Výroèní zpráva za rok 2008
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Slovo pøedsedy

Milé èlenky a vážení èlenové našeho spoøitelního a úvìrního družstva,
dostává se Vám do rukou výroèní zpráva Vašeho spoøitelního a úvìrního družstva za rok 2008, jehož jste èleny.
Tento rok byl pro naše družstvo obzvláštì významný, nebo zaznamenalo velmi podstatné zmìny ve svém bytí. V polovinì roku vstoupil
do družstva velmi významný èlen s dalším èlenským vkladem ve výši 37 600 tis. Kè. V prùbìhu druhého pololetí roku došlo k pøesídlení
a pøejmenování družstva. Na mimoøádné valné hromadì dne 25. èervna 2008 byly také zvoleny nové orgány družstva.

Nové vedení družstva si vytyèilo za cíl tzv. revitalizaci družstva se zamìøením na rozšíøení a zkvalitnìní služeb pro Vás, naše èleny.
V roce 2008 jsme ještì stihli implementovat I. fázi nového softwarového vybavení, které zajišuje poskytování standardních bankovních
služeb na úrovni bìžných, spoøicích a vkladových produktù vè. tuzemského platebního styku.
Podstatnì dùležitìjším pro život družstva však bude rok 2009, kdy dojde k dovybavení družstva dalším SW, který bude podporovat napø.
zahranièní platební styk prostøednictvím pøímého propojení do systému SWIFT. V roce 2009 také plánujeme vydávat platební karty k Vašim
bìžným úètùm, které jsme pojmenovali AKCENTA Konto.
Vážení pøátelé a pøíznivci našeho družstva, stojí pøed námi velké úkoly, které však spoleènými silami urèitì zvládneme ke spokojenosti
Vás - èlenù našeho družstva.
Pøedložená výroèní zpráva tedy uzavírá jednu z významných kapitol života družstva.
Do dalšího roku nám všem pøeji hodnì sil do budování našeho družstva.
Otakar Schlossberger
pøedseda pøedstavenstva
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Základní údaje
A) Základní údaje
Obchodní firma:
IÈO:
Sídlo družstva:

AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo (název platný do 11. srpna 2008 - Vinohradská vzájemná družstevní záložna)
64946851
Goèárova tøída 312/52, 500 02 Hradec Králové (od 11. srpna 2008)

Vinohradská vzájemná družstevní záložna se sídlem Vinohradská 105, Praha 3 byla dnem 11. srpna 2008 pøejmenována na nový název „AKCENTA,
spoøitelní a úvìrní družstvo“ a pøesídlena na novou adresu centrály - Goèárova tøída 312/52, 500 02 Hradec Králové.

B) Základní údaje o družstvu
Ustavující èlenská schùze družstva:
Poèet zakládajících èlenù družstva:
Èlenský vklad (podíl):

6. února 1996
35
1,- Kè

Údaje o Družstevní záložnì k 30. 6. 2008 a k 31. 12. 2008 (v tis. Kè)
K 30. èervnu 2008

K 31. prosinci 2008

Poèet èlenù
Výše èlenského podílu
Základní kapitál
Zapisovaný základní kapitál
Nesplacené èlenské podíly
Vlastní kapitál
• základní kapitál
• fondy ze zisku
• kapitálové fondy
• hospodáøský výsledek minulých let
• hospodáøský výsledek bìžného roku

80
1,- Kè
37 600 000,- Kè
500 000,- Kè
1,- Kè
37 620 759,- Kè
37 600 080,- Kè
0
2 000,- Kè
0
18 679,- Kè

101
1,- Kè
37 600 000,- Kè
500 000,- Kè
1,- Kè
37 704 404,- Kè
37 600 101,- Kè
0
2 000,- Kè
0
102 303,- Kè

Celkový objem vkladù
• vklady èlenù
• vklady bank a družstevních záložen
• vklady jiných právnických osob
• závazky záložny ze zrušených
vkladù a nepøipsaných úrokù

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Datum

Kapitálová pøimìøenost

C) Základní údaje
Družstevní záložna v roce 2008 nemìla žádnou dceøinou spoleènost.

500,5 %

472,13 %
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Organizaèní struktura
D) Organizaèní struktura

Nejvyšším orgánem AKCENTY, spoøitelního a úvìrního družstva je èlenská schùze. Družstvo vytvoøilo další zákonem stanovené orgány, kterými jsou
pøedstavenstvo, úvìrová komise a kontrolní komise.

Pøedstavenstvo jako statutární orgán družstva pracovalo v roce 2008 v následujícím složení:
Do 25. èervna 2008:
Ing. arch. Petr Kneissl
Jana Výborná
Jaromír Blažek

- pøedseda pøedstavenstva
- èlen pøedstavenstva
- èlen pøedstavenstva

Od 25. èervna 2008:
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Bc. Jiøí Macek
Petra Nová

- pøedseda pøedstavenstva
- místopøedseda pøedstavenstva
- èlen pøedstavenstva
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Organizaèní struktura
Kontrolní komise pracovala do 25. èervna 2008 ve složení:
JUDr. Jaroslav Tvrdík jr.
Ctirad Novák
JUDr. Lubomír Procházka

- èlen komise
- èlen komise
- èlen komise

S úèinností od 25. èervna 2008 Kontrolní komise byla ve složení:
Milan Lacina sr.
Ing. Milan Lacina jr.

- pøedseda komise
- èlen komise

Úvìrová komise byla složena do 25. èervna 2009 následovnì:
Ing. Roman Výborný
Jaroslav Tvrdík sr.
Helena Procházková

- èlen komise
- èlen komise
- èlen komise

Od 25. èervna 2008 byla Úvìrová komise složena z tìchto èlenù:
Ing. Aleš Lhotský
Ing. Marie Kupková
Ing. Radovan Kopecký

- pøedseda komise
- èlen komise
- èlen komise

Pan Dr. Petr Marsa vykonával funkci prokuristy spoøitelního a úvìrního družstva do 28. srpna 2008. Od tohoto data nemá spoøitelní a úvìrní družstvo
funkci prokuristy.

K 31. prosinci 2008 nebyl poskytnut družstevní záložnou žádný úvìr.
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Organizaèní struktura
2. Organizaèní struktura spoøitelního a úvìrního družstva:

HR

Marketing

Uvedená struktura plnì dodržuje nezávislost útvaru vnitøního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office èinnosti.

E) Roèní úèetní závìrka
Údaje o hospodaøení spoleènosti jsou uvedeny v úèetní závìrce, která je nedílnou souèástí této výroèní zprávy.

F) Úvìry
K ultimu roku 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo nemìlo žádný poskytnutý úvìr.

G) Údaje o odborné zpùsobilosti a podnikatelské èinnosti èlenù volených orgánù
a vedoucích pracovníkù
S ohledem na zmìny osob ve volených orgánech tato èást uvádí pouze údaje o aktuální odborné zpùsobilosti èlenù volených orgánù.
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Organizaèní struktura
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Funkci pøedsedy pøedstavenstva vykonává od 25. èervna 2008. Absolvoval studia financí a bankovnictví na VŠE Praha (1981), práva na PF UK Praha (1991) a doktorské studium hospodáøské
politiky a správy na VŠE (2007). Od roku 1981 pracuje v bankovnictví (SBÈS, HÚ pro ÈR,
Komerèní banka, Èeská spoøitelna, Raiffeisenbank) v rùzných odborných nebo manažerských
pozicích. V roce 2002 byl zvolen Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR do funkce prvního
finanèního arbitra ÈR. Zároveò pùsobí jako vysokoškolský uèitel na Katedøe bankovnictví a pojišovnictví VŠE Praha a po dva a pùl roku zastával funkci prorektora pro magisterské studium
na BIVŠ, a. s. Praha (2006 - 2008). Publikuje zejména odborné èlánky z oblasti platebního styku
a zúètování, je autorem nìkolika vysokoškolských skript na toto téma.

