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I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Vážení klienti a obchodní partneři,

rád bych poděkoval všem, kteří s námi v roce 2019 spolupracovali. Klientům děkujeme za jejich důvěru,
která je stěžejní pro výkon naší práce. Zároveň Vám jménem představenstva společnosti EFEKTA
obchodník s cennými papíry a.s. předkládám výroční zprávu za rok 2019, ve které najdete základní
informace o společnosti a jejím hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
V roce 2019 se společnost orientovala na investiční služby v oblasti obchodování s cennými papíry
kolektivního investování a umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání a dále se
angažovala i v oblasti korporátních financí.
Tyto služby jsou dlouhodobě poskytovány na profesionální úrovni, o čemž svědčí velká řada pozitivních
referencí našich klientů, partnerů a spolupracovníků.
Společnost se i nadále rozrůstala a profesionalizovala nejen personálně, ale došlo i k nové možnosti
rozšíření poskytování investičních služeb mimo území České republiky.
Strategickým výhledem společnosti je nabízet investiční služby s investičními nástroji a šíření svého
dobrého jména v celoevropském formátu. Pro naplnění tohoto cíle spolupracujeme s mnohými
investičními zprostředkovateli, investičními společnostmi a emitenty cenných papírů.
Pro širokou veřejnost, ale i pro korporátní investory máme v nabídce mnoho druhů dluhopisů se
zajímavým úrokovým výnosem, které pro emitenty umisťujeme na trhu. Zároveň ve spolupráci
s emitenty provádíme měsíční nebo půlroční výplatu úroku z tohoto investičního nástroje. Společně
s evidencí majetku klientů a možností obchodování investičních fondů jsou tyto služby ucelenou
možností jak s naši společností investovat volné finanční prostředky.
V nadcházejícím roce navážeme na naši dosavadní činnost s tím, že nejen dále rozšíříme naše služby, ale
rovněž budeme dále pracovat na vytvoření ještě přívětivějšího prostředí jak pro samotné klienty a
investory, tak i pro naše spolupracovníky a partnery.
Orientací na trhy mimo Českou republiku chceme rozšiřovat možnosti investování našim stávajícím
i zcela novým klientům.

V Brně dne 6. dubna 2020

Ing. Jaroslav Sochor
předseda představenstva
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
obchodní jméno

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

identifikační číslo

60717068

sídlo

Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00

provozovna

Brno, náměstí Svobody 91/20, PSČ 603 00

kontaktní údaje

tel. 545 218 972

ID 3vjs6m

e-mail info@efekta.cz

www.efekta.cz

vznik společnosti

29. července 1994

právní forma

akciová společnost

základní kapitál

16 200 000,00 Kč
162 ks akcií o nominální hodnotě 100.000,00 Kč veřejně
neobchodovatelné, vystaveny na jméno a v listinné podobě

struktura vlastníků

na společnosti má účast jedna fyzická osoba, přičemž k 31.12.2019 je
stav následující:
David Rusňák s podílem 100 %

počet zaměstnanců

17

předmět činnosti

poskytování hlavní investiční služby:
-

-

-

podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
(dále jen ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících se
investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) ZPKT,
podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT provádění pokynů týkajících se
investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) na účet
zákazníka,
podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se
investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b),
podle § 4 odst. 2 písm. i) ZPKT, umisťování investičních nástrojů
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) bez závazku upsání,

poskytování doplňkové investiční služby:
-

-

- podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním
nebo umisťováním investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a)
a b),
podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací
souvisejících s poskytováním investičních služeb,
podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních
doporučení a analýz investičních příležitostí a obecná doporučení
týkajících se obchodování s investičními nástroji,
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-

-

podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost struktury
kapitálu, průmyslové strategie, jakož i porady a služby
v přeměnách společností nebo převodů podniků,
podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních
nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b),
podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo zápůjčky
za účelem obchodu s investičním nástrojem, na němž se
poskytovatel úvěru, půjčky podílí.

rejstříkový soud

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 1388

ověření účetní závěrky

FSG Finaudit, s.r.o., číslo licence 154

III. ÚDAJE O ORGÁNECH SPRÁVY, DOZORU A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Údaje o orgánech správy
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada akcionářů. Skládá se z přítomného akcionáře, její
zasedání se koná nejméně jednou za rok. V roce 2019 proběhla řádná valná hromada 29. dubna 2019,
která projednala hospodaření společnosti a schválila účetní závěrku za rok 2018.
Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem je představenstvo.
Představenstvo je voleno a odvoláváno valnou hromadou. Funkční období představenstva je stanoveno
na dobu pět let a počalo 13. října 2015. Poslední změna ve složení představenstva proběhla na valné
hromadě 29. prosince 2017, kdy byl zvolen další člen představenstva s funkčním obdobím od 2. ledna
2018 a zvolen předseda představenstva.
Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti, je dozorčí rada, která má dva členy a její funkční období je pěti leté a počalo
běžet od 13. října 2015.
•

členové představenstva
- Ing. Jaroslav Sochor (*1954) - předseda představenstva
- vzdělání vysokoškolské, VŠZ Brno,
Fakulta provozně-ekonomická
- v zaměstnaneckém poměru od roku 1994
- členství v orgánech jiných společností:
- Amylon, a.s. - místopředseda správní rady
- HB-AMYL, spol. s r.o. – jednatel s.r.o.
- Ing. Jaroslav Sochor (*1978) - člen představenstva, ředitel společnosti
- vzdělání vysokoškolské, VUT Brno,
Fakulta stavební a podnikatelská
- v zaměstnaneckém poměru od roku 2007
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•

