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Motto:

Neexistuje nic skuteènì cenného,
èeho mùže být dosaženo bez
práce a bez námahy.
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Úvodní slovo øeditele spoleènosti
Vážení klienti, kolegové, obchodní partneøi,
jedenkrát v roce dostávám pøíležitost oslovit vás a vyjádøit svùj názor na uplynulé dìní.
Obvykle na tomto místì zaèínám hodnocením ekonomických ukazatelù. Rok 2009 byl však
natolik specifickým, že si dovolím tento zabìhlý poøádek porušit.
V uplynulém roce jsme nejprve s pøekvapením a posléze i obavami pozorovali, jak se døíve
vnímané ekonomické jistoty stávají nejistými. Dostali jsme šanci upravit své žebøíèky hodnot
a silnìji vnímat bìžné životní jistoty jako jsou rodina nebo pøátelství.
Celosvìtová hospodáøská krize, jejímž prvním projevem byl pád nejvìtších svìtových bank,
ovlivnila život každého z nás. Nejen pro AKCENTU platilo, že všichni jsme souèástí jednoho
svìta a nefungujeme oddìlenì.
Finanèní krize, která pøišla vloni do Evropy a pøemìnila se na nejhorší hospodáøskou krizi
od Druhé svìtové války, rychle obìhla svìt. Zatímco poèátkem roku 2008 rostla ekonomika
o 3,1 %, koncem toho samého roku rostla už jen o 0,4 %. Recese dosáhla svého vrcholu
ve druhém kvartále 2009, kdy ekonomika klesala o neuvìøitelných 4,7 %.
Nyní podle nejnovìjších dat statistikù propad ekonomiky ztrácí dech. Ekonomika meziroènì
klesá „už jen“ o 4,1 %. Poslední vývoj ve svìtì i øada pøedstihových indikátorù, od spotøebitelské a podnikatelské dùvìry, až po akciové indexy
signalizují, že se situace snad zaèíná zlepšovat a že svìtová ekonomika má nejhorší období za sebou. Doufejme tedy, že to samé platí i pro èeskou
ekonomiku.
Propad svìtové ekonomiky se samozøejmì projevil i u naší spoleènosti.
Došlo k poklesu objemu klientských transakcí, poklesu výnosù. Ve velmi krátké dobì jsme dokázali reagovat snížením nákladù, pøièemž naším cílem
bylo vyhnout se snižování nákladù v oblasti personální. Pøi hodnocení roku 2009 mohu prohlásit, že tento zámìr se povedlo splnit. Stalo se tak pouze
díky úsilí každého èlena týmu AKCENTY – a pro management spoleènosti tento fakt znamená velký závazek do budoucnosti.
Hospodáøská krize vedla ke zvýšení hodnoty ušetøené 1 CZK nebo EUR u velké øady firem. AKCENTA naplnila svoji úlohu alternativy ke službám bank
a dokázala být pøidanou hodnotou pro více než 1 000 nových klientù. Díky úzké specializaci na služby platebního styku a konverze dosahujeme vyšší
efektivnosti, a tím lepších podmínek pro naše klienty, než banky orientované na širokou škálu produktù. Pro nìkteré banky jsme se stali natolik
významným konkurentem, že neváhali s nelegálním postupem vùèi nám - v pøípadì slovenských bank došlo k prokázání kartelu,
tedy nejzávažnìjšímu zpùsobu porušení pravidel hospodáøské soutìže. I v Èeské republice jsme byli nuceni èelit výpovìdím našich úètù u jedné z bank
a to bez udání dùvodu takové výpovìdi.
Jako øeditel spoleènosti chci v roce 2010 a dalších letech dále rozvíjet naši základní filosofii jejímž ústøedním prvkem je klient, resp. perfektní
poskytování služeb našim klientùm. V prùbìhu roku 2009 jsme se zamìøili na zlepšování našich služeb právì na základì podnìtù od našich klientù.
K nejvýznamnìjším patøilo odstranìní zpìtného zasílání podepsaných konfirmací spotových obchodù, které znamenalo snížení administrativní
nároènosti na stranì klientù. Dále jsme upravili interní systém pro uzavírání devizových transakcí, což se projevilo na rychlosti uzavírání obchodù.
Souèasnì jsme zvýšili prostupnost telefonní ústøedny, takže mùžeme klientùm nabídnout rychlejší odezvu pøi volání do AKCENTY.
Na závìr bych rád vyjádøil své uznání nejen zamìstnancùm spoleènosti ale i našim klientùm, kteøí nás motivují a vedou, kteøí nám pomáhají
pøekonávat úskalí naší cesty a jejichž pøízeò je pro nás hlavním motivem pro budoucí období.
Rád bych podìkoval všem našim zamìstnancùm za jejich nasazení, s jakým se vìnují našim klientùm.