Bc. Jiøí Macek

Je absolventem University Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopøedsedy
pøedstavenstva vykonává s úèinností od 25. èervna 2008. Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, nebo zastával funkci senior dealera v soukromém bankovním sektoru, dále pùsobil
v pozici Key Account Managera spoleènosti Škoda Praha, a. s. Ve skupinì Akcenta vykonával
do kvìtna 2008 funkci øeditele spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. - držitele devizové licence ÈNB.

Petra Nová

Ve funkci èlena pøedstavenstva spoøitelního a úvìrního družstva je od 25. èervna 2008. Po maturitì na støední odborné škole pokraèovala ve studiu BIVŠ, a. s. Praha, obor bankovní
management. Do spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. nastoupila v roce 1999 s tím, že od roku 2001
do roku 2006 vykonávala funkci øeditelky spoleènosti. Z toho vyplývá, že má odborné znalosti
zejména z oblasti devizových obchodù a zahranièního platebního styku.

Ing. Aleš Lhotský

Ve spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pùsobí od roku 2007 nejprve jako risk manažer, krátkou dobu byl
øeditelem spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. a posléze se stal zástupcem øeditele spoleènosti.
Od 25. èervna 2008 je pøedsedou úvìrové komise spoøitelního a úvìrního družstva.
Od roku 1999 do roku 2007 pracoval pro spoleènosti v rámci skupiny v GE Money ÈR na rùzných
pozicích zejména v oblasti øízení úvìrových rizik.
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Ing. Marie Kupková

Pùsobí ve spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. od roku 1999 jako ekonom spoleènosti. Od 25. èervna
2008 je místopøedsedkyní úvìrové komise spoøitelního a úvìrního družstva. Zkušenosti získala
také na kontrolním oddìlení Finanèního úøadu v Táboøe a v soukromé sféøe jako ekonomický
úèetní poradce.
Po úspìšném absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, obor úèetnictví, získala titul inženýr.

Ing. Radovan Kopecký

Je zamìstnancem spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. od kvìtna 2006, vìnoval se práci pro oddìlení
vypoøádání plateb, posléze se stal jeho vedoucím. Od 25. èervna 2008 vykonává funkci èlena
úvìrové komise pro spoøitelní a úvìrní družstvo.
Døíve pracoval pro Komerèní banku, a.s. Hradec Králové, kde od roku 1992 zastával rùzné
funkce - od pokladníka pøes zpracovatele zahranièních plateb, vèetnì zpracování agendy šekù,
platebních karet, FX operací, termínovaných vkladù, dokumentárních akreditivù a dalších
nástrojù v rámci agendy zahranièního platebního styku.
Titulu inženýr dosáhl na Vysoké škole zemìdìlské v Praze.

Milan Lacina sr.

Je jediným akcionáøem spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. a pùsobí v této spoleènosti také jako
pøedseda pøedstavenstva od roku 1997. Od 25. èervna 2008 je pøedsedou kontrolní komise
spoøitelního a úvìrního družstva. Mimo jiné pùsobí jako pøedseda pøedstavenstva spoleènosti
AKCENTA ENERGIE a. s.
Vystudoval støední ekonomickou školu v Táboøe, poté studoval na Pedagogické fakultì v Èeských
Budìjovicích.

Ing. Milan Lacina jr.

Vykonává funkci místopøedsedy kontrolní komise spoøitelního a úvìrního družstva od 25. èervna
2008, rovnìž je místopøedsedou spoleèností AKCENTA CZ, a. s. a AKCENTA ENERGIE a. s.
Ve spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. pùsobí od roku 1999. Získal zde bohaté zkušenosti, nebo
zastával øadu rùzných funkcí - devizový obchodník, vedoucí oddìlení marketing èi interní audit.
Titulu inženýr dosáhl na Obchodnì - podnikatelské fakultì Slezské univerzity v oboru Ekonomika
a management.
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Zpráva pøedstavenstva
3. Zpráva pøedstavenstva za rok 2008
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou pøedstavenstva za uplynulé období roku 2008, ve které struènì zhodnotím hlavní události, které probìhly
v uplynulém roce a dotkly se významným zpùsobem chodu našeho spoøitelního a úvìrního družstva.

Èinnost pøedstavenstva
Pøedstavenstvo družstva se scházelo na pravidelných, vìtšinou mìsíèních zasedáních, v souladu se Stanovami družstva. Na zasedáních pøedstavenstva
byly projednávány základní otázky chodu družstva, ve II. pololetí pak zejména implementace nového SW družstva, který byl základem pro oživení jeho
èinnosti. Pøedstavenstvo pravidelnì na svých zasedáních vyhodnocovalo prùbìh projektu na revitalizaci družstva s cílem zaèátkem roku 2009 otevøít
družstvo daleko širší èlenské základnì.
Pøedstavenstvo strategicky rozhodlo, že implementace nového SW bude rozdìlena do nìkolika fází s tím, že I. etapa implementace byla uskuteènìna
v prosinci 2008.
Financování celého projektu implementace nového SW vybavení bylo zajištìno ze zdrojù tøetí osoby na základì uzavøené podlicenèní smlouvy. Otázka
dopadù do nákladù spoøitelního a úvìrního družstva bude z tohoto dùvodu øešena až v roce 2009.
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Aktivity a hospodaøení družstevní záložny
1) Aktivity družstevní záložny
Dne 25. ledna bylo konáno øádné shromáždìní delegátù družstevní záložny, které schválilo roèní úèetní závìrku za rok 2007, výroèní zprávu za rok 2007
a návrh pøedstavenstva na uhrazení ztráty.
Na mimoøádném shromáždìní delegátù dne 25. èervna 2008 byly zvoleny nové orgány spoleènosti, tzn. pøedstavenstvo, kontrolní komise a úvìrová
komise.
Na dalším mimoøádném shromáždìní delegátù ze dne 14. èervence 2008 bylo delegáty odsouhlaseno pøejmenování stávající Vinohradské vzájemné
družstevní záložny na nové jméno - AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo a dále pøesídlení spoleènosti na novou adresu Goèárova tøída 312/52, 500 02
Hradec Králové.
Dne 11. srpna 2008 nabylo úèinnosti pøejmenování družstevní záložny a její pøesídlení na novou adresu centrály v Hradci Králové.
Družstevní záložna v prùbìhu roku 2008 poskytovala jen omezené služby, nemìla k závìru roku žádné primární vklady a neposkytovala úvìry. Z tohoto
dùvodu bylo pøedstavenstvem rozhodnuto zahájit a implementovat nový software, který bude základem pro rozvoj a revitalizaci spoøitelního a úvìrního
družstva. Dnem 8. prosince 2008 nastala I. fáze implementace nového softwaru.

