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ÚVOD
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
Vážené dámy, vážení pánové,
skromnost jistě patří mezi přední ctnosti, nicméně přesto si dovolím začít
trochu neskromně. Rok 2015 byl pro naši společnost jedinečným. Rostli jsme
výrazně ve všech ukazatelích, ať to byl objem zrealizovaných obchodů, který
meziročně stoupl téměř dvojnásobně, nebo růst klientské základny o 10 %.
Výrazně na oblibě získaly také produkty sloužící pro kurzové zajištění. U nich
došlo meziročně také téměř k dvojnásobnému růstu objemu. To vše bylo
korunováno čistým ziskem přes 26 milionů korun!
Nad očekávání dobré výsledky se nám přitom podařily v roce, který byl
významně ovlivněn intervencí ČNB a tedy velmi nízkou volatilitou na
klíčovém kurzovém páru EURCZK, která vytvářela tlak na obchodní marži. Na druhé straně
ekonomické oživení, které bylo zřejmé v řadě evropských států, zvýšilo chuť a hlavně potřebu malých a
středně velkých ﬁrem obchodovat.
Dařilo se nám také na zahraničních trzích. Kromě vlivu již zmíněného ekonomického růstu se na
slovenském a polském trhu pozitivně podepsalo další zefektivnění práce obchodní sítě a její
personální stabilizování. Zaměřili jsme se také na proškolení a zvyšování kvaliﬁkace obchodních
zástupců, kteří stojí v pomyslné první linii při kontaktu s našimi zákazníky.
Také maďarský trh, který se nachází ve fázi “rozjezdu“, vykázal velmi dobrá čísla. Objem obchodů
vyrostl téměř dvojnásobně, o třetinu se zvýšil počet našich klientů. Ani Rumunsko, nejmladší
z evropských trhů, na který jsme vstoupili, nezaostával. První rok působení ukázal, že se nám zde
podařilo úspěšně uchytit a že je náš produkt přenositelný, podnikateli oceňovaný a umíme ho
“prodat“ i na dalších zahraničních trzích.
Za velmi dobrým výsledkem roku 2015 stojí také intenzivní práce na interních procesech a modelu
řízení obchodu. Provázáním externí akvizice s obchodem v rámci maticové organizační struktury jsme
zvýšili produktivitu a dokážeme pružněji reagovat na speciﬁcké potřeby jednotlivých trhů. Na
vavřínech jsme neusnuli ani v oblasti našich interních systémů. Ty dále vylepšujeme a výsledkem
bude například rychlejší vypořádání obchodů, zvýšení průchodnosti a minimalizace ručního
zpracování. Klientům jsme navíc v srpnu nabídli již třetí generaci naší internetové platformy OLB
a vybrali jsme dodavatele nového informačního systému společnosti, na jehož vývoji v současné době
intenzivně pracujeme.
Dámy a pánové, dovolte mi na závěr poděkovat všem mým kolegům za jejich skvělou práci a našim
klientům za jejich důvěru, které si velmi vážím. Nasadili jsme v roce 2015 laťku hodně vysoko,
neskromně ale věřím, že ji v tom následujícím přeskočíme.

Milan Cerman
předseda představenstva
ředitel oblasti obchod
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KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI
VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PO ZDANĚNÍ (v tis. Kč)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12 491

-5 632

5 038

8 154

6 685

6 609

26 421

VÝVOJ BILANČNÍ SUMY (v tis. Kč)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

342 584

387 654

496 047

531 643

696 566

657 523

913 018

13,2 %

27,9 %

7,2 %

31,0 %

-5,6 %

38,9 %

VÝVOJ FINANČNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU (v tis. Kč)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

92 197

76 715

98 832

103 199

114 035

111 038

155 290

-16,8 %

28,8 %

4,4 %

10,5 %

-2,6 %

39,9 %
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2015
Notiﬁkace licence obchodníka s cennými papíry (OCP) pro německý trh
Dokončení zadání na nový informační systém (IS)
Založení dceřiné společnosti NERUDOVA property s.r.o.
Nákup budovy potřebné pro rozšíření aktivit Společnosti

