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I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Vážení klienti a obchodní partneři,

rád bych poděkoval všem, kteří s námi v roce 2020 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 2020, ve které najdete základní
informace o společnosti a jejím hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
V roce 2020 se společnost orientovala na investiční služby v oblasti obchodování s cennými papíry
kolektivního investování a umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
Tyto služby jsou dlouhodobě poskytovány na profesionální úrovni, o čemž svědčí velká řada pozitivních
referencí našich klientů, obchodních partnerů a spolupracovníků.
Společnost se i nadále rozrůstala a profesionalizovala nejen personálně. Došlo také k významné změně
ve vedení společnosti, kdy bylo zcela obměněno představenstvo společnosti a restrukturalizována
dozorčí rada. V návaznosti na tyto změny byly provedeny i změny v organizační struktuře společnosti a
na vedoucích pozicích. To vše za účelem vyšší efektivnosti a posílení strategie dalšího rozvoje
obchodníka s cennými papíry se zaměřením na nové služby, které současný trh vyžaduje.
Samozřejmě i naší společnosti se dotkla celosvětová pandemie SARS-CoV-2, a to ať už z pohledu nutnosti
přijetí protiepidemických opatření, tak nutnosti přizpůsobení se této situaci v hygienických,
organizačních, ale hlavně procesních postupech. Velký důraz byl kladen na digitalizaci, čemuž
dominovalo zavedení elektronického procesu uzavírání smluvní dokumentace mezi poradci a klienty,
které bylo přijato velmi pozitivně. Proběhlo také několik dílčích změn v Klientském centru společnosti
dle požadavků trhu (např. úpravy Investičního dotazníku dle metodiky ČNB, generování daňového
potvrzení pro klienty apod.). Další zkvalitnění našich služeb v této oblasti bude pokračovat i v letech
následujících (využití Bankovní identity, elektronizace veškerých klientských formulářů apod.). Zahájeny
byly také práce na možnosti komunikace se spolupracujícími společnostmi formou vytvoření
multifunkčního API rozhraní. Hledíme také na kvalitativní rozvoj našich služeb, proto jsme zahájili
analýzu možnosti rozšířit naše služby založením investiční společnosti.
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 těchto investičních nástrojů a zajišťujeme
veškerou související administraci včetně evidence majetku klientů. Naše společnost je též již po dobu
pěti let výhradním distributorem retailového nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT
FUND, a to na území České republiky.
Mezi obchodní partnery jsme postupně přijali nové emitenty cenných papírů, např. Czech Home Capital,
a.s., Vega Capital a.s., DRFG Invest Management a.s., DRFG Telco Bond 5G a.s. a Natland Bonds s.r.o.

2

Výroční zpráva společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. za rok 2020

V nadcházejícím roce navážeme na naši dosavadní činnost s tím, že nejen dále rozšíříme naše služby, ale
rovněž budeme usilovně pracovat na vytvoření ještě přívětivějšího prostředí jak pro samotné klienty a
investory, tak i pro naše spolupracovníky a obchodní partnery.
Velký dík patří všem zaměstnancům za jejich profesionalitu, zvládnutí náročných situací souvisejících
s pandemií, flexibilitu a proklientský přístup, který mě naplňuje optimismem i do budoucna. Počet
rozběhlých projektů potvrzuje naši inovativnost a schopnost přizpůsobit se měnící se tržní situaci. To vše
při neutuchajícím úsilí dostát všem povinnostem vyplývajícím z požadavků regulátora na činnost
obchodníka s cennými papíry.

V Brně dne 12. dubna 2021

Mgr. Karel Pogštefl, MBA
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, Pisárky, 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 31.12.2020 je
stav následující:
David Rusňák s podílem 100 %

počet zaměstnanců

18

předmět činnosti

upraveno v bodu IV. PROFIL SPOLEČNOSTI

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 STRUKTUŘE
•

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 2020 proběhla řádná valná hromada 14. dubna 2020,
která projednala hospodaření společnosti a schválila účetní závěrku za rok 2019. Dvě mimořádné valné
hromady proběhly 24. dubna 2020 a 30. září 2020.
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 běžet rokem 2020. Poslední změna ve složení představenstva proběhla na valné
hromadě 30. září 2020, kdy proběhlo odvolání a volba nového člena představenstva a následně byl
zvolen nový předseda představenstva.
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Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti, je dozorčí rada, která má dva členy. Funkční období je pětileté a počalo běžet
rokem 2020. Poslední změna ve složení dozorčí rady proběhla na valné hromadě 30. září 2020, kdy
proběhlo odvolání a volba nového člena dozorčí rady a následně byl zvolen nový předseda dozorčí rady.