Jiøí Mach
øeditel spoleènosti

AKCENTA CZ, a.s.
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Klíèové ukazatele výkonnosti
Vývoj hospodáøského výsledku po zdanìní v tis. CZK
2006

4 341

2007

6 625

2008

31 060

2009

12 491

Vývoj bilanèní sumy v tis. CZK
2006

344 486

2007

355 854

2008

378 634

2009

342 584

Vývoj finanèního hospodáøského výsledku v tis. CZK
2006
2007

78 392
102 891

2008
2009
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122 019
92 197
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Nejvýznamnìjší události roku 2009
Leden
– Uskuteènìní první transakce se sesterskou spoleèností AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo
Bøezen
– Výsledek kontroly Èeské národní banky - nebylo shledáno jakékoliv pochybení
Duben
– Rozšíøení portfolia bank - otevøení nových úètù, které mohou naši klienti využívat
Èerven
– Protimonopolný úrad SR vydal rozhodnutí ve sporu se slovenskými bankami – potvrdil, že se banky dopustili kartelové dohody a rozhodl o výši
pokut
Èervenec
– Získání Licence obchodníka s cennými papíry od Èeské národní banky
Prosinec
– Podání žádosti o Licenci Platební instituce u Èeské národní banky

Významné události vzniklé po datu úèetní závìrky
K datu 1. 1. 2010 bylo úèetnictví spoleènosti migrováno v souladu s Vyhláškou è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona
è. 563/1991 Sb. o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou bankami a jinými finanèními institucemi.

AKCENTA CZ, a.s.
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Pøedpokládaný vývoj spoleènosti v roce 2010
Mezi klíèové skuteènosti, které spoleènost pøedpokládá pro rok 2010, øadíme mj.:
- Získání Licence Platební instituce od Èeské národní banky
- Úprava režimu zpìtného zasílání potvrzených konfirmací, snížení administrativní nároènosti pro klienty
- Spuštìní nových webových stránek

Profil spoleènosti
Základní charakteristika spoleènosti (stav k 31. 12. 2009)

Výroèní zpráva 2009

Název spoleènosti:

AKCENTA CZ, a.s.

Sídlo:

U Vršovického høbitova 554
101 00 Praha 10
Èeská republika

Provozovna:

Centrála devizových služeb
Goèárova tøída 312
500 02 Hradec Králové 2
Èeská republika

IÈ:

251 63 680

DIÈ:

CZ 251 63 680

Rejstøíkový soud:

Mìstský soud v Praze, oddíl B, vložka 9662

Datum vzniku:

16. 6. 1997

Základní kapitál:

24 030 000 CZK

Akcie:

veøejnì neobchodované

Statutární orgány:

pøedstavenstvo a dozorèí rada

Poèet zamìstnancù:

74 (fyzický stav k 31. 12. 2009)

6

Profil spoleènosti
Pøedmìt podnikání naší spoleènosti je
– obchodování s devizovými hodnotami a poskytování služeb platebního styku. Tuto èinnost vykonáváme na základì udìlené Devizové licence è. 311,
která nahrazuje pùvodní licence è. 215 a è. 216 v pøedchozích letech.
Devizová licence è. 311 není èasovì omezena a opravòuje spoleènost AKCENTA CZ, a.s. k provádìní bezhotovostních obchodù s devizovými hodnotami.
Dále nás opravòuje k poskytování penìžních služeb v souvislosti s bezhotovostními obchody s cizí mìnou.
V èervenci 2009 bylo spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. udìleno povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry - Licence obchodníka s cennými papíry.
Tato licence nás mimo jiné opravòuje k uzavírání forwardových obchodù s našimi klienty.