členové dozorčí rady
- Ing. Tomáš Hruška (*1969)

- předseda dozorčí rady
- vzdělání vysokoškolské, VA Brno,
Fakulta elektrotechnická a stavební
- v zaměstnaneckém poměru od roku 2015

- Mgr. Jakub Lukša (*1986)

- člen dozorčí rady
- vzdělání vysokoškolské, Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
- mimo zaměstnanecký poměr
- členství v orgánech jiných společností:
- Compass Consulting Service a.s. – člen dozorčí rady
- EFEKTA CONSULTING s.r.o. – jednatel
- DRFG Finance s.r.o. – jednatel
- LUCEN Partners s.r.o. – jednatel, společník

Organizační struktura společnosti
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IV. PROFIL SPOLEČNOSTI
Vznik společnosti
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. byla založena v roce 1994. Společností za léta její existence
prošlo mnoho zkušených obchodníků a ostatních zaměstnanců, kteří pracovali v oblasti kapitálového
trhu od jeho počátku a za dobu jeho trvání nashromáždili cenné zkušenosti. Již v roce 1994 získala
společnost licenci obchodníka s cennými papíry, udělenou Ministerstvem financí ČR. Společnost působí
na českém trhu již 26 let jako zcela samostatný právní subjekt.
Rozdělení činnosti
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je oprávněným držitelem povolení k poskytování investičních
služeb v rozsahu dále uvedené licence obchodníka s cennými papíry.
ROZSAH LICENCE OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY
Investiční nástroje § 3 odst. 1 zák. o podnikání na kapitálovém trhu

Doplňkové investiční služby § 4
odst. 3 zákona o podnikání na
kapitálovém trhu

Hlavní investiční služby § 4 odst. 2 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu

písm. a)

písm. b)

písm. c)

písm. d)

písm. a)
písm. b)
písm. c)
písm. d)
písm. e)
písm. f)
písm. g)
písm. h)
písm. i)
písm. a)
písm. b)
písm. c)
písm. d)
písm. e)
písm. f)
písm. g)

Společnost je dále oprávněna k přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků
a organizovat veřejné dražby cenných papírů.
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Služby poskytované společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. lze rozdělit do tří oblastí:
Brokerage

- obchodování s cennými papíry kolektivního investování

Umisťování cenných papírů

- provádění umísťování dluhopisů bez závazku upsání

Corporate Finance

- v oblasti akvizic, fúzí, přeměn podoby a formy CP, veřejných dražeb

• BROKERAGE
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. v uplynulém období reagovala na další poptávku služeb na
trhu a více než zdárně nabízela možnost pro rozličné investory obchodovat s cennými papíry, a to
především s cennými papíry kolektivního investování.
Ve sledovaném období proběhlo obchodování s CP pro drobné investory i institucionální klienty tak,
aby všechny služby byly i nadále poskytovány s vysokou odbornou péčí a při minimalizaci střetu zájmů
a rizik.
Pro rok 2020 se pro klienty připravuje další rozšíření počtu nabízených investičních služeb a nástrojů,
zejména fondu kvalifikovaných investorů a fondu kolektivního investování ve spolupráci
s partnerskými investičními společnostmi, které fondy spravují. Očekáváme, že klienti si budou těchto
služeb i nadále v naší společnosti všímat a rozšiřovat okruhy svých zájmů o nové a zajímavé příležitosti
k investování se zcela novými možnostmi. K tomuto by mělo sloužit i plánované příjemnější a klientsky
dostupnější prostředí klientského centra, kde si budou klienti i partneři moci, a to i na dálku nebo ze
svého domova, užívat svých výhod a služeb ze spolupráce s námi.

• UMÍSŤOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
Na základě, z hlediska naší historie, nejpozději získaných licencí začala společnost spolupracovat s
partnery, emitenty dluhopisových cenných papírů, se kterými na základě smlouvy o umístění cenných
papírů tyto za emitenty nabízí a umisťuje na trhu, zejména pomocí distribuční sítě, které se skládá
z několika investičních zprostředkovatelů.
V souvislosti s těmito licencemi nabízíme i doplňkové služby pro emitenty, jako jsou výplata kuponů
v měsíčních nebo půlročních termínech a náhled na svoje účty pomocí klientského centra, kde si každý
klient může zjistit více informací o aktuálním stavu svého majetkového účtu. Klientské centrum bude
i nadále rozšiřováno a bude klientům nabízet v roce 2020 i aktivní služby v oblasti smluvní
dokumentace a samotné evidence majetku klientů.
V roce 2020 jsme začali také poskytovat našim emitentům, se kterými spolupracujeme jednodušší a
levnější formu umístění dluhopisů na trh jejich dematerializací formou imobilizace cenných papírů.
Bude zde možnost cenné papíry evidovat přímo v našem obchodníkovi a nebude se proces prodlužovat
a zdražovat o tisk a předání listinných cenných papírů. Dále bude i jednoduší proces vyplacení jistin
pro emitenta, kde klientovi usnadníme fyzické dohledávání a předkládání dluhopisů emitentovi.
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• CORPORATE FINANCE
Od založení společnosti se specializujeme na nabídku komplexu činností, souvisejících s poradenstvím
při optimalizaci majetkových účastí – akvizic, prodejů podniků či jejich částí, slučováním či splýváním
společností spolu s obchodováním s cennými papíry. V rámci těchto projektů zajišťujeme veškeré
právní služby, finanční i ekonomické poradenství. Nabízíme odbornou poradenskou i organizační
pomoc při koupi podniků nebo jeho částí, dále pak i při prodeji majetkových účastí, ať již majoritních
nebo minoritních, i při prodeji např. jednotlivých závodů v rámci podniku. I zde nabízíme komplex
činností, od poradenských, přes právní, organizaci výběrových řízení, znalecké posudky, due diligence
atd. Při individuální poptávce zpracujeme i průzkum trhu, ve kterém klient hodlá získat akvizici,
vytipujeme vhodný subjekt atd. Plně se přizpůsobujeme individuálním potřebám zákazníka.
Pevnou a stabilní základnou nabídky společnosti je provádění přeměn podob a forem cenných papírů.
Společnost zajistí veškerou dokumentaci k veřejné dražbě, zajistí provedení kvalifikovaného odhadu
ceny předmětu dražby, vypracuje dražební vyhlášku a provede realizaci vlastní veřejné dražby včetně
vypořádání transakce. V rámci této činnosti naše společnost již od roku 2002 úspěšně realizovala téměř
100 dražeb cenných papírů.
Společnost v roce 2019 pokračovala při zajišťování činnosti při aplikaci výplaty účastnických cenných
papírů jejím hlavním akcionářem. Pro hlavního akcionáře zajišťujeme proces výplaty protiplnění
s vyloučením ostatních minoritních akcionářů.
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V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
• Celkový komentář k ekonomickým výsledkům za rok 2019
Celková bilanční suma za účetní období 2019 dosáhla hodnoty 290 446 tis. Kč při celkovém čistém obratu
314 292 tis. Kč. Tím pokračuje stoupající trend v činnosti obchodníka s cennými papíry a s tím související
nabídka produktů a služeb pro naše klienty. Společnost poskytla své služby více jak 15 tisícům klientům,
pro které zobchodovala přes 2 816 000 tis. Kč ve fondech kolektivního investování a pro zájemce
umístila dluhopisy v hodnotě 1 612 000 tis. Kč.

Počet klientů společnosti
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Finanční majetek představuje podstatnou složkou na straně aktiv rozvahy společnosti. Na bankovních
účtech je k 31.12.2019 složeno 258 156 tis. Kč, resp. 225 574 tis. Kč finančních prostředků klientů
určených k nákupu investičních nástrojů. Depozitní bankou je i nadále Kaiser Partner Privatbank AG,
kde je k témuž datu připraveno 179 133 tis. Kč k zobchodování podílových listů. Spolu s umísťováním
9
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dluhopisů od emitentů k zájemcům společnost provádí administrativu a výplatu úrokových výnosů na
měsíční, případně půlroční bázi. V roce 2019 bylo na kupónových výnosech vyplaceno přes 191 mil. Kč.
V závěru roku začala společnost umisťovat dluhopisy a s tím spojené výplaty kuponových výnosů v měně
eur. Ostatní položky aktiv představují běžnou hospodářskou činnost a průběžné pohledávky z obchodně
dodavatelského styku určené k lednovému vypořádání. Nejsou evidovány žádné nedobytné nebo
pochybné pohledávky, které by představovaly rizikovou položku. Zůstatková hodnota hmotného a
nehmotného majetku představuje zanedbatelnou položku, došlo k další redukci nepotřebného majetku
a zároveň posílení SW vybavení.
Na straně pasiv měl vliv na výši vlastního kapitálu dosažený kladný hospodářský výsledek 1 257 tis. Kč.
Vlastní kapitál je tím na hodnotě 9 761 tis. Kč, v roce 2018 8 504 tis. Kč. Toto posílení lze chápat jako
kapitálovou bezpečnostní pojistkou v řízení možných rizik. Vlastní akcie společnost nedrží. V roce 2019
nebyly tvořeny žádné rezervy. Cizí zdroje ve výši 280 685 tis. Kč, jsou tvořeny krátkodobými závazky
z běžné obchodní a hospodářské činnosti, ale především závazkem vůči klientům 225 574 tis. Kč.
Veškeré pohledávky a závazky společnosti jsou průběžně vypořádány, společnost nevede soudní spory
a není si vědoma bezprostředních vážných rizik, které by mohly činnost společnosti ovlivnit.
Významnou položkou ve výkazu zisků a ztrát představují výnosy z poplatků a provizí 314 255 tis. Kč a
oproti tomu náklady na tyto poplatky a provize 283 901 tis. Kč. Ve výsledku jde o zisk 30 354 tis. Kč. Za
výsledky stojí naše spolupráce s 18-ti investičními zprostředkovateli. Správní náklady v roce minulém,
ve výši 21 034 tis. Kč, korespondují s personální potřebou a materiálním vybavením společnosti a s výše
uvedených účetních údajů činnosti obchodníka s cennými papíry. V celkových výsledcích bylo dosaženo
zisku 1 621 tis. Kč z běžné činnosti a celkově za účetní období 2019 zisku 1 257 tis. Kč.
Údaje a podrobnější informace o hospodaření společnosti obsahuje účetní závěrka, která je přílohou
výroční zprávy včetně dalších příloh, vyžadovaných zákonem.
Na základě dosaženého hospodářského výsledku za rok 2019 – zisk 1 257 tis. Kč doporučuje
představenstvo akciové společnosti odsouhlasit valnou hromadou následující rozdělení zisku roku 2019:
-

čistý zisk ve výši 1 257 tis. Kč převést do nerozděleného zisku předchozích období.