2) Vývoj v objemu vkladù
Z úèetních výkazù vyplývá, že spoøitelní a úvìrní družstvo nevykazovalo k závìru roku ani v jeho prùbìhu žádné primární vklady od svých družstevníkù.
Disponovalo pouze èlenskými vklady, resp. dalšími èlenskými vklady.

3) Hospodaøení a stav majetku družstevní záložny
Hospodaøení spoøitelního a úvìrního družstva bylo v roce 2008 v souladu s dlouhodobou strategií spoleènosti s vykázaným ziskem pøed zdanìním ve výši
129 tis. Kè, po zdanìní zisk bìžného období èinil 102 tis. Kè.
Podrobnosti o hospodaøení a majetku družstva jsou obsaženy v pøiložených úèetních výkazech nebo rámcovì uvedených ekonomických ukazatelích.

4) Dùležité skuteènosti nastalé v roce 2008
Jak bylo uvedeno výše, nejdùležitìjší skuteèností v životì družstva bylo jeho pøesídlení a pøejmenování.

H) Návrh pøedstavenstva na užití zisku za rok 2008
Pøedstavenstvo spoøitelního a úvìrního družstva navrhuje zisk za rok 2008 ponechat jako nerozdìlený zisk do dalšího úèetního období.
V Hradci Králové dne 18. dubna 2009

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. v.r.
pøedseda pøedstavenstva

Bc. Jiøí Macek v. r.
místopøedseda pøedstavenstva
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4. Zpráva kontrolní komise za rok 2008
Vážené dámy, vážení pánové,
stanovy AKCENTY, spoøitelního a úvìrového družstva ukládají kontrolní komisi, aby pøedložila souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého období.
Dovolte mi, abych tak uèinil, a seznámil Vás s tím, jak naše družstvo hospodaøilo v pøedchozím roce, jak byly dodržovány obecnì platné právní pøedpisy
a Stanovy družstva vè. pøíp. usnesení orgánù a dále o èinnosti této komise.
Složení kontrolní komise
Kontrolní komise pracovala s úèinností od 25. èervna 2008 ve složení: Milan Lacina - pøedseda a Ing. Milan Lacina - èlen. Scházela se jednou za ètvrt roku,
v souladu se stanovami družstva na svých zasedáních projednávala èinnost pøedstavenstva a jeho jednotlivých krokù. Kontrolní komise byla
pøedstavenstvem seznamována s hospodaøením spoøitelního a úvìrního družstva. Taktéž byly komisi každé ètvrtletí pøedány informace o plnìní ukazatelù
stanovených platnými pøedpisy.
Provoz
Komise se též zabývala posuzováním pøedpisu o vnitøním obìhu úèetních dokladù a finanèních prostøedkù a ekonomikou.
Stížnosti èlenù družstva
Nebyly evidovány žádné stížnosti èlenù družstva.
Úèetní závìrka, hospodaøení a návrh na rozdìlení zisku
Na programu jednání poèátkem kalendáøního roku byly zejména kontroly hospodaøení, sdružení a pøíprava rozpoètu na daný rok; jednání v druhé polovinì
roku se pøedevším zamìøovala na kontroly plnìní usnesení orgánù družstva, dodržování stanov a prùbìžné hospodaøení. Taktéž byla komise seznámena
se zprávou pøedstavenstva za rok 2008. V uvedené zprávì neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení.
Zjištìné nedostatky a jejich odstraòování
Komise taktéž nezjistila skuteènosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými právními normami.

V Hradci Králové dne 12. dubna 2009

Milan Lacina v. r.
pøedseda kontrolní komise
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5. Zpráva úvìrové komise za rok 2008
Vážené dámy, vážení pánové,
s ohledem na skuteènost, že AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo neposkytovalo v hodnoceném období úvìry a tedy k závìru roku nevykazovalo
pohledávky za èleny družstva v této oblasti, neprobìhlo zasedání Úvìrové komise k tomu, aby posuzovalo a rozhodovalo o úvìrových návrzích
pøedložených pøedstavenstvem.
Hlavní aktivity družstva byly smìøovány do oblasti sbìru vkladù od družstevníkù a jejich zhodnocování prostøednictvím úložek u jiných penìžních ústavù
v souladu se zámìrem družstva o obezøetnosti podnikání zejména s pøihlédnutím na implementaci nového SW vybavení.

V Hradci Králové, dne 12. dubna 2009

Ing. Aleš Lhotský
pøedseda Úvìrové komise
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Zpráva pøedstavenstva
I) Upozornìní a rozhodnutí Èeské národní banky vùèi spoøitelnímu a úvìrnímu družstvu
Ve sledovaném období nebylo uloženo družstvu žádné opatøení a dále nebylo zahájeno žádné správní øízení èi jiné konání vedoucí k odstranìní nedostatkù
nebo zjednání nápravy.

J) Výèet finanèních investic a krátkodobého finanèního majetku
K 31. prosinci 2008 nemìla družstevní záložna žádné finanèní investice a žádný krátkodobý finanèní majetek.

K) Závazky spoøitelního a úvìrního družstva po lhùtì splatnosti k 31. prosinci 2008
Spoøitelní a úvìrní družstvo nemìlo k 31. prosinci 2008 žádné závazky po lhùtì splatnosti.

L) Pohledávky spoøitelního a úvìrního družstva po lhùtì splatnosti k 31. prosinci 2008
K 31. prosinci 2008 spoøitelní a úvìrní družstvo nevykazovalo žádné pohledávky po lhùtì splatnosti.

M) Záruky poskytnuté spoøitelním a úvìrním družstvem
Spoøitelní a úvìrní družstvo neposkytlo žádné záruky v roce 2008 a tudíž družstvo neevidovalo žádné takové skuteènosti.

N) Podnikatelský zámìr
Vyhodnocení podnikatelského zámìru pro rok 2008
Úkoly stanovené v podnikatelském zámìru na rok 2008 byly splnìny. Spoøitelní a úvìrní družstvo pokraèovalo ve svém zámìru zhodnocování finanèních
zdrojù vklady u bank nebo poboèek zahranièních bank. V úvìrové politice, jak bylo uvedeno výše, bylo spoøitelní a úvìrní družstvo velmi konzervativní
a úvìry èlenùm v podstatì neposkytovalo. Družstevní záložna plnila požadavky na obezøetnost podnikání v souladu s obecnì platnými právními pøedpisy,
a tím vysoce pøekraèuje finanèní ukazatele, jakými jsou napø. kapitálová pøimìøenost, likvidita apod.
Ve II. pololetí, v souvislosti s revitalizací spoøitelního a úvìrního družstva, jejím pøesídlením a pøejmenováním, došlo ke strategickému rozhodnutí
implementovat nový SW s cílem rozšíøit aktivity vùèi svým èlenùm. Byly dokonèeny práce na nabídce depozitních produktù, operací tuzemského platebního
styku a pøístupu èlena družstva ke svým produktùm prostøednictvím internetové aplikace. Byly zahájeny práce, které budou pokraèovat v dalších dvou
letech 2009 a 2010.