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VZNIKLÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po rozvahovém dni nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016
Zahájení obchodování s měnou TRY (Turecká lira)
Vstup společnosti na německý trh
Zahájení poskytování produktu Avízo
Další rozvoj a upevnění postavení společnosti na trzích višegrádských zemí
Dokončení vývoje nového obchodního softwaru
Dokončení rekonstrukce nových prostor a stěhování
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PROFIL SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ A.S. (platná k 31. prosinci 2015)
Název společnosti
AKCENTA CZ a.s.
Sídlo
Ovocný trh 575/11
110 00 Praha 1
Provozovna
Gočárova třída 312/52
500 02 Hradec Králové 2
Česká republika
IČ / DIČ
251 63 680 / CZ 251 63 680
Rejstříkový soud
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9662
Datum vzniku
16. 6. 1997
Základní kapitál
24 030 000 Kč
Akcie
veřejně neobchodovatelné
Statutární orgán
představenstvo
Počet zaměstnanců
64 (průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015)
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PRODUKTY A SLUŽBY
AKCENTA CZ a.s. poskytuje svým klientům služby v těchto základních oblastech:
PLATEBNÍ TRANSAKCE SE SMĚNOU MĚN (DEVIZOVÉ OBCHODY)
Spotové směnné obchody, které zahrnují nákup a prodej devizových prostředků s vypořádáním
nejpozději do 2 pracovních dnů.
PLATEBNÍ SLUŽBY (TUZEMSKÝ A ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK)
Obsahují zpracování a realizaci tuzemských a zahraničních plateb dle požadavků našich klientů.
Výhodou pro naše klienty je především cenová výhodnost služeb, rychlost zpracování a spolehlivost.
ZA JIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA PROSTŘEDNICTVÍM TERMÍNOVÝCH OPERACÍ
Forwardové, swapové a opční obchody - obchody s delší splatností než je valuta spotových obchodů
sloužící k zajištění rizika plynoucího z budoucích pohybů směnných kurzů.
DALŠÍ SLUŽBY
Internetová platforma pro obchodování On-line broker (OLB)
Nabízí klientům možnost konvertovat prostředky za on-line devizové kurzy, zadávat a modiﬁkovat
ﬁxní objednávky pro hlídání kurzů a jejich non-stop automatickou realizaci, odesílat a přijímat platby
do a ze zahraničí za výhodných podmínek, zadávat trvalé a hromadné platební příkazy, spravovat
obchodní partnery, generovat průběžné výpisy, apod.
Dealing limit
Na základě vyhodnocení ﬁnančních výkazů možné stanovení rámce nulové výše jistoty, částečné či
úplné nahrazení blokace peněžních prostředků nutných při uzavření termínových operací.
Objednávky (Orders)
Nezávazné (call orders) či automatické obchodování při dosažení stanoveného kurzu (ﬁx orders).
Ostatní služby
Ostatní služby zahrnující bezplatný informační servis pro klienty (researche) – zasílání denních
a týdenních zpráv, zasílání aktuálních devizových kurzů při významnějších pohybech na trhu.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ A.S. (platná k 31. prosinci 2015)
Výkonný
výbor
Bezpečností
výbor
Cenová
komise

DOZORČÍ RADA

Výbor pro
konsolidaci

VALNÁ HROMADA

P Ř E D S TAV E N S T V O S P O L E Č N O S T I
Milan Cerman

Daniel Johanis

Jan Karger

Předseda představenstva,
Ředitel oblasti obchod

Místopředseda představenstva,
Ředitel oblasti ﬁnance

Člen představenstva,
Ředitel oblasti risk a provoz

Marketing

Vypořádání

HR
(outsourcing)

Trading

Finance
Controlling/Reporting

Risk management

Řízení obchodních vztahů

Projektový manager

PS a řízení likvidity

Facility
(outsourcing)