AKCENTA CZ, a.s.
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Produkty a služby
Devizové smìnné obchody
Zahrnují nákup a prodej bìžnì konvertovaných devizových mìn
Spotové smìnné obchody - zahrnují nákup a prodej devizových prostøedkù (devizové konverze s vypoøádáním nejpozdìji do 5 dnù)
Forwardové obchody - zahrnují nákup nebo prodej devizových prostøedkù s vypoøádáním do jednoho roku
Tuzemský a zahranièní platební styk
Zahrnuje zpracování a realizaci tuzemských a zahranièních plateb dle požadavkù našich klientù
Podúèet - lze využít k následujícím operacím:
- pøípis došlých úhrad z tuzemska a ze zahranièí
- realizace tuzemského a zahranièního platebního styku spojeného s konverzí
- nákup a prodej bìžnì konvertovaných devizových mìn
OLB - služba, která klientovi prostøednictvím internetu s pomocí zabezpeèovacího klíèe (Tokenu) umožní následující operace:
- provádìt devizové smìnné obchody
- zjišovat si aktuální kurz
- objednávat (hlídat) kurzy
- zadávat do systému obchodního partnera
- podávat platební pøíkazy
V prùbìhu roku 2009 jsme pro naše klienty v ÈR nasadili službu SMS OLB, která se odlišuje od výše popsané služby formou zabezpeèení
Klient využívá k pøístupu do aplikace v této variantì autorizaèní SMS zaslanou na jeho mobilní telefon.
Ostatní služby:
- monitorování kurzu požadovaného klientem
- zasílání ranních zpráv z trhu
- zasílání týdenních zpráv z finanèních trhù
- zasílání aktuálních kurzù bìhem dne
Výhody produktù a služeb:
- finanèní úspora oproti službám bank èi ostatních nebankovních spoleèností
- individuální a vstøícný pøístup ke klientovi
- využívání progresivních technologií
- rychlost
- vysoká odbornost zamìstnancù podpoøená pøíslušnými profesními zkouškami

Výroèní zpráva 2009
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Organizaèní struktura - Akcenta CZ
Platnost 31. 12. 2009

Úsek Vypoøádání
Sylva Hajná

Øeditel spoleènosti
Jiøí Mach

Podúèty
Dana Jùnová

Úsek Treasury
Zdenìk Jedlièka
Zástupce øeditele
Aleš Lhotský

Úsek Obchod
Milan Kysilka
Úsek Podpora obchodu
Lucie Boháèová

Risk manager
Michal Kašpar

Interní audit
Michaela Fibigerová

Business Developement PL
Radek Jarema
Personalistika
Irena Semanová
Úsek Marketing a rozvoj trhù
Jan Kieswetter

Compliance
Petra Nová

Právník
Otakar Schlossberger

Úsek IT
Petr Unger
Ekonom spoleènosti
Dana Sedláková
Metodik, kontroller
Marie Kupková
Office assistant
Pavla Rychterová

Øízení obchodních vztahù
Jiøí Macek

Office logistics
Petr Køíž
Podpora sítì
Milan Morávek
Øízení obchodních vztahù
Josef Dvoøák
Republikový manager ÈR
Jan Škarka
Republikový manager SR
Miroslav Ondrejèo
Republikový manager PL
neobsazeno

AKCENTA CZ, a.s.

9

Stanovisko k podstupovaným rizikùm
1) Stanovisko k podstupovaným rizikùm
V souvislosti se získáním povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry v èervenci 2009 spoleènost AKCENTA CZ, a.s. od této doby pravidelnì
kvantifikuje zákonem stanovené kapitálové požadavky. Tyto požadavky jsou rozdìleny podle jednotlivých oblastí rizik, do kterých svou èinností
vstupuje. Touto kvantifikací získává spoleènost pøehled o vývoji jednotlivých rizikových oblastí.
Kreditní rizika
Spoleènost v rámci své èinnosti nepodstupuje v podstatné míøe kreditní riziko zejména díky povinnosti zamìstnancù oddìlení Settlement vypoøádávat
devizové obchody sjednané s klienty vždy až po pøipsání prostøedkù od klienta na své úèty.
Tržní rizika
- tržní riziko je nejvýraznìjším rizikem spoleènosti z titulu hlavní èinnosti, konkrétnì se jedná o riziko mìnové
Mìnová rizika jsou øízena:
- stanovením a kontrolou vnitøních limitù pro maximální výši otevøených pozic v cizích mìnách
- stanovením tzv. stop / loss limitù na jednotlivé devizové mìny
- obezøetnou a efektivní správou otevøené devizové pozice spoleènosti oddìlením Treasury
- v pøípadì forwardových devizových obchodù je relevantní mìnové riziko zmírnìno pokrytím tzv. forwardovou jistotou skládanou v okamžiku
sjednání ze strany klienta; forwardové obchody jsou ve vazbì na kurzový vývoj pravidelnì pøeceòovány a jistoty v pøípadì nutnosti upravovány
Operaèní rizika
jsou ve spoleènosti øešena zejména:
- systémovou podporou procesu, nastavením uživatelských práv
- dùsledným oddìlením rolí sjednání obchodu, vypoøádání obchodu a zaúètování obchodu
- uplatnìním pravidla 4 oèí a vícenásobných kontrol v rámci procesu
- delegováním pravomocí na zkušené zamìstnance
- odborným dohledem role oddìlení Compliance, Interní audit, Risk management
- preventivními opatøeními
- záložními plány pro øešení mimoøádných událostí