Podnikatelský zámìr na rok 2009
S ohledem na zahájený proces revitalizace spoøitelního a úvìrního družstva je zámìr v roce 2009 zahájit aktivnìjší èinnost ve vztahu k èlenùm družstva.
Hlavní aktivitou v I. pololetí roku bude akvizice nových depozit jak od stávající èlenské základny, tak od nových èlenù z øad SME a fyzických osob. Družstvo
se nebude uzavírat ani zájemcùm z øad osob právnických. Takto shromáždìná depozita v podobì termínovaných vkladù a spoøicích úètù budou
zhodnocována prozatím jako úložky u jiných bank nebo spoøitelních a úvìrních družstev. Bylo rozhodnuto, že z dùvodu omezení rizik, nebudou doèasnì
volené penìžní prostøedky používány pro operace na kapitálovém trhu.
Od II. pololetí roku 2009 spoøitelní a úvìrní družstvo plánuje zahájení poskytování úvìrù svým èlenùm podle zpracované a odsouhlasené metodiky
se zamìøením na obezøetnost pøi jejich poskytování tak, aby družstvo nevykazovalo žádné pohledávky za èleny po lhùtì splatnosti. Rozsah úvìrù bude
realizován s ohledem na diverzifikaci rizika za dodržení všech požadovaných ukazatelù regulátorem.
AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo naváže na tradici Vinohradské vzájemné družstevní záložny pøi poskytování finanèních služeb s cílem, aby služby
svou kvalitou a rozsahem co nejvíce odpovídaly potøebám svých èlenù.
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Zpráva pøedstavenstva
O) Pomìrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky
Pomìrové ukazatele k 31. prosinci 2008
POMÌROVÌ UKAZATELE
Ukazatel kapitálové pøimìøenosti
Rentabilita prùmìrných aktiv
Rentabilita prùmìrného vlastního kapitálu (tier 1)
Aktiva na jednoho zamìstnance
Správní náklady na jednoho zamìstnance
Zisk po zdanìní na jednoho zamìstnance

HODNOTY
472,13 %
0,195 %
0,271 %
Nelze stanovit
Nelze stanovit
Nelze stanovit

Protože AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, neevidovalo v roce 2008 žádného zamìstnance, nemohou být nìkteré ukazatele kvantifikovány.

Údaje o kapitálu
Kapitál spoøitelního a úvìrního družstva je stanoven na individuálním základì.
Kapitál družstva tvoøí zejména splacené èlenské vklady ve výši 37 600 tis. Kè.

ÚDAJE O KAPITÁLU
Souhrnná výši pùvodního kapitálu (tier 1)
• z toho splacené èlenské vklady
• zisk za bìžné úèetní období
• ostatní fondy z rozdìlení zisku

HODNOTY
37 704 tis. Kè
37 600 tis. Kè
102 tis. Kè
2 tis. Kè

Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odeèitatelných
položek jsou nulové.
Souhrnná výše kapitálu po zohlednìní odeèitatelných položek a stanovených limitù pro dodatkový kapitál èiní:

37 704 tis. Kè

Údaje o kapitálových požadavcích:
Kapitálové požadavky k vypoøádacímu, poziènímu, mìnovému, komoditnímu riziku, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním
nástrojùm obchodního portfolia jsou nulové.

ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
Kapitálové požadavky celkem
• kapitálový požadavek k expozicím vùèi instituci pøi STA
•

kapitálový požadavek k operaènímu riziku pøi BIA

HODNOTY
639 tis. Kè
610 tis. Kè
29 tis. Kè

Obecné
informace
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Obecné informace
Informace o použitých finanèních nástrojích
1. Úvìrové riziko
Družstvo v podstatì neneslo v roce 2008 úvìrové riziko, nebo neposkytovalo úvìry svým èlenùm. Jeho dominantní èinností byly úložky (vklady)
u ostatních finanèních institucí.

2. Tržní riziko
Družstvo se snaží minimalizovat tržní riziko. Pokud družstvo vstoupilo do operace, z níž mùže tržní riziko vzniknout, je to výluènì v rámci zajišovaní služeb
pro èleny družstva a zhodnocení základního kapitálu v zájmu èlenù.

Informace o úèastech s rozhodujícím a podstatným vlivem
AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo nemá žádné úèasti s podstatným ani rozhodujícím vlivem.

Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a pøehledu
o zmìnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty
1. Družstvu v roce 2008 vznikl náklad na splatnou daò z pøíjmu, která byla uhrazena v termínu stanoveném obecnì platnými právními pøedpisy.
2. Družstvo nemá žádná podøízená aktiva ani podøízené závazky.
3. Družstvo nevykazuje ani neeviduje žádné úroky z prodlení.
4. Družstvo nevlastní žádné cenné papíry, proto o nich není úètováno.
5. Družstvo nevytváøí žádné opravné položky.
6. Družstvo nevlastní žádný hmotný majetek, avšak vykazuje v úèetních knihách nehmotný majetek ve výši 264 tis. Kè (viz výše).

Jiné informace uvádìné družstevními záložnami
1. Družstvo nevydalo žádné záruky jako ruèení za úvìry èlenùm poskytnuté jinými osobami.
2. Družstvo nemá k rozvahovému dni žádné závazky ani pohledávky po splatnosti.
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Obecné informace
Informace o událostech za období poèínající koncem rozvahového dne
a konèící okamžikem sestavení roèní úèetní závìrky
V roce 2008 nedošlo ve sledovaném úèetním období k žádné podstatné opravì chyb z minulých let, které by mìly vliv na zmìnu vlastního kapitálu
vykazovanému k rozvahovému dni.

Informace o pøípadných opravách zásadních chyb minulých let a vlivu tìchto
zmìn na vlastní kapitál k rozvahovému dni
Jak již bylo uvedeno výše, družstvo v srpnu sledovaného roku zmìnilo název a sídlo. Družstvo zahájilo proces revitalizace s cílem rozšíøení a zkvalitnìní
služeb pro své èleny. Hospodaøení družstva bylo vyrovnané.

Informace o dalších okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní
situaci úèetní jednotky, které jsou významné pro uživatele úèetní závìrky
Všechny podstatné informace o skuteènostech èi okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci družstva za úèetní období roku 2008
a které jsou významné pro všechny uživatele úèetní závìrky, jsou uvedeny v jednotlivých èástech této výroèní zprávy.

V Hradci Králové dne 18. dubna 2009

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. v.r.
pøedseda pøedstavenstva

Bc. Jiøí Macek v. r.
místopøedseda pøedstavenstva
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Zpráva o vztazích
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Družstvo:

AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, Goèárova tø. 312/52, 500 02 Hradec Králové 2, IÈO: 649 46 851, dále jen družstvo.
Družstvo je zapsáno v obchodním rejstøíku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr. vložka 1358.