Compliance

Bezpečnostní manager

Interní audit
(částečný outsourcing)

IT
(částečný outsourcing)

MO

CZ síť

OŘ CZ

CZ sales

SK síť

OŘ SK

SK sales

PL síť

OŘ PL

PL sales

HU síť

OŘ HU HU sales

RO síť

OŘ RO

RO sales

Právní
Sales
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STANOVISKO
K PODSTUPOVANÝM RIZIKŮM
1 STANOVISKO K PODSTUPOVANÝM RIZIKŮM
Společnost AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost“) je hybridní institucí dle deﬁnice uvedené
Vyhláškou ČNB č. 141/2011 Sb. tedy disponuje licencí platební instituce a zároveň licencí obchodníka s
cennými papíry ve smyslu Zákona č. 256/2004 Sb. Na základě těchto oprávnění je Společnost povinna
řídit všechna rizika spojená s obchodními aktivitami v prostředí, ve kterém Společnost operuje.
Společnost svědomitě dodržuje všechny příslušné regulatorní požadavky kladené na hybridní
instituci založené na příslušných právních a regulatorních požadavcích v oblasti řízení rizik.
Společnost neustále porovnává systém řízení rizik s nově přijímanými příslušnými zákony České
republiky a s novými právními předpisy a doporučeními ČNB, dbá na jeho aktuálnost a zajišťuje jeho
další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj obchodních aktivit Společnosti. Dle úpravy pro platební
instituci (dle vyhlášky č. 141/2011 Sb.) Společnost používá pro výpočet kapitálového požadavku
zákonem regulovaný přístup C.
Dle Vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. Společnost používá následující přístupy a způsoby stanovování
kapitálových požadavků:
Úvěrové riziko
Společnost v rámci své činnosti nepodstupuje v podstatné míře úvěrové riziko. Riziku vypořádání
Společnost není vystavena, neboť k vypořádání devizových obchodů sjednaných s klienty dochází
vždy až po připsání ﬁnančních prostředků od klientů na účty Společnosti. Riziko protistrany vyplývající
z derivátových obchodů je eliminováno důsledným uplatňováním procesů collateral managementu,
který je požadován ve formě složených ﬁnančních prostředků na účet Společnosti. U bonitních klientů
nemusí být do jisté míry ﬁnanční zajištění požadováno. Společnost hodnotí své klienty na základě
interního scoringového modelu a uděluje jim dealingové limity (rámce nulového zajištění).
Pro výpočet kapitálového požadavku k riziku protistrany Společnost zvolila metodu tržního ocenění.
Toto riziko vyplývá z termínovaných obchodů, ve většině případů Společnost požaduje od klientů
zajištění a to zejména ve formě složené ﬁnanční hotovosti, čímž se toto riziko významně omezuje.
Úvěrové riziko Společnosti je také do jisté míry spojeno s ukládáním vlastních či klientských
prostředků u bank.
Tržní riziko
V prostředí Společnosti je nejvýznamnějším tržním rizikem riziko měnové. Společnost neobchoduje s
instrumenty, které by generovaly akciové, komoditní a jiné tržní riziko. Pro řízení tržních rizik
Společnost zvolila standardizovaný přístup.
Měnové riziko je řízeno:
a) obezřetnou a efektivní správou otevřených devizových pozic (ODP),
b) stanovením tzv. stop loss limitů,
c) stanovením a kontrolou vnitřních limitů pro maximální výši otevřené devizové pozice.
Pro měnové riziko jsou stanoveny tyto limity a omezení:
a) stanovením a kontrolou vnitřních limitů pro maximální výši ODP,
b) stanovením denního limitu maximálně povolené ztráty (Stop Loss limit).
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Operační rizika
Operační riziko Společnost deﬁnuje jako riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů,
lidského faktoru nebo systémů a riziko ztráty vlivem vnějších skutečností včetně rizika vzniklého
v důsledku porušení či nenaplnění požadavků právního předpisu.
V rámci procesu řízení operačního rizika Společnost používá postupy, které lze charakterizovat fázemi
identiﬁkace, vyhodnocení, komunikace, řízení a monitoring operačních rizik.
K identiﬁkaci operačního rizika slouží zejména následující procesy:
a) Řídící a kontrolní systém,
b) Mapa rizik,
c) Databáze operačních incidentů,
d) Interní a externí audit.
Společnost používá pro omezení operačního rizika následující metody:
- systémovou podporu procesů,
- důsledné oddělení rolí sjednání obchodu, vypořádání obchodu a zaúčtování obchodu,
- nastavení uživatelských práv,
- standardizované pracovní postupy,
- vícenásobnou kontrolu u procesů s kvantitativně vysokým dopadem do výkazu zisku a ztráty,
- uplatnění kontroly 4 očí,
- odborný dohled útvarů Compliance, Interní audit a Risk management,
- záložní plány pro řešení mimořádných událostí.
V oblasti operačního rizika Společnost stanovuje kapitálový požadavek na základě režijních nákladů.
Riziko likvidity
Riziko likvidity je v případě Společnosti deﬁnováno jako schopnost Společnosti včas a řádně splnit
závazky klientů z titulu realizace měnových konverzí a s nimi spojených platebních transakcí.
Společnost má stanoveny mechanismy, které oddělují ﬁnanční prostředky klientů od provozních
prostředků Společnosti.
Riziko likvidity Společnost nepodstupuje, neboť všechny obchody jsou Společností vypořádány až
poté, kdy Společnost obdrží ﬁnanční krytí obchodu ze strany klienta.