Riziko likvidity
Spoleènost má dùslednì stanoveny mechanismy, které oddìlují finanèní prostøedky klientù od provozních prostøedkù spoleènosti. Veškeré spotové
devizové obchody, které jsou s klienty uzavøeny, jsou v dobì jejich vypoøádání ve 100% výši kryty právì klientskými prostøedky (podmínkou provedení
pøíkazu z podúètu je rovnìž dostateèný disponibilní zùstatek na podúètu klienta).

Výroèní zpráva 2009
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Stanovisko k podstupovaným rizikùm
2) Vývoj kapitálové pøimìøenosti a pomìrových ukazatelù (viz. kvartální reporting)
V souvislosti se získáním povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry v èervenci 2009 spoleènost pravidelnì prokazuje Èeské národní bance svoji
informaèní povinnost poskytováním informací ohlednì jejího hospodaøení, majetku zákazníkù, jejích kvalifikovaných úèastí a dalších doplòkových
informací vyžadovaných ÈNB. Tyto informace jsou ÈNB poskytovány dle své povahy na mìsíèní, nebo ètvrtletní bázi.
Pravidelným porovnáváním souhrnné výše kapitálových požadavkù s kapitálem spoleènosti spoleènost rovnìž kvantifikuje svoji kapitálovou
pøimìøenost, kterou pravidelnì pøedkládá ÈNB. Ukazatel kapitálové pøimìøenosti spoleènosti má od poèátku vykazování vzrùstající trend,
který vypovídá o dostateèném (a neustále se zlepšujícím) kapitálovém zajištìní obchodní èinnosti spoleènosti.

Tab.è.1 Kapitálová pøimìøenost
suma kapitálových požadavkù

31. 12. 2009
17 820

kapitál spoleènosti (Tier 1)

27 203

kapitálová pøimìøenost

12,21%

pøebytek / nedostatek kapitálu

9 383

Tab.è.2 Vybrané finanèní ukazatele
zadluženost I (celkový dluh bez majetku zákazníkù/aktiva bez majetku zákazníkù)

31. 12. 2009
15,74%

zadluženost II (celkový dluh bez majetku zákazníkù/vlastní kapitál)

18,83%

rentabilita prùmìrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku zákazníkù)

10,03%

rentabilita prùmìrného pùvodního kapitálu (ROAE)

39,90%

rentabilita tržeb (zisk po zdanìní/výnosy z investièních služeb)
správní náklady na jednoho zamìstnance (tis. Kè)

2,84%
577 210

AKCENTA CZ, a.s.
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Spoleènost jako zamìstnavatel
Rok 2009 byl z pohledu personálního øízení velkou zkouškou dùvìry a vzájemného pochopení potøeb jak zamìstnancù, tak zamìstnavatele.
Hospodáøská situace vedla k tlaku na snížení personálních nákladù a zároveò na zkvalitnìní pracovních výkonù jednotlivých zamìstnancù. Pøesto
spoleènost v roce 2009 nemusela propouštìt z dùvodù hospodáøské situace, naopak nìkolik nových míst vytvoøila.
Pøedpokladem plnìní vysokých nárokù na zamìstnance je vytvoøení vhodného moderního pracovního prostøedí s využitím nejmodernìjších
technologií pro eliminaci rutinních èinností. V tomto smìru se podaøilo naplnit a dát další smìr vizi o automatizaci procesù, která odstraní stále
se opakující èinnost a sníží administrativní chybovost. Tento trend se potvrdil jako vysoce efektivní a další kroky se budou realizovat i v roce 2010.
Spoleènost o své zamìstnance peèuje ve formì nastaveného motivaèního a bonusového systému a dalších výhod, které jsou poskytovány v návaznosti
na dosažených výsledcích. Stanovování osobních cílù a motivace je provádìno na základì roèního hodnocení každého zamìstnance. Tento zpùsob
hodnocení klade vysoké nároky na nadøízené, resp. na jejich manažerské schopnosti, a zároveò dává možnost každému zamìstnanci vyjádøit svùj
názor. Na základì tìchto podnìtù byly nìkteré vnitøní procesy upraveny a byly zlepšeny pracovní podmínky nìkterých pozic.
Spoleènost klade vysoké nároky na morální a profesní kredit svých zamìstnancù. Prostøednictvím nastaveného etického kodexu spoleènost vede
zamìstnance k profesionálnímu chování v této oblasti. Snažíme se zvyšovat maximální korektní image spoleènosti jak ve vztahu ke klientùm,
tak ve vztahu ke svým zamìstnancùm, dodavatelùm a obchodním partnerùm.