Zpráva dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2008.
AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo bylo v prùbìhu roku 2008 osobou ovládanou, a to èlenem družstva spoleèností FPSROK, spol. s. r. o., kterou ovládá
èlen družstva, pan Milan Lacina.
Vzhledem k výše uvedenému patøilo v prùbìhu roku 2008 družstvo do skupiny propojených osob s tìmito dalšími osobami:
FPSROK, spol. s r.o., IÈO: 27381471, 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 977/24,
AKCENTA CZ, a.s., IÈO: 25163680, 101 00 Praha 10, U Vršovického høbitova 554/10,
AVAIN, a.s., IÈO: 27619141, 101 00 Praha 10, U Vršovického høbitova 554/10,
AKCENTA ENERGIE a.s.,IÈO: 27945251, 101 00 Praha 10, U Vršovického høbitova 554/10,
PRUM-INVEST s.r.o., IÈO: 25196723, 390 02 Tábor, Košínská 194,
MOLDERA, a.s., IÈO: 27915778, 390 02 Tábor, Tø. 9. kvìtna 693,
TESTAMADO,a.s., IÈO: 27915778, 390 02 Tábor, Tø. 9. kvìtna 693
AKCENTA GROUP SE, IÈO: 28252900,101 00 Praha 10, U Vršovického høbitova 554/10
Spoleènost FPSROK, spol. s r.o. je øádným èlenem družstva s dalším èlenským vkladem ve výši 37 600 tis. Kè a uzavøenou Rámcovou smlouvou
o poskytování vybraných služeb.
Spoleènost AKCENTA ENERGIE, a. s. je øádným èlenem družstva s uzavøenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb.
Spoleènost AKCENTA GROUP SE je øádným èlenem družstva s uzavøenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb.
Dále družstvo uzavøelo následující smlouvy se spoleèností AKCENTA CZ, a. s.:
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 22. záøí 2008 ve výši 166 500,-- Kè/rok + DPH.
Smlouvu o pronájmu vybavení kanceláøe ze dne 22. záøí 2008 v celkové èástce 7 140,-- Kè vè. DPH.
Kupní smlouvu ze dne 30. prosince 2008 na nákup nábytku ve výši 182 321,-- Kè vè. DPH.
Kupní smlouvu ze dne 30. prosince 2008 na nákup programovaného vybavení a HW zaøízení pro potøeby družstva v celkové výši 432 822,60 Kè vè. DPH.
V Hradci Králové dne 30. dubna 2009

JUDr.Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D
pøedseda pøedstavenstva
Bc. Jiøí Macek
místopøedseda pøedstavenstva

Petra Nová
èlen pøedstavenstva

Úèetní
závìrka
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Úèetní závìrka
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Úèetní závìrka
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Úèetní závìrka

PØEHLED O Z MÌNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU ZÁKLADNÍ VLASTNÍ EMISNÍ REZERVNÍ KAPIT. OCEÒOVACÍ ZISK/
(v tis. Kè)
KAPITÁL AKCIE
ÁŽIO
FONDY
FONDY ROZDÍLY
ZTRÁTA
Zùstatek k 1.1.2008
37600
Zmìny úèetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové a oceòovací
rozdíly nezahrnuté do HV Èistý zisk/ztráta za
úèetní období
Dividendy
Pøevody do fondù
Pøevod do
nerozdìleného zisku
Emise akcií
Snížení základního
kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Použití fondù
Zùstatek k 31.12.2008
37600

CELKEM

-

-

-

4
-

-

-

37600
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102
-

102
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2
2

-

102

-2
37704

Pøíloha
k úèetní závìrce
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Pøíloha k úèetní závìrce
Pøíloha k úèetní závìrce sestavené k 31. 12. 2008
(dle § 18 ods. 1 pís. c, zák. 563/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky è. 501/2002 Sb.)

OBSAH
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Informace o uplatnìných úèetních metodách
Informace o použitých nových úèetních metodách
Informace o zpùsobech oceòování majetku a závazkù
Informace o okamžiku uskuteènìní úèetního pøípadu
Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Informace o postupech úètování obchodù s cennými papíry, deriváty
Informace o postupech úètování úrokových výnosù a nákladù, zpùsobech vykazování pøíjmù z ohrožených
pohledávek vèetnì úrokù, prémií a diskontù vzniklých pøi poøízení pohledávek od tøetích stran
1.7 Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, zpùsobech
odpisování majetku, zejména pohledávek
1.8 Informace o zásadách a postupech výpoètu výše opravných položek a rezerv vèetnì vysvìtlení základních
pøedpokladù pro jejich použití
2. Informace o použitých finanèních nástrojích
2.1 Kvalitativní informace o úvìrovém riziku
2.2 Kvantitativní informace o úvìrovém riziku
2.3 Kvalitativní informace o tržním riziku
2.4 Kvantitativní informace o tržním riziku
2.5 Ostatní druhy a kategorie rizik
3. Informace o úèastech s rozhodujícím a podstatným vlivem
4. Informace o oborech èinnosti a zemìpisných oblastech, ve kterých úèetní jednotka provozuje svou èinnost
5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a pøehledu o zmìnách
ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty
5.1 Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty
5.2 Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu
5.3 Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu
6. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finanèní instituci
(dále jen "spøíznìné osoby")
6.1 Souhrnná výše úvìrù poskytnutých úèetní jednotkou èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady
nebo obdobných orgánù a dále zamìstnancùm podílejících se na øízení úèetní jednotky
6.2 Souhrnná výše záruk vydaných úèetní jednotkou za èleny statutárních orgánù, dozorèí rady nebo obdobných
orgánù a dále zamìstnanci podílejícími se na øízení úèetní jednotky
6.3 Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu
nebo hlasovacích právech úèetní jednotky pøesáhla 10%
7. Informace o událostech za období poèínající koncem rozvahového dne a konèící okamžikem sestavení úèetní
závìrky
8. Informace o pøípadných opravách zásadních chyb minulých let a vliv tìchto zmìn na vlastní kapitál
k rozvahovému dni
9. Informace o dalších okolnostech ovlivòujících výsledek hospodaøení a finanèní situaci úèetní jednotky,
které jsou významné pro uživatele úèetní závìrky
Výrok auditora
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Popis úèetní jednotky
POPIS ÚÈETNÍ JEDNOTKY
Akcenta, spoøitelní a úvìrní družstvo zapsané v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr., vložka 1358.
Datum zápisu: 20. 2. 1996
Oznaèení úèetní jednotky: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo
(pùvodní název: Vinohradská vzájemná družstevní záložna, úèinnost zmìny jména nastala 14. èervence 2008)
Sídlo: Goèárova tøída 312/52, PSÈ 500 02 Hradec Králové
(døívìjší sídlo do 13. èervence 2008: Vinohradská 105, PSÈ 130 00 Praha 3, úèinnost zmìny sídla spoleènosti nastala 14. èervence 2008)
Identifikaèní èíslo: 649 46 851

(Dále jen „AKCENTA“)
a) poèet èlenù družstevní záložny - 101 èlenù (zvýšení o 21 èlenù)
b) výše zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu - Kè 37 600 101,00
z toho zapisovaného - Kè 500 000,00 a nezapisovaného - Kè 37 100 101,00
(nedošlo ke zvýšení zapisovaného ani nezapisovaného kapitálu)
c) výše èlenského podílu - Kè 1,00
d) výše nesplacených èlenských podílù - Kè 0,00
e) poskytnuté úvìry osobám dle zvláštního právního pøedpisu1 - Kè 0,00
f) jmenovitá hodnota záruk vydaných družstevní záložnou, její ruèení za úvìry èlenùm poskytnuté jinými osobami - Kè 0,00
g) celková výše závazkù družstevní záložny po lhùtì splatnosti k rozvahovému dni úèetního období - Kè 0,00
h) celková výše pohledávek družstevní záložny po lhùtì splatnosti k rozvahovému dni úèetního období - Kè 0,00
i) další skuteènosti požadované dalšími pøedpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány - Kè 0,00

Pøedmìt podnikání:
Družstevní záložna je výluènì za úèelem zajištìní povolených èinností podle § 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, které jsou uvedeny v odst. 1), oprávnìna:
a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboèek zahranièních bank,
b) pøijímat úvìry od družstevních záložen a bank,
c) nabývat majetek a disponovat s ním,
d) obchodovat na vlastní úèet s devizami a nástroji smìnných kurzù a úrokových sazeb za úèelem zajištìní povolených èinností dle § 3 odst. 1
zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, uvedených v odst. 1),
e) obchodovat na vlastní úèet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon è. 87/1995 Sb., o spoøitelních úvìrních družstvech, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, jinak.

