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AKCENTA CZ v roce 2015 výrazn ě v zisku  

 
Rok 2015 byl pro jednoho z předních nebankovních středoevropských obchodníků na 
devizovém trhu, AKCENTU CZ, velmi úspěšný. Zakončila ho ziskem přes 26 milionů 

korun.  
 
 

Hradec Králové, 11. 5. 2016  – AKCENTA CZ, platební instituce, která realizuje pro exportéry a 
importéry zahraniční platební styk a devizové operace, dnes oznámila hospodářský výsledek za 
rok 2015. Společnost dosáhla po zdanění zisku 26,4 milionů korun, což bylo výrazně nad 
očekáváním i vzhledem k výrazným investicím do akvizice nových trhů a interních informačních 
systémů.  
 
AKCENTA CZ rostla také v dalších ukazatelích, ať to byl objem zrealizovaných obchodů, který 
meziročně stoupl téměř dvojnásobě, nebo růst klientské základny o 10 %. Stále více získávají na 
oblibě také produkty sloužící pro kurzové zajištění. U nich došlo meziročně téměř 
k dvojnásobnému růstu objemu.  
 
Předseda představenstva AKCENTY CZ Milan Cerman k prezentovaným výsledkům řekl: „Nad 
očekávání dobré výsledky se nám podařily v roce, který byl významně ovlivněn intervencí ČNB a 
tedy velmi nízkou volatilitou na klíčovém kurzovém páru EURCZK. Na druhé straně ekonomické 
oživení, které bylo zřejmé v řadě evropských států, zvýšilo chuť a hlavně potřebu malých a středně 
velkých firem obchodovat. Rostli jsme přitom nejenom na českém trhu, ale také na všech ostatních 
evropských trzích, kde působíme, tedy v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku,“ a dodal: 
„Neustále výrazně investujeme do našeho růstu především na zahraničních trzích a vylepšujeme 
interní systémy, abychom mohli posouvat naše produkty a služby kvalitativně dál.“  
 
AKCENTA CZ vykázala v roce 2014 zisk po zdanění 6,61 a o rok dříve 6,69 milionů korun.  
 
 
 
Více informací o společnosti AKCENTA CZ najdete na: www.akcentacz.cz  
 
 
 
 
O spole čnosti AKCENTA CZ a.s.  
AKCENTA CZ je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s devizami na českém trhu a ve střední Evropě 
s více než 18letou tradicí. Kromě výhodných individuálních kurzů pro nákup a prodej deviz a minimálních 
poplatků za platební styk, nabízí i zajištění proti kurzovým rizikům (forwardové obchody a opce). Společnost 
aktivně působí také v Polsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku. Klientské portfolio tvoří více než 27 tisíc 
subjektů, převážně malých a středně velkých firem orientovaných na export nebo import. 
AKCENTA CZ je držitelem povolení (Č.j.:2011/1199/570) k činnosti platební instituce podle zákona o 
platebním styku č.284/2009 Sb.§ 3 odst. 1 písm. a)b)c)e)f). Jako jedna ze dvou nebankovních společností 
obchodující s devizami v ČR je držitelem licence pro obchodování s cennými papíry, která ji opravňuje 
nabízet celou škálu instrumentů sloužících k eliminaci kurzového rizika.  
 
 
 
 
 
Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Vlčka, PR a komunikace, na čísle +420 731 646 527 
nebo emailem jan.vlcek@akcenta.eu 