2 VÝVOJ KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
Dle účinných nařízení je Společnost povinna plnit svou informační povinnost vůči regulátorovi. Na
měsíční nebo čtvrtletní bázi vykazuje informace ohledně hospodaření, majetku zákazníka,
kvaliﬁkovaných účastí a dalších doplňkových informací.
Pravidelným porovnáváním souhrnné výše kapitálových požadavků s kapitálem Společnost rovněž
kvantiﬁkuje svoji kapitálovou přiměřenost, kterou pravidelně předkládá ČNB. Ukazatel kapitálové
přiměřenosti Společnosti vypovídá o dostatečném kapitálovém zajištění obchodní činnosti
Společnosti.
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Souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek
Údaje o kapitálu (k 31. prosinci 2015)

v tis. Kč

Souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1)

70 385

Základní kapitál

24 030

Emisní ážio

140

Rezervní fondy, neděl. fondy a ostatní fondy ze zisku

28 002

Nerozdělený zisk/ztráta z předchozích období - auditovaný

28 587

Nehmotný majetek (kromě goodwill) snižuje tier 1

-10 353

Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2)

0

Souhrnná výše kapitálu nakrytí tržního rizika (složka tier 3)

0

Souhrnná výše odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu

0

AVA – obezřetnostní ﬁltry
Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek

-21
70 385

Všechny položky regulatorního kapitálu jsou součástí auditované účetní závěrky a obezřetnostní ﬁltr
vykazuje hodnotu úpravy reálné hodnoty nástrojů.

Údaje o kapitálových požadavcích (k 31. prosinci 2015)

v tis. Kč

Suma kapitálových požadavků k úvěrovému riziku

19 727

k expozicím vůči institucím

16 225

k podnikovým expozicím

2 062

k retailovým expozicím

1 335

k ostatním expozicím
Suma kapitálových požadavků k vypořádacímu riziku
Suma kapitálových požadavků k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku
Suma kapitálových požadavků k operačnímu riziku
Suma kapitálových požadavků na základě režijních nákladů
Suma kapitálových požadavků pro úpravy ocenění o úvěrové riziko