1

Úvìry poskytnuté podle § 7 odst. 1 zák. è. 87/1995 Sb.
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Popis úèetní jednotky
Družstevní záložna je oprávnìna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené èinnosti dle § 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních
a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù:
a) pøijímaní vkladù od èlenù
b) poskytování úvìrù èlenùm
c) finanèní leasing pro èleny
d) platební styk, zúètování, vydávání a správa platebních prostøedkù pro èleny
e) poskytování ruèení za úvìry a pùjèky èlenù
f) otevírání akreditivù pro èleny
g) obstarání inkasa pro èleny
h) pronájem bezpeènostních schránek èlenùm
i) nákup a prodej cizí mìny pro èleny

Statutární orgán
Statutární orgán - pøedstavenstvo:
Pøedseda pøedstavenstva: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. - od 25. èervna 2008
Místopøedseda pøedstavenstva: Bc. Jiøí Macek - od 25. èervna 2008
Èlen pøedstavenstva: Petra Nová - od 25. èervna 2008

Do 25. èervna 2008 mìlo pøedstavenstvo tøi èleny: Janu Výbornou, Ing. arch. Petra Kneissla a Jaromíra Blažka.

Informace
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Úèetní metody
1. INFORMACE O UPLATNÌNÝCH ÚÈETNÍCH METODÁCH
1.1 Informace o použitých nových úèetních metodách
Vedení úèetnictví AKCENTY se øídí interními smìrnicemi vypracovanými v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
vyhláškou è. 501/2002 Sb. a zákonem è. 87/1995 Sb. o spoøitelních a úvìrních družstvech.

1.2 Informace o zpùsobech oceòování majetku a závazkù
Pro oceòování majetku a závazkù používá úèetní jednotka:
· poøizovací cenu - tj. cenu, za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související pro ocenìní dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku poøízeného nákupem
· jmenovitou hodnotu - pro ocenìní penìžních prostøedkù a cenin, pohledávek a závazkù pøi jejich vzniku
Pro pøepoèet cizích mìn na Kè byly používány kurzy dle kurzovního lístku ÈNB k datu úèetní závìrky.

1.3 Informace o okamžiku uskuteènìní úèetního pøípadu
Pro potøeby oceòování cizomìnových pohledávek a závazkù ke dni jejich vzniku považuje úèetní jednotka za den uskuteènìní úèetního pøípadu
u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odbìratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádøené v cizí mìnì
se pøepoèítávají na èeskou korunu vždy denním kurzem ÈNB ke dni uskuteènìní úèetního pøípadu, v úèetní závìrce k rozvahovému dni.

1.4 Postupy odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Pøi odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle § 28 Zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, § 30, 31, 32a Zákona è. 586/1992 Sb.,
o daních z pøíjmù a Interní smìrnice AKCENTY.
· U hmotného majetku s poøizovací cenou do Kè 40.000,- a dobou použitelnosti delší než jeden rok úèetní jednotka úètuje pøímo do spotøeby.
· Hmotný dlouhodobý majetek (poøizovací cena nad Kè 40.000,-) se úèetnì odepisuje.
· Nehmotný majetek s poøizovací cenou do Kè 60.000,- se úètuje do spotøeby v období, kdy byl poøízen.
· Nehmotný majetek s poøizovací cenou nad Kè 60.000,- se úèetnì odepisuje.

1.5 Informace o postupech úètování obchodù s cennými papíry, deriváty
AKCENTA žádné cenné papíry ani deriváty nemìla.

1.6 Informace o postupech úètování úrokových výnosù a nákladù, zpùsobech vykazování pøíjmù z ohrožených
pohledávek vèetnì úrokù, prémií a diskontù vzniklých pøi poøízení pohledávek od tøetích stran
AKCENTA ohrožené pohledávky nemìla.

1.7 Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, zpùsobech
odpisování majetku, zejména pohledávek
Metody nebyly potøeba vytvoøit, nebyl vytvoøen žádný klasifikovaný majetek.

1.8 Informace o zásadách a postupech výpoètu výše opravných položek a rezerv vèetnì vysvìtlení základních
pøedpokladù pro jejich použití
Opravné položky nebyly tvoøeny.
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Finanèní nástroje
2. INFORMACE O POUŽITÝCH FINANÈNÍCH NÁSTROJÍCH
2.1 Kvalitativní informace o úvìrovém riziku:
2.1.1

Zpùsoby používání úvìrového hodnocení dlužníka vèetnì vysvìtlení obsahu jednotlivých hodnotících stupòù, definice pohledávky po splatnosti,
sledované a ohrožené pohledávky
V roce 2008 ani v roce 2007 nebyly klientùm AKCENTY poskytnuty žádné úvìry. AKCENTA je vystavena úvìrovému riziku pouze u vkladù
u bank.
2.1.2 Charakteristika pohledávek, u nichž se pøi hodnocení uplatòuje portfoliový pøístup a zpùsob tvorby opravných položek k tìmto pohledávkám
AKCENTA neuplatòuje.
2.1.3 Strategie a postupy zajištìní uznávaného pro úèely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištìní v prùbìhu èasu
AKCENTA neuplatòuje.
2.1.4 Kvalita souèasného úvìrového portfolia vèetnì uvedení používaných typù zajištìní
AKCENTA nemá žádné úvìrové portfolio ani zajištìní.
2.1.5 Použití hodnocení zveøejòované hodnotícími agenturami pøi posuzování pohledávek
AKCENTA neposuzuje pohledávky, nemá portfolio.
2.1.6 Interní hodnocení, pokud jej úèetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením
AKCENTA nemá žádné interní hodnocení, žádné nepoužívá.
2.1.7 Modely mìøení úvìrového rizika portfolia, pokud je úèetní jednotka používá
AKCENTA nepoužívá.
2.1.8 Zásady a postupy, jimiž se øídí vymáhání pohledávek za dlužníky
AKCENTA nevytvoøila zatím žádné postupy pro vymáhání pohledávek, protože žádné pohledávky po splatnosti nemá.
2.1.9 Závìry týkající se složení úvìrového portfolia, které uèinila úèetní jednotka na základì dosavadních zkušeností z neplnìní závazkù dlužníkù
AKCENTA nemá žádné úvìrové portfolio.
2.1.10 Charakteristika významných koncentrací úvìrového rizika s uvedením postupù a metod používaných pro zjištìní koncentrace úvìrového rizika
a vysvìtlením pojmu „významná koncentrace“
AKCENTA nemá žádné úvìrové portfolio.
2.1.11 Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojù realokace úvìrového rizika, jako jsou úvìrové deriváty, sekuritizace, dùvod
využívání tìchto nástrojù úèetní jednotkou, role úèetní jednotky v tìchto transakcích, zejména pùvodce, obsluhovatel, úvìrový posilovatel
AKCENTA nepoužívá.
2.1.12 Charakteristika smluvních závazkù z rekurzních dohod vèetnì uvedení pøípadných oèekávaných ztrát z tìchto dohod
AKCENTA nepoužívá.