• Zahraniční aktivity
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. měla v roce 2019 vyřízen Evropský pas a mohla tak poskytovat
své služby v 25 zemích Evropy. Nicméně společnost se rozhodla, že bude své služby v současnosti nabízet
na území České republiky a rozšíří své aktivity i na území Slovenské republiky ve měně Euro.

• Strategie pro rok 2020
Společnost v roce 2019 poskytovala investiční služby pro retailové investory i institucionální klienty. V
roce 2020 společnost plánuje další rozvoj směřovaný především na zkvalitňování klientského servisu a
rozvoj společnosti v návaznosti na poskytované investiční služby pro retail i pro kvalifikované investory
a instituce. Společnost nadále bude nabízet investiční služby spojené s umisťováním cenných papírů
včetně samotné investiční služby umisťování cenných papírů bez závazku jejich upsání nyní navíc i ve
měně Euro.
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• Ostatní údaje
-

-

-

Společnost nepořizovala do svého majetku vlastní akcie.
Společnost nevynaložila žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí, svou činnost vykonává ve své provozovně.
Společnost z povahy předmětu své činnosti nemá aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Pracovněprávní vztahy se řídí platnými právními zákony, především Zákoníkem práce a
souvisejícími předpisy. Specifika společnosti řeší organizační řád. Kolektivní smlouva nebyla
uzavřena. Zaměstnanci společnosti vykonávají své činnosti na základě pracovní smlouvy. Kromě
mzdy, pobírají zaměstnanci příspěvek na stravné v podobě stravenek. Společnost nepřispívá
zaměstnancům na penzijní ani jiné připojištění. Pro podpůrné a vedlejší činnosti nezbytné pro
chod společnosti je využíván outsourcing.
Společnost vložila do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry příspěvek za rok 2019
ve výši 6 285 tis. Kč, což představuje 2% z objemu 314 255 tis. Kč přijatých poplatků a provizí za
poskytnuté investiční služby.
Společnost v roce 2019 investovala do upgradu HW a SW vybavení, za účelem zvýšení
zabezpečení informačních systémů a jejich dostupnosti.

• Významné události po datu účetní závěrky
Koronavirová krize roku 2020 zásadně nezasáhla do chodu obchodníka s cennými papíry. Nastavením
vnitřních zásad ochrany a bezpečnosti svých zaměstnanců je zachován přiměřený chod společnosti tak,
jako průběžné plnění veškerých závazků a pohledávek. Společnost o této skutečnosti informovala své
klienty.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen „zpráva o vztazích“) za účetní období 2019, stav k 31.12.2019
zpracovaná dle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
statutárním orgánem obchodní společnosti
Čl. I.
Obsahové náležitosti zprávy o vztazích

Struktura vztahů mezi osobami ovládajícími a ovládanými
Ovládaná osoba:
společnost:

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

sídlo do 31.12.2019:

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

sídlo od 1.1.2020:

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

IČ:

60717068

právní forma:

akciová společnost

registrace v obchodním rejstříku:

oddíl. B, vložka č. 1388

základní kapitál:

16 200 000,00 Kč

Ovládající osoba:
jméno:

David Rusňák

datum narození:

8. září 1978

trvalý pobyt:

Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno

ovládací podíl:

100 %

Způsob a prostředky ovládání
Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. byla v roce 2019 ovládána ovládající osobou Davidem Rusňákem jako jediným akcionářem s vlastnictvím 162 kusů listinných akcií na jméno o
jmenovité hodnotě 100.000,- Kč s pořadovými čísly 001 až 162, což představuje 100 % podíl na
základním kapitálu ovládané osoby.

Ovládání ovládané osoby je vykonáváno prostřednictvím rozhodování valné hromady a prostřednictvím
statutárního a dozorčího orgánu. Ovládající osoba navrhuje své zástupce do orgánů ovládané osoby.
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Zástupci ovládající osoby v orgánech společnosti se jako členové orgánů podílí na plnění povinností
stanovených právními předpisy pro obchodní korporace včetně obchodního vedení a kontrolní činnosti.

Struktura vztahů ovládané osoby s propojenými osobami
Ovládaná osoba je dále propojena s následujícími osobami:

Altair Capital a.s.

Název firmy

IČO

Adresa sídla

733 83 84

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Almando, s.r.o.

291 83 057

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

A PLUS a.s.

262 36 419

Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno

A.S.I., s.r.o.

059 21 694

Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Backbone s.r.o.

259 43 693

Hálkova 11/1629, 120 00 Praha 2

Backbone Germany GmbH

HRB 244151

BAS Poland sp. z o.o.

0000795412

Rupert-Mayer-Str. 44 Gebäude 6407, 81379
München, Deutschland
Ul. Książęca 19/3, 00-498 Warszawa, Poland

Benefit program Plus s.r.o.

696 90 97

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

BOK Poland sp. z o.o.