•

členové představenstva
-

Mgr. Karel Pogštefl, MBA (*1973) - předseda představenstva

vzdělání vysokoškolské: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
Nottingham Trent University & Brno International Business School,
program MBA
ve společnosti působí od roku 2020
členství v orgánech jiných společností:
Asociace TOM ČR, TOM 7414 Štíři – zástupce vedoucího oddílu

-

Ing. Tomáš Hruška (*1969) - člen představenstva

vzdělání vysokoškolské: Vojenská akademie v Brně, Fakulta elektrotechnická a stavební
ve společnosti působí od roku 1998

•

členové dozorčí rady
-

Mgr. Jakub Lukša (*1986) - předseda dozorčí rady

vzdělání vysokoškolské: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta,
ve společnosti působí od roku 2015
členství v orgánech jiných společností:
LUCEN Partners s.r.o. – jednatel, společník
Norddal broker s.r.o. - jednatel

-

Ing. Vendula Macková (*1981) - člen dozorčí rady

vzdělání vysokoškolské: Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta,
ve společnosti působí od roku 2020
členství v orgánech jiných společností:
E-SOFT, spol. s r.o. – jednatel, společník
DRFG Finance s.r.o. - jednatel
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•

Organizační struktura společnosti

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 expertních zaměstnanců, kteří se v čase podíleli na jejím rozvoji.
Již v roce 1994 získala společnost licenci obchodníka s cennými papíry, udělenou Ministerstvem financí
ČR. Společnost působí na českém trhu již 27 let jako zcela samostatný právní subjekt.
•

Rozdělení činnosti

Společnost je oprávněným držitelem povolení k poskytování investičních služeb v rozsahu dále uvedené
licence obchodníka s cennými papíry.
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•

Rozsah licence společnosti
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.
Služby poskytované společností jsou navázány zejména k následujícím investičním nástrojům:
•

Podílové listy fondu kolektivního investování CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Společnost jakožto výhradní distributor fondu na území České republiky zajišťuje pro
obhospodařovatele fondu kompletní portfolio činností souvisejících s distribucí, administrací,
reportingem a klientskou péčí.
•

Korporátní dluhopisy

Společnost zajišťuje pro emitenty kompletní portfolio činností souvisejících s distribucí,
administrací, reportingem a klientskou péčí.
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V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
• Celkový komentář k ekonomickým výsledkům za rok 2020
Celková bilanční suma za účetní období 2020 dosáhla hodnoty 228 013 tis. Kč při celkovém čistém obratu
217 528 tis. Kč. Společnost poskytla své služby historicky více než 18 tisícům klientů, pro které v roce
2020 zobchodovala přes 2 500 502 tis. Kč ve fondu kolektivního investování a pro zájemce umístila
1 158 950 tis. Kč, respektive 754 tis. € do emisí dluhopisů.
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Finanční majetek představuje podstatnou složku na straně aktiv rozvahy společnosti. Na bankovních
účtech je k 31.12.2020 složeno 178 509 tis. Kč, resp. 162 173 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 131 815 tis. Kč k zobchodování podílových listů. Spolu s umísťováním
dluhopisů od emitentů k zájemcům společnost provádí celkovou administrativu a výplatu úrokových
výnosů na měsíční, případně půlroční bázi. V roce 2020 bylo na kupónových výnosech vyplaceno přes
8
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262 646 tis. Kč. 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. Během účetního období 2020
došlo k nárůstu hodnoty nehmotného majetku, a to aktivací Klientského centra, což je software
vytvořený vlastní činností v účetní hodnotě 749 tis. Kč. Tím došlo i k opravě účetních chyb let minulých,
kdy se jedná o majetek postupně odepisovaný.
Na straně pasiv měl vliv na výši vlastního kapitálu dosažený kladný hospodářský výsledek 1 500 tis. Kč.
Vlastní kapitál je tím na hodnotě 11 636 tis. Kč