2.2 Kvantitativní informace o úvìrovém riziku:
2.2.1 Èlenìní majetku podle jednotlivých hlavních odvìtví (partnerù)
AKCENTA doposud neposkytla žádné úvìry.
2.2.2 Èlenìní majetku podle hlavních zemìpisných oblastí
AKCENTA doposud neposkytla žádné úvìry.
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Pohledávky u bank celkem ve výši:
38 129 389,00 Kè
Pohledávky u bank BÚ splatné na požádání ve výši:
15 857,52 Kè
Pohledávky u bank SÚ splatné do 3 mìsícù ve výši:
38 113 532,82 Kè
2.2.4 Výše pohledávek podle èlenìní na standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové
AKCENTA doposud neposkytla žádné úvìry.
2.2.5 Výše pohledávek, které byly bìhem úèetního období restrukturalizovány
Žádné pohledávky AKCENTY nebyly restrukturalizovány.
2.2.6
Výše opravných položek k majetku
Opravné položky k majetku AKCENTA netvoøila.
2.2.7 Výše sekuritizovaného majetku podle druhù
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.

2.3 Kvalitativní informace o tržním riziku:
2.3.1 Charakteristika operací spojených s tržním rizikem
Žádné operace spojené s tržním rizikem nebyly.
2.3.2 Úèel použití derivátù, zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajišování
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
2.3.3 Používání inovovaných nebo komplexních nástrojù
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
2.3.4 Zpùsoby sjednávání derivátù, zejména na mimoburzovním trhu (OTC) nebo na burze
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
2.3.5 Metody používané k mìøení, sledování a øízení tržního rizika, typy modelù, hlavní pøedpoklady a parametry modelù, jako jsou doba držení,
hladina spolehlivosti; zásady a postupy validace vlastních modelù
AKCENTA zásady a postupy pro øízení rizika pøipravuje.
2.3.6 Používání stresového testování, zejména zásady a postupy stresového testování; frekvence stresového testování
AKCENTA neprovádí stresové testování.
2.3.7 Metody používané k zajištìní se proti vlivu zmìn tržních úrokových mìr
AKCENTA metody pøipravuje.
2.3.8 Úroková citlivost majetku, závazkù a podrozvahových položek na zmìny úrokových mìr
AKCENTA nemá prozatím podrozvahové položky.
2.3.9
VaR a další související informace, jako je zejména použití intervalu spolehlivosti
AKCENTA VaR nepoužívá.
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2.4 Kvantitativní informace o tržním riziku:
2.4.1

Jmenovitá a reálná hodnota derivátù v èlenìní na deriváty sjednané za úèelem zajišování, tvorby trhu nebo spekulace, a dále èlenìní podle
rùzných typù derivátù, jako jsou forwardy, futures, opce, swapy, a v rozdìlení na burzovní a mimoburzovní (OTC)
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
2.4.2 Zbytková splatnost derivátù v èlenìní na deriváty sjednané za úèelem zajišování, tvorby trhu nebo spekulace
AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.
2.4.3 Pøehled majetku a závazkù podle položek rozvahy (bilance) uspoøádaný do skupin podle data smluvní zmìny úrokové míry nebo data
splatnosti podle toho, co nastane døíve, a to v èlenìní do tøí mìsícù, od tøí mìsícù do jednoho roku, od jednoho roku do pìti let, nad pìt let
Pohledávky u bank celkem ve výši:
38 129 389,00 Kè
Pohledávky u bank BÚ splatné na požádání ve výši:
15 857,52 Kè
Pohledávky u bank SÚ splatné do 3 mìsícù ve výši:
38 113 532,82 Kè
AKCENTA vykazuje závazky ve výši
780 647,60 Kè
Se splatností do týdne
24 000,00 Kè
Se splatností do dvou mìsícù
574 326,60 Kè
Se splatností do tøí mìsícù
182 321,00 Kè
2.4.4 Pøehled majetku a závazkù podle položek rozvahy (bilance) uspoøádaných do skupin podle cizích mìn
Veškerý majetek a závazky jsou denominovány v Kè.

2.5 Ostatní druhy a kategorie rizik
AKCENTA pøipravuje smìrnici na Øízení rizik.
2.5.1 Øízení operaèních rizik
AKCENTA pøipravuje smìrnici na Øízení rizik.
2.5.2 Øízení likvidního rizika
AKCENTA pøipravuje smìrnici na Øízení rizik.
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Úèast s rozhodujícím a podstatným vlivem
3. INFORMACE O ÚÈASTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM
AKCENTA nemá žádné úèasti s rozhodujícím vlivem.
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Zemìpisná oblast pùsobení
4. INFORMACE O ZEMÌPISNÝCH OBLASTECH, VE KTERÝCH ÚÈETNÍ JEDNOTKA PROVOZUJE
SVOU ÈINNOST
AKCENTA podnikala výluènì v ÈR.
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5. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU
A ZTRÁTY A PØEHLEDU O ZMÌNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU, NÁVRHU NA ROZDÌLENÍ
ZISKU NEBO VYPOØÁDÁNÍ ZTRÁTY
5.1 Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty
5.1.1 Daò z pøíjmù, odložený daòový závazek nebo pohledávka
AKCENTÌ nevznikne v letošním roce odložený daòový závazek èi pohledávka.
5.1.2 Podøízená aktiva a závazky s uvedením èástky, mìny, úrokové míry, pùvodní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podøízenosti, popøípadì
dùvody požadovaného døívìjšího zaplacení tìchto aktiv a závazkù
AKCENTA nevykazuje podøízená aktiva ani podøízené závazky.
5.1.3
Konsorcionální úvìry
AKCENTA nemá žádné konsorciální úvìry.
5.1.4 Ostatní pohledávky a závazky, pohledávky a závazky z repo obchodù a dále vklady termínové se splatností, s výpovìdní lhùtou, úsporné vklady
se splatností, s výpovìdní lhùtou a na požádání
AKCENTA vykazuje pohledávky na požádání na bìžných úètech ve výši Kè 15 857,52. Ostatní pohledávky na spoøicích úètech na požádání
ve výši 38 113 532,82 Kè.
5.1.5 Cenné papíry v èlenìní na urèené k obchodování, na urèené k prodeji a držené do splatnosti podle tìchto kategorií; cenné papíry v èlenìní
na kótované a nekótované na burze.
Cenné papíry AKCENTA nevlastní.
5.1.6 Dluhové cenné papíry v èlenìní držené do splatnosti a urèené k obchodování a k prodeji a emitované dluhové cenné papíry se splatností
do jednoho roku.
Cenné papíry AKCENTA nevlastní.
5.1.7 Dùvody tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpoètu s uvedením stavu rezerv a opravných položek na zaèátku úèetního
období, jejich zvýšení a snížení v prùbìhu úèetního období a stav na konci úèetního období
AKCENTA nemá žádné opravné položky ani rezervy.
5.1.8 Zøizovací výdaje
AKCENTA nemá žádné zøizovací výdaje.
5.1.9 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Akcenta nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek.
Dlouhodobý nehmotný majetek:
Stav k 1. 1. 2008
=
Pøírùstky
=
Úbytky
=
Stav k 31. 12. 2008
=
Oprávky
=