0000796930

Ul. Książęca 19/3, 00-498 Warszawa, Poland

BOL Poland sp. z o.o.

0000796694

Ul. Książęca 19/3, 00-498 Warszawa, Poland

BOP Poland sp. z o.o.

0000800255

Ul. Książęca 19/3, 00-498 Warszawa, Poland

BUL Poland sp. z o.o.

0000797124

Ul. Książęca 19/3, 00-498 Warszawa, Poland

Castum Credit a.s.

054 36 371

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

CLEAR investment s.r.o.

039 51 472

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Cloud Technologies s.r.o.

292 67 331

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Compass Communication a.s.

264 47 223

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Compass Consulting Service a.s.

282 63 774

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

CZECH MEZZANINE FUND SICAV, a.s.

087 98 770

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Deneb Capital a.s.

071 02 470

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG a.s.

282 64 720

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG ENERGY s.r.o.

031 07 108

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

035 30 060

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Financial Management a.s.

070 30 002

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Galerie českého umění s.r.o.

042 35 835

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Invest I. s.r.o.

293 61 257

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Invest III. s.r.o.

041 76 316

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Invest IV. a.s.

060 38 697

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Invest Management a.s.

070 30 045

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Medical s.r.o.

035 35 487

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Financial Management a.s.

070 29 993

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Management a.s.

052 07 088

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project I. s.r.o.

087 97 617

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate Project II. s.r.o.

087 97 650

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate Project III. s.r.o.

087 97 757

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate Project IV. s.r.o.

087 97 854

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
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DRFG Real Estate Project V. s.r.o.

087 97 927

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate Project ALFA s.r.o.

047 44 756

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project DELTA s.r.o.

047 44 772

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project EPSILON s.r.o.

047 44 799

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project Zéta s.r.o.

018 62 600

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project Éta s.r.o.

018 62 464

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project Théta s.r.o.

018 62 588

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project Ióta s.r.o.

018 62 383

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate Project Kappa s.r.o.

018 62 481

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

037 68 775

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG TELCO s.r.o.

031 05 849

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Telco Financial Management a.s.

070 29 969

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

EFEKTA CONSULTING s.r.o.

060 84 699

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o.

241 33 833

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

EFEKTA-IZ s.r.o.

060 84 672

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

EnKom AG

CHE-113.940.462

ERN-e.com, a.s.

061 03 243

Schellenrainstrasse 13, 6210 Sursee,
Switzerland
Na Hřebenech II 1718/8, Nusle , 140 00 Praha 4

FibreNet, s.r.o.

367 47 572

FIDELIT a.s.

079 11 408

Topolnická cesta 189, Trhová Hradská 930 13,
Slovakia
Trnitá 500/9, 602 00 Brno

FIDELIT Services, s.r.o.

082 04 039

Trnitá 500/9, 602 00 Brno

Finest Invest a.s.

043 53 862

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Finnology s.r.o.
Galard Brno s.r.o.

050 75 653
292 73 200

Na Hřebenech II 1718/8, Nusle , 140 00 Praha 4
Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno

HELIOPHARM spol. s r.o.

008 84 561

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

hypoteky.com, spol. s r.o., v likvidaci

248 28 807

Na Hřebenech II 1718/8, Nusle , 140 00 Praha 4

Chytrý Honza a.s.

290 48 770

Na Hřebenech II 1718/8, Nusle , 140 00 Praha 4

IBU Poland sp. z o.o.

0000744805

Ul. Zlota 59, 00-120 Warszawa, Poland

INCOMMING ventures a.s.

049 91 087

Dlouhá 730/35, Staré Město , 110 00 Praha 1

kari time a.s.

071 02 461

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Lékárna Na zdraví s.r.o.

046 58 086

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Lukromtel, s.r.o.

360 57 258

MANZA Pharm, s.r.o.

260 73 706

Československej armady 198/31, Kremnica 967
01, Slovakia
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

MOP Poland sp. z o.o.

0000758136

Ul. Zlota 59, 00-120 Warszawa, Poland

Nadace DRFG

050 12 571

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Nage, s.r.o.

033 57 988

Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00 Praha 3

ONE Investment s.r.o.

078 18 009

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

OPIFER INVESTMENTS LTD

923 73 80

Oxygen Advisory s.r.o.

020 10 895

Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX,
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Peak Media s.r.o.

057 29 530

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

PROFORZA finance, a.s.

036 41 562

Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava

PROFORZA consulting, s.r.o.

046 65 201

Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava
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PROFORZA education, s.r.o.

046 60 064

Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava

RAISEUP s.r.o.

068 65 968

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Real Estate Facility Management s.r.o.

043 40 507

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Retail Park Královo Pole I. s.r.o.

283 29 465

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Retail Park Plzeň s.r.o.

276 40 647

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Retail Project HCH s.r.o.

284 74 899

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Retail Project VHM s.r.o.

285 13 843

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

ROYAL VISION s.r.o.

283 22 584

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

RV Corporate Support s.r.o.

293 52 291

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Suntel Czech, s.r.o.

607 53 447

Březnická 5602, 760 01 Zlín

Suntel Germany GmbH

HRB 220431

Suntel Group a.s.

066 51 062

Rupert-Mayer-Str. 44, 6407 Building, DE81379 München, Deutschland
Březnická 5602, 760 01 Zlín

SUNTEL Slovakia s.r.o.