105
0
1 456
0
23 332
326

Suma kapitálových požadavků k riziku angažovanosti obchodního portfolia

0

Suma kapitálových požadavků k ostatním nástrojům obchodního portfolia

0

Suma kapitálových požadavků ostatních a přechodných

0

Souhrnná výše kapitálových požadavků

44 841

Kapitálové poměry (k 31. prosinci 2015)
Kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1 (CET1)

12,56%

Kapitálový poměr pro kapitál tier 1 (T1)

12,56%

Kapitálový poměr pro celkový kapitál

12,56%
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Poměrové ukazatele OCR (k 31. prosinci 2015)
Zadluženost I (celkový dluh bez majetku zákazníků/aktiva bez majetku
zákazníků)

5,05%

Zadluženost II (celkový dluh bez majetku zákazníků/vlastní kapitál)

6,77%

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku zákazníků)

19,52%

Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE)

34,77%

Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb)

15,73%

Správní náklady na jednoho zaměstnance

1 830 tis. Kč
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SPOLEČNOST JAKO ZAMĚSTNAVATEL

Společnost AKCENTA CZ staví svůj obchodní úspěch na profesionálních službách a individuálním
přístupu ke všem svým klientům. Ti očekávají nadstandardní servis a řešení ušitá přímo pro jejich
potřeby. Naplnit tato očekávání vyžaduje kvalitní a správně motivovaný tým zaměstnanců na všech
pozicích napříč celou společností. Této skutečnosti jsme si samozřejmě vědomi, proto na jeho
budování soustavně pracujeme.
Naši zaměstnanci si tak zvyšují svoji odbornost pravidelnými školeními, jsou pravidelně informování
o cílech společnosti a jsou motivování nejen k jejich naplňování, ale také k jejich spoludeﬁnování.
Filozoﬁí naší společnosti je budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty, to bez loajálních
a pozitivně smýšlejících zaměstnanců není možné. Proto je pro nás lidský kapitál tím nejcennějším.
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VYJÁDŘENÍ
KE ZPŮSOBU STANOVENÍ PŘÍSPĚVKŮ DO GARANČNÍHO FONDU OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY
V rámci poskytování investičních služeb nabízí společnost AKCENTA CZ a.s. (dále jen „AKCENTA CZ“)
zákazníkům výhradně obchodování s měnovými forwardy, swapy a opcemi. Při uzavírání těchto
kontraktů vystupuje AKCENTA CZ jako protistrana zákazníka. Máme za to, že zákaznickým majetkem
ve smyslu § 128 odstavce 12 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
(„ZPKT“) jsou zde peněžní prostředky složené jako zástava na krytí tržních rizik („collateral“) a jistina
forwardu placená zákazníkem na příslušný bankovní účet v průběhu vypořádání forwardu.
V souvislosti s uzavíráním forwardů se zákazníky AKCENTA CZ od zákazníků neinkasuje žádné
poplatky ani provize. Výnosy, které AKCENTA CZ realizuje v souvislosti s uzavíráním forwardů pro
zákazníky, jsou odvozeny od výše rozpětí (spreadu) mezi kurzem, který je dohodnut se zákazníkem
v rámci s ním sjednaného forwardu a kurzem, který se společnosti AKCENTA CZ podaří získat na
mezibankovním trhu v rámci obchodů, kterými jsou uzavírány pozice otevřené při sjednávání
forwardů se zákazníky.
Podle ustanovení § 129 odstavec 1 ZPKT je obchodník s cennými papíry povinen platit do Garančního
fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu výnosů poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za
poslední kalendářní rok. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že AKCENTA CZ od zákazníků
neinkasuje žádné poplatky ani provize za poskytnuté investiční služby a ani žádné poplatky a služby za
poskytnuté investiční služby neeviduje v účetnictví, základ pro stanovení výše příspěvku podle § 129
odstavec 1 je nulový. AKCENTA CZ tak platí roční příspěvek ve výši 10 tis. Kč podle § 129 odstavec 2 ZPKT.
Vzhledem k povaze forwardů jako derivátových obchodů, jsou objemy prostředků skládané zákazníky
jako kolaterál na zákaznický bankovní účet velmi malé a doba, na kterou jsou na účtu složeny
prostředky pro vypořádání forwardů, je rovněž minimální. Z těchto důvodů máme za to, že riziko
selhání konkrétního obchodníka ve smyslu § 130 ZPKT a nemožnost vydání majetku zákazníků je
relativně velmi malé - a to zejména ve srovnání s obchodováním s cennými papíry či portfolio
managementem. Z tohoto důvodu by i výše příspěvku do Garančního fondu stanovená v minimální
přípustné výši podle § 129 odstavec 2 ZPKT odpovídala nízké míře rizika nemožnosti vydání
zákaznického majetku ve smyslu § 130 ZPKT.
AKCENTA CZ řádně platí příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry podle § 129
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI OVLÁDA JÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU
A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDA JÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015