0 Kè
263 926 Kè
0 Kè
263 926 Kè
0 Kè

Žádný dlouhodobý nehmotný majetek nebyl k datu úèetní závìrky zaøazen do používání. Oprávky ani odpisy k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému
majetku nebyly v roce 2008 úètovány.
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5.1.9 Dlouhodobý hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základì smlouvy o finanèním leasingu
AKCENTA nemá žádný hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základì smlouvy o pronájmu s následnou koupí.
5.1.10 Ostatní majetek a závazky, ostatní provozní výnosy a mimoøádné výnosy, ostatní provozní náklady a mimoøádné náklady, které mají
rozhodující podíl na jejich celkovém objemu v èlenìní podle jednotlivého majetku, jednotlivých závazkù, zejména nákladù na pøíspìvky
do Garanèního nebo obdobného fondu, pøijaté náhrady od Garanèního nebo obdobného fondu
AKCENTA nemá takový majetek ani závazky.
5.1.11 Použití zisku nebo úhrada ztráty za minulá úèetní období a návrh na použití zisku bìžného úèetního období nebo vypoøádání ztráty bìžného
úèetního období
AKCENTA svùj zisk pøesune na úèet nerozdìleného zisku z pøedchozího období.
5.1.12 Hodnoty pøevzaté úèetní jednotkou od tøetích osob do správy a k obhospodaøování a hodnoty pøedané úèetní jednotkou tøetím osobám
do správy a k obhospodaøování, v èlenìní podle jednotlivých druhù hodnot v úhrnných èástkách za každý druh hodnoty v ocenìní tak, jak je
uvedeno v obsahovém vymezení k podrozvahovým položkám
AKCENTA nemá pøevzaté hodnoty do správy od tøetích osob.
5.1.13 Kolaterály pøijaté v repo obchodech v ocenìní reálnou hodnotou, v èlenìní podle jednotlivých druhù kolaterálù v úhrnných èástkách za každý
druh
AKCENTA nemá kolaterály.
5.1.14 Oceòovací rozdíly z pøepoètu zajišovacích derivátù, èistých investic do úèastí s rozhodujícím a podstatným vlivem a ostatní oceòovací rozdíly
z pøepoètu majetku a závazkù
AKCENTA nemá oceòovací rozdíly ze zajišovacích derivátù.

5.2 Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu
AKCENTA nemá žádné významné položky uvedené ve výkazu o zmìnách vlastního kapitálu.
5.2.1 Náklady nebo výnosy na splatnou daò z pøíjmu, všechny úpravy vykazované v úèetním období pro splatnou daò z pøíjmù za pøedchozí období
AKCENTA nemá náklad na splatnou daò.
5.2.2 Odpisy nepromlèených pohledávek v èlenìní na odepsané pohledávky za bankami a ostatními osobami a pøípadné výnosy z døíve odepsaných
pohledávek
AKCENTA nemá nepromlèené pohledávky.
5.2.3 Výše neuplatnìných nebo prominutých úrokù z prodlení a výše úrokù u ohrožených pohledávek z úvìrù, u nichž se neuplatòuje akruální princip
a jejich vliv na zisk nebo ztrátu úèetní jednotky
AKCENTA neuplatòuje žádné prominuté úroky z prodlení.
5.2.4 Úrokové výnosy a úrokové náklady v èlenìní minimálnì na úroky z vkladù, úvìrù a ostatní
AKCENTA má úrokové výnosy z vkladù.
5.2.5 Placené poplatky a provize pøi prodeji nebo jiném úbytku cenných papírù a derivátù, poplatky za obhospodaøování, správu, uložení a úschovu
hodnot
AKCENTA neobchoduje s cennými papíry a deriváty.
5.2.6 Zisk nebo ztráta z ostatních finanèních èinností minimálnì v èlenìní na zisk nebo ztrátu z cenných papírù, z obchodování s cizími mìnami,
kurzových rozdílù, derivátù
AKCENTA nevykazuje zisk nebo ztrátu z obchodu s cennými papíry.
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Finanèní pøehled
5.3 Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu
AKCENTA nevykazuje žádné významné položky.
5.2.1 Správní náklady v èlenìní na:
AKCENTA èlení správní náklady pouze na ostatní správní náklady.
Správní náklady:
Z toho ostatní správní náklady:

451 399,18 Kè
451 399,18 Kè

5.2.2 Prùmìrný poèet zamìstnancù v bìžném úèetním období, poèet èlenù statutárních orgánù a dozorèí rady nebo obdobných orgánù
AKCENTA nemìla v roce 2008 ani v roce 2007 žádné zamìstnance.
5.2.3 Odmìny vázané na vlastní kapitál
AKCENTA žádné odmìny nemá.
5.2.4 Ostatní správní náklady s uvedením souhrnných nákladù na audit, právní a daòové poradenství
ostatní správní náklady celkem:
451 399,18 Kè
audit
0,00 Kè
právní a daòové
0,00 Kè
5.2.5 Výnosy na akcii, jestliže akcie úèetní jednotky jsou registrovány na regulovaném trhu
AKCENTA nevykazuje výnosy z akcií.
5.2.6 Celková výše zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investièních služeb
AKCENTA nemá zákaznický majetek.
5.2.7 Další skuteènosti požadované zvláštními pøedpisy a pøedpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány
AKCENTA nemá další skuteènosti požadované zvláštními pøedpisy.
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Vztahy s propojenými osobami
6. INFORMACE O VZTAZÍCH S PROPOJENÝMI OSOBAMI NEBO OSOBAMI SE ZVLÁŠTNÍM
VZTAHEM K FINANÈNÍ INSTITUCI (DÁLE JEN "SPØÍZNÌNÉ OSOBY")
6.1 Souhrnná výše úvìrù poskytnutých úèetní jednotkou èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady nebo obdobných
orgánù a dále zamìstnancùm podílejících se na øízení úèetní jednotky
AKCENTA neposkytla žádné úvìry.

6.2 Souhrnná výše záruk vydaných úèetní jednotkou za èleny statutárních orgánù, dozorèí rady nebo obdobných
orgánù a dále zamìstnanci podílejícími se na øízení úèetní jednotky
AKCENTA neposkytla žádné záruky.

6.3 Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích
právech úèetní jednotky pøesáhla 10%
FPSROK, spol. s r.o., Senovážné nám. 977/24, PRAHA 1, 116 47 99,99 %
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Události po datu úèetní uzávìrky
7. INFORMACE O UDÁLOSTECH ZA OBDOBÍ POÈÍNAJÍCÍ KONCEM ROZVAHOVÉHO DNE
A KONÈÍCÍ OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY
Po datu úèetní uzávìrky nenastaly významné události.
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Opravy a zásadní chyby
8. INFORMACE O PØÍPADNÝCH OPRAVÁCH ZÁSADNÍCH CHYB MINULÝCH LET A VLIV
TÌCHTO ZMÌN NA VLASTNÍ KAPITÁL K ROZVAHOVÉMU DNI
AKCENTA žádné opravy zásadních chyb neprovádìla, protože nebyly.
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Okolnosti ovlivòující výsledek hospodaøení
9. INFORMACE O DALŠÍCH OKOLNOSTECH OVLIVÒUJÍCÍCH VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ
A FINANÈNÍ SITUACI ÚÈETNÍ JEDNOTKY, KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO UŽIVATELE
ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY
AKCENTA žádné další okolnosti ovlivòující hospodáøský výsledek nemá.

V Hradci Králové, dne 30. dubna 2009

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., v. r.
pøedseda pøedstavenstva

Bc. Jiøí Macek, v. r.
místopøedseda pøedstavenstva

Výrok
auditora
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Výrok auditora
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Výrok auditora

internet: akcenta.eu