437 69 292

Mojmírova 8, 040 04 Košice, Slovakia

SUNTEL suisse GmbH

CHE-261.442.003

Bahnhofstrasse 10, 8712 Stäfa, Switzerland

Suntel Switzerland AG

CHE-140.141.831

Bahnhofstrasse 10, 8712 Stäfa, Switzerland

Teplárna Šternberk, SE

030 46 524

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

UNIFER alfa a.s.

016 98 605

Veselá 169/24, 602 00 Brno - město

2 Crowns Capital a.s.

293 65 074

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

607 17 068

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Vega Capital B.V.

858036812

Bio Produkt z Podchřibí s.r.o.

293 11 934

Nicolaas Witsenkade 39, 1017ZV Amsterdam,
Holandsko

Kostelany 157 s.r.o.

043 49 288

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Friends & Family a.s.

071 02 488

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Vega Capital a.s.

074 44 648

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

DRFG Gastronomy s.r.o.

038 87 057

Veveří 2216/125, Žabovřesky, 616 00 Brno

Veveří 125 s.r.o.

073 60 576

Veveří 2216/125, Žabovřesky, 616 00 Brno

Farma Podchřibí s.r.o.

017 64 675

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Farma Labuty s.r.o.

045 10 801

č.p. 30, 696 48 Labuty

PVF Invest s.r.o.

041 43 795

STPV Invest, s.r.o.

04955234

KUBADAM s.r.o.

047 90 391

Hellichova 632/11a, Malá Strana, 118 00
Praha 1
Hellichova 632/11a, Malá Strana, 118 00
Praha 1
Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Poznámka: Veškeré společnosti sídlící na adrese Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, změnily od 01.01.2020 své
sídlo na adresu Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno.

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje
10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky,

V roce 2019 nepořídila společnost od propojených osob dlouhodobý majetek, přesahující 10 %
vlastního kapitálu společnosti.
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Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými - v rozhodném období měly propojené osoby uzavřeny standardní smlouvy:
Smluvní partner společnosti

Smlouvy uzavřené se společností

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Compass Communication a.s.

Smlouva o poskytování IT služeb

DRFG a.s.

Smlouva o poskytování administrativních služeb a zpracování dat
Smlouva o umisťování investičních nástrojů
Smlouva o zprostředkování cenných papírů fondu kolektivního investování
Smlouva o předávání a ochraně osobních údajů
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků určených ke krytí ztráty po
likvidaci fondu

DRFG Finance s.r.o.

Smlouva o získávání a vzdělávání spolupracujících osob
Smlouva o poskytování služeb

DRFG Financial Management a.s.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG ENERGY s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů
Smlouva o administraci investičních nástrojů

DRFG Invest III. s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG Real Estate s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů
Smlouva o zprostředkování cenných papírů fondu kolektivního investování

DRFG Real Estate Financial Management a.s.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG Real Estate Management a.s.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG TELCO s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů
Smlouva o administraci investičních nástrojů

DRFG Real Estate Project ALFA s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG Telco Financial Management a.s.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o.

Smlouva o výkonu činnosti investičního zprostředkovatele

Chytrý Honza a.s.

Smlouva o výkonu činnosti investičního zprostředkovatele

Oxygen Advisory s.r.o.

Smlouva o výkonu činnosti investičního zprostředkovatele

Real Estate Facility Management s.r.o.

Smlouva o umísťování investičních nástrojů

Ovládaná osoba nemá uzavřenou ovládací smlouvu o převodu zisku.
Jiná právní jednání a opatření v zájmu nebo na popud propojených osob
Jiná právní jednání mezi propojenými osobami měla charakter běžných úkonů, vyplývající ze vzájemné
spolupráce, bez výhod či nevýhod pro propojené osoby. V zájmu nebo na popud propojených osob
nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná mimořádná či nestandardní opatření.
Plnění a protiplnění poskytnutá mezi ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami
- vyplývají ze vzájemně uzavřených smluv. Ovládaná osoba v rozhodném období nevyplatila žádné
dividendy ani tantiémy.
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Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání
Ovládané osobě nevznikla v rozhodném období žádná újma ze smluv s propojenými osobami, z jiných
právních úkonů učiněných v zájmu propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na
popud propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí se uskutečnilo v posledním či předcházejících
účetních obdobích. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení vyrovnání újmy.
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů propojených osob, související rizika
Ze vztahů uzavřených mezi propojenými osobami nemá ovládaná osoba žádné výhody ani nevýhody.
Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s ostatními partnery, pro žádnou stranu neznamenají
neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Vztahy jsou z hlediska výhod neutrální a z uzavřených vztahů pro
ovládanou osobu neplynou žádná rizika.