Představenstvo společnosti AKCENTA CZ a.s. vyhotovuje v souladu s požadavkem § 82 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění tuto Zprávu
o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, nar. 3. 6. 1956, bytem Čekanická 325,
391 56 Tábor (dále též „ovládající osoba“)
a
ovládanou osobou, společností AKCENTA CZ a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00,
IČ 25163680, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka
9662 (dále též „ovládaná osoba“ nebo „ACZ“), za účetní období roku 2015.
Propojenými osobami k 31. 12. 2015 jsou ovládaná osoba, ovládající osoba a následující osoby:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: 649 46 851, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02
Hradec Králové – Pražské předměstí (dále též „ASUD“).
AKCENTA ﬁnanční a investiční a.s., IČ 273 81 471, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec
Králové – Pražské předměstí (dále též „AFI“).
AKCENTA GROUP SE, IČ: 282 52 900, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové –
Pražské předměstí (dále též „AG“).
AKCENTA LOGISTIC a. s., IČ: 288 07 588, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové –
Pražské předměstí (dále též „AL“).
METROPOL SERVICES s.r.o. IČ 024 04 958 se sídlem Gočárova třída 227/50, 500 02 Hradec Králové –
Pražské předměstí (dále též „MS“).
NERUDOVA property s.r.o., IČ. 041 51 640, se sídlem Gočárova třída 227/50, 500 02 Hradec Králové
(dále též „NP“).
PROAKCENT a.s., IČ: 288 07 596, sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové – Pražské
předměstí (dále též „P“).
Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. 12. 2015 v uvedených společnostech je následující:
ASUD 51,52 % (nepřímý podíl), AFI 51,54 % (nepřímý podíl), AG 90,42%, AL 100 %, MS 90,42 % (nepřímý
podíl), NP 90,42 % (nepřímý podíl), P 100 %.
Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi ovládanou osobou
a propojenými osobami v účetním období roku 2015, jaká jiná právní jednání byla činěna mezi
propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu
nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.
Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu.
Uzavřené smlouvy a dohody
Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2015
určeny následujícími smlouvami:
Smlouvy a dohody platné v průběhu účetního období roku 2015
AKCENTA CZ x ASUD

Smlouva o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 8, 9
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AKCENTA CZ x ASUD

Rámcová smlouva o provádění termínovaných obchodů s cizími
měnami č. 25087

AKCENTA CZ x ASUD

Smlouva o obchodním zastoupení (16. 11. 2015)

AKCENTA CZ x ASUD

Smlouva o obchodním zastoupení ze dne (1. 4. 2015)

AKCENTA CZ x ASUD

Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb, vedení běžného
účtu

AKCENTA CZ x AG

Smlouva o zápůjčce

AKCENTA CZ x AG

Rámcová smlouva, směna deviz č. 23560

AKCENTA CZ x AL

Smlouva o poskytování (outsourcingu) služeb

AKCENTA CZ x AL

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb (outsourcingu)

AKCENTA CZ x AL

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu osobního automobilu (Škoda
Octavia)

AKCENTA CZ x AL

Smlouva o nájmu osobního automobilu (SUZUKI GRAND VITARA)