Výroèní zpráva 2009
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Vyjádøení ke zpùsobu stanovení pøíspìvkù
do Garanèního fondu obchodníkù s cennými papíry
V rámci poskytování investièních služeb nabízí spoleènost AKCENTA CZ zákazníkùm výhradnì obchodování s mìnovými forwardy. Pøi uzavírání
forwardového kontraktu vystupuje AKCENTA CZ jako protistrana zákazníka. Pøi uzavøení forwardu zákazník složí na pøíslušný zákaznický úèet vedený
u banky urèitou èástku, která slouží jako jistina (marže) pro pokrytí pøípadných kurzových výkyvù v dobì trvání forwardu. V termínu vypoøádání
forwardu zákazník zpravidla složí na tento bankovní úèet pøíslušný objem penìžních prostøedkù pro vypoøádání forwardu. Máme za to,
že zákaznickým majetkem ve smyslu § 128 odstavce 12 zákona è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znìní („ZPKT“) jsou
zde penìžní prostøedky v podobì jistiny a èástky po vypoøádání forwardu složené zákazníkem na pøíslušný bankovní úèet.
V souvislosti s uzavíráním forwardù se zákazníky spoleènost od zákazníkù neinkasuje žádné poplatky ani provize. Výnosy, které AKCENTA CZ realizuje
v souvislosti s uzavíráním forwardù pro zákazníky, jsou odvozeny od výše rozpìtí (spreadu) mezi kurzem, který je dohodnut se zákazníkem v rámci
s ním sjednaného forwardu a kurzem, který se spoleènosti AKCENTA CZ podaøí získat na mezibankovním trhu v rámci obchodù, kterými jsou uzavírány
pozice otevøené pøi sjednávání forwardù se zákazníky.
Podle ustanovení § 129 odstavec 1 ZPKT je obchodník s cennými papíry povinen platit do Garanèního fondu roèní pøíspìvek ve výši 2 % z objemu
výnosù poplatkù a provizí za poskytnuté investièní služby za poslední kalendáøní rok. Vzhledem k výše uvedené skuteènosti, že AKCENTA CZ
od zákazníkù neinkasuje žádné poplatky ani provize za poskytnuté investièní služby a ani žádné poplatky a služby za poskytnuté investièní služby
neeviduje v úèetnictví, domníváme se, že základ pro stanovení výše pøíspìvku podle § 129 odstavec 1 je nulový.
Vzhledem k povaze forwardù jako derivátových obchodù, jsou objemy prostøedkù skládané zákazníky jako jistina na zákaznický bankovní úèet velmi
malé a doba, za kterou jsou na úètu složeny prostøedky pro vypoøádání forwardù je rovnìž minimální. Z tìchto dùvodù máme za to, že riziko selhání
konkrétního obchodníka ve smyslu § 130 ZPKT a nemožnost vydání majetku zákazníkù je relativnì velmi malé - a to zejména ve srovnání
s obchodováním s cennými papíry èi portfolio managementem. Z tohoto dùvodu by i výše pøíspìvku do Garanèního fondu stanovená v minimální
pøípustné výši podle § 129 odstavec 2 ZPKT odpovídala nízké míøe rizika nemožnosti vydání zákaznického majetku ve smyslu § 130 ZPKT.
AKCENTA CZ, a. s. øádnì platí pøíspìvky do Garanèního fondu obchodníkù s cennými papíry podle § 129 odst. 2 ZPKT.
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Ostatní
Èinnost spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. nemá vliv na životní prostøedí. Spoleènost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostøedí ani v oblasti
výzkumu a vývoje.
V rámci pracovnì právních vztahù spoleènost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s právním øádem Èeské republiky.
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Kontakty
Sídlo spoleènosti:
AKCENTA CZ, a.s.
U Vršovického høbitova 554
101 00 Praha 10
Èeská republika
Centrála devizových služeb
Goèárova tøída 312
500 02 Hradec Králové
Èeská republika
Kontakty:
Tel: +420 498 777 770
Fax: +420 498 777 750
e-mail: info@akcenta.eu
http://www.akcenta.eu
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