Čl. II.
Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
Čl. III.
Závěr

Zprávu o vztazích zpracovalo představenstvo ovládané osoby v souladu s § 82 a násl. zákona č. 90/2012
Sb. (ZOK) s péčí řádného hospodáře na základě dostupných informací. Se zprávou o vztazích a
stanoviskem dozorčí rady seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných
podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

V Brně dne 31.3.2020
Za statutární orgán ovládané osoby:

Ing. Jaroslav Sochor, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Sochor, člen představenstva
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VII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Činnost dozorčí rady se v roce 2019 řídila v souladu se stanovami akciové společnosti. Dozorčí rada
projednala vybrané problémy společnosti, které se v průběhu roku aktuálně vyskytly včetně vývoje a
strategie podnikatelské činnosti. Představenstvo akciové společnosti poskytovalo dozorčí radě veškeré
potřebné podklady a informace k řádnému výkonu její činnosti. V činnosti představenstva nebylo
zjištěno porušení právních, interních předpisů a stanov společnosti.
Dozorčí rada prověřila zprávu představenstva o vztazích za rok 2019 a neshledala žádné nesrovnalosti
nebo mylně podané informace.
Dozorčí rada ve výkonu funkce výboru pro audit prověřila výši a strukturu aktiv a pasiv a způsob
rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2019. Na základě předložených účetních dokladů,
dalších dokumentů a roční účetní závěrky, dozorčí rada konstatuje, že údaje jsou v souladu
s podmínkami pro vedení účetnictví. Ve všech podstatných aspektech je věrně zobrazen majetek,
závazky a vlastní kapitál společnosti k 31.12.2019. Společnost nemá závazky vůči bankám. Závazky vůči
zákazníkům, státu a obchodním partnerům jsou průběžně vypořádávány. Problematické pohledávky
v podstatě nevznikají. Dozorčí rada prostudovala strukturu nákladů společnosti a jejich vývoj. Na základě
externího nezávislého auditu účetnictví, je věrně zobrazen výsledek hospodaření za rok 2019. Dozorčí
rada neshledala nesrovnalosti v postupu sestavení účetní závěrky tak, jako průběhu nezávislého auditu.
Systém vnitřní kontroly, řízení rizik, strategické a finanční řízení a vnitřní předpisy jsou na úrovni
odpovídající velikosti a činnosti společnosti, jsou funkční a efektivní a zároveň jsou v souladu právními
předpisy a ve vzájemném souladu. Dozorčí rada je obeznámena s činností a vyhodnocením výsledků
vnitřního auditu tak jako plánem vnitřního auditu na další období. Dozorčí radě byla obeznámena
prostřednictvím zprávy o činnosti compliance za rok 2019 a zprávy řízení rizik za rok 2019. Byly
předloženy argumenty o IT zabezpečení a uchovávaní citlivých dat tak, jako o celkovém IT stavu ve
společnosti.
Na základě těchto skutečností vydává dozorčí rada valné hromadě tato doporučení:
1.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti ke schválení roční účetní závěrku
za rok 2019 včetně její přílohy tak, jak je předložena.
2. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti ke schválení pověření auditem účetní
závěrky za rok 2020 a všech náležitostí s tím souvisejících společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČ
61947407.
3. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti ke schválení předložený návrh
na rozdělení dosaženého zisku za rok 2019 a to zisk 1 257 tis. Kč převést do nerozděleného
zisku předchozích období.

V Brně dne 2. dubna 2020

Ing. Tomáš Hruška
předseda dozorčí rady
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VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY K 31. 12. 2019

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tis. Kč) k 31.12.2019

označ.
1.

číslo
řádku
001

AKTIVA
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank

2.

Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry
přijímané centrální bankou k refinancování

002

v tom:

a) vydané vládními institucemi

003

b) ostatní

004

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
a) splatné na požádání

005
006

b) ostatní pohledávky

007

Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen
a) splatné na požádání

008
009

b) ostatní pohledávky

010

Dluhové cenné papíry
a) vydané vládními institucemi

011
012

3.
v tom:
4.
v tom:
5.
v tom:

b) ostatních subjektů

013

6.

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

014

7.

Účasti s podstatným vlivem

015

z toho:

v bankách

016

8.

Účasti s rozhodujícím vlivem

017

z toho:

v bankách

018

9.
z toho:

Dlouhodobý nehmotný majetek
a) zřizovací výdaje

019
020

Minulé úč.
období

Běžné účetní období
brutto

korekce

netto

netto

30

0

30

5

258 156
258 156

0
0

258 156
258 156

206 480
206 480

5

0

5

2

371

-371

0

126

283

-91

192

0

26 028

0

26 028

38 923

b) goodwill

021

10.

Dlouhodobý hmotný majetek

022

z toho:

pozemky a budovy pro provozní činnost

023

11.
12.

Ostatní aktiva
Pohledávky z upsaného základního kapitálu

024
025

13.

Náklady a příjmy příštích období

026

6 035

0

6 035

212

Aktiva celkem

027

290 908

-462

290 446

245 748

Kontrolní číslo

999

839 972

-924

839 048

697 976
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tis. Kč) k 31.12.2019

označ.

číslo
řádku

PASIVA

1.

Závazky vůči bankám, družstevním záložnám

028

v tom

a) splatné na požádání

029

b) ostatní závazky

030

2.

Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen

031

v tom

a) splatné na požádání

032

b) ostatní závazky

033

3.

Závazky z dluhových cenných papírů

034

v tom

a) emitované dluhové cenné papíry

035

Stav v běžném úč.
období

Stav v min. úč.
období

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů

036

4.

Ostatní pasiva

037

269 039

223 681

5.

Výnosy a výdaje příštích období

038

11 646

13 563

6.

Rezervy

039

v tom:

a) na důchody a podobné závazky

040

b) na daně

041

c) ostatní

042

7.

Podřízené závazky

043

8.

Základní kapitál

044

16 200

16 200

z toho:

a) splacený základní kapitál

045

16 200

16 200

b) vlastní akcie

046

9.