AKCENTA CZ x AL

Smlouva o nájmu osobního automobilu (Subaru Outback)

AKCENTA CZ x AL

Smlouva o nájmu osobního automobilu (Volkswagen Sharan)

AKCENTA CZ x AL

Rámcová smlouva, směna deviz č. 41147

AKCENTA CZ x AL

Smlouva o zpracování osobních údajů

AKCENTA CZ x Milan
Lacina

Smlouva o svěření osobního automobilu k užívání zaměstnanci pro
služební i soukromé účely (Subaru Outback)

AKCENTA CZ x Milan
Lacina

Rámcová smlouva ACZ jako dodavatelem a ML jako odběratelem předmětem smlouvy je směna deviz.

AKCENTA CZ x NP

Nájemní smlouva

AKCENTA CZ x NP

Smlouva o zápůjčce (8. 7. 2015)

AKCENTA CZ x NP

Smlouva o zápůjčce (3. 11. 2015)

AKCENTA CZ x P

Nájemní smlouva č. 4 ve znění Dodatku č. 1

Plnění a protiplnění
Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním
styku obvyklé jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám.
Právní jednání a ostatní opatření
Jiná právní jednání, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak
nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv,
ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma.
V Hradci Králové dne 16. 3. 2016

Milan Cerman
předseda představenstva
ředitel oblasti obchod

Daniel Johanis
místopředseda představenstva
ředitel oblasti ﬁnance
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada pracovala ve v tomto složení: Ing. Milan Lacina, nar. 8. 10. 1977 – předseda dozorčí rady,
dále pak člen Bc. Jiří Macek. V květnu 2015 došlo ke změně členů dozorčí rady, kdy od 1. 5. 2015 byla
rada složená z Milana Laciny, nar. 3. 6. 1956 a Bc. Jiřího Macka. Rada se scházela jak v pravidelných
kvartálních intervalech, tak na mimořádných zasedáních, vše v souladu se stanovami společnosti.

ČINNOST RADY
Dozorčí rada se účastnila zasedání představenstva, byla představenstvem pravidelně seznamována s
hospodařením, prověřovala informace týkající se nastavení ﬁnančního i strategického plánu a
zabývala se kontrolou jeho plnění včetně ukazatelů stanovených stávajícími platnými předpisy. Dále
se zaměřovala na prověřování řídícího a kontrolního systému, především prostřednictvím nálezů z
Interního auditu a systémem odměňování ve Společnosti. Další kontroly byly zaměřené na plnění
usnesení představenstva, dodržování stanov a kontroly souladu ukazatelů se stanovenými právními
předpisy na základě podkladů útvaru Compliance.

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
Rada nezjistila skutečnosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami Společnosti nebo
platnými legislativními normami.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, HOSPODAŘENÍ A NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU
Rada projednala účetní závěrku za rok 2015 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora,
společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k této závěrce. Na základě těchto podkladů komise
konstatuje, že nemá k předložené účetní závěrce námitky.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti AKCENTA CZ a.s. schválit řádnou roční účetní
závěrku společnosti AKCENTA CZ a.s. za rok 2015.

V Praze dne 28. dubna 2016

Milan Lacina
předseda dozorčí rady

strana

16

OSTATNÍ
Činnost společnosti AKCENTA CZ a.s. nemá vliv na životní prostředí. Společnost nevyvíjí žádné aktivity
v oblasti životního prostředí ani v oblasti výzkumu a vývoje.
V rámci naší strategie plníme povinnosti uložené legislativou. V pracovně-právních vztazích společnost
dodržuje všechny zákonné normy v souladu s právním řádem České republiky.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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KONTAKTY
Sídlo společnosti: Ovocný trh 575/11, 110 00 Praha 1, Česká republika
Kontaktní adresa: Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2, Česká republika

Tel.:+420 498 777 770
Fax: +420 498 777 750

E-mail: info@akcenta.eu
Web: www.akcentacz.cz
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