Emisní ážio

047

10.
v tom

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

048

a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy

049

b) ostatní rezervní fondy

050

3 000

3 000

c) ostatní fondy ze zisku

051

11.

Rezervní fond na nové ocenění

052

312.

Kapitálové fondy

053

13.

Oceňovací rozdíly

054

z toho:

a) z majetku a závazků

055

b) ze zajišťovacích derivátů

056

c) z přepočtu účastí

057

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

058

-10 696

-11 545

Zisk nebo ztráta za účetní období

059

1 257

849

Pasiva celkem

060

290 446

245 748

Kontrolní číslo

999

597 092

507 696

14.
15.
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Výkaz zisků a ztrát (v celých tis. Kč) k 31.12.2019

Skutečnost v účetním období
označ.

číslo
řádku

Text

1.

Výnosy z úroků a podobné výnosy

01

z toho

úroky z dluhových cenných papírů

02

2.

Náklady na úroky a podobné náklady

03

z toho

náklady na úroky z dluhových cenných papírů

04

3.
v tom

Výnosy z akcií a podílů
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem

05
06
07

sledovaném

minulém

0

111

314 255
283 901
0
6

287 918
260 504
2
120

c) ostatní výnosy z akcií a podílů

08

4.
5.
6.
7.

Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Zisk nebo ztráta z finančních operací
Ostatní provozní výnosy

09
10
11
12

8.

Ostatní provozní náklady

13

7 675

6 725

9.
v tom

Správní náklady
a) náklady na zaměstnance
z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění

14
15
16

21 034
10 807
2 560

19 497
9 287
2 113

b) ostatní správní náklady

17

10 227

10 210

Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a
nehmotnému majetku

18

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku

19

30

60

Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve
odepsaných pohledávek

20

Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám

21

Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem

22

Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití
opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Rozpuštění ostatních rezerv
Tvorba a použití ostatních rezerv

23
24
25

18.
20.

Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem

26

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním

27

1 621

1 143

21.

Mimořádné výnosy

28

22.
23.

Mimořádné náklady

29

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním

30

24.

Daň z příjmů

31

363

294

26.

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

32

1 257

849

Kontrolní číslo

99

653 736

605 796

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Podrozvaha (v celých tis. Kč) k 31.12.2019

označ.

číslo
řádku

TEXT
Podrozvahová aktiva

1.

Poskytnuté přísliby a záruky

001

2.

Poskytnuté zástavy

002

3.

Pohledávky ze spotových operací

003

4.

Pohledávky z pevných termínových operací

004

5.

Pohledávky z opcí

005

6.

Odepsané pohledávky

006

7.

Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení

007

8.

Hodnoty předané k obhospodařování

008

Podrozvahová pasiva
1.

Přijaté přísliby a záruky

009

2.

Přijaté zástavy a zajištění

010

3.

Závazky ze spotových operací

011

4.

Závazky z pevných termínových operací

012

5.

Závazky z opcí

013

6.

Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení

014

7.

Hodnoty převzaté k obhospodařování

015

Kontrolní číslo

999

22

Stav v běžném úč.
období

Stav v min. úč.
období
0

0

0

0

0

0
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14.

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI
tis. Kč
Bankovní účty
z toho běžné účty
vklady klientů

15.

2018

2017

258 156
32 582
225 574
258 156

206 480
22 124
184 356
206 480

143 263
7 162
136 101
143 263

2019

2018

2017

26 028
4 484

38 923
21 999

9 182
4 522

520
21 024 *
26 028

334
16 590
38 923

21
4 639
9 182

OSTATNÍAKTIVA
tis. Kč
Ostatní dlužníci
z toho pohledávky v obchodním, dodavatelském styku
pohledávky za obchodníky s cennými papíry
pohledávky za zaměstnanci, postoupení pohledávky
poskytnuté zálohy
pohledávky za emitenty dluhopisů, kupóny pro klienty
Pozn.:

16.

2019

*

o
o

o
o

o
o

Pohledávka za emitenty dluhových cenných papírů z titulu kuponového výnosu za 12/2019 k vyplacen! 1/2020.

NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
tis. Kč

2019

2018

2017

Náklady příštích období
z toho distribution fee *
ostatní
Příjmy příštích období

6 035
5 858
177

212

29

212

29

6 035

212

29

o

o

o

o

o

Pozn.: * Výnos z distribution fee za 4Q/20 I 9 inkasovaný od CAJAC fund Management AG 5 418 tis. Kč a distribuce Natland Bonds
40 tis. Kč.

17.

OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč
Ostatní závazky
z toho závazky z obchodního styku
zúčtování se zaměstnanci
zúčtování se státním rozpočtem, odvody pojistného
závazky vůči klientům *
závazek vůči klientům z titulu kupónů z dluhopisů
přechodné účty pasiv

2019
269 039
20 650
500
752
225 574
21 024**
539
269 039

2018

2017

223 681
26 442
540
656
184 356
11 540
147
223 681

144 313
2 481
532
470
136 101
4 639
90
144 313

Pozn.: * Volné finanční prostředky klientů korespondujfcí s bodem 14 „Pohledávky za bankami/ vklady klientů".
** Závazek vůči klientům z titulu kuponového výnosu za 12/2019 k vyplacení I/2020.

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.
Vinařská 460/3, 603 00 Brno

IČ:60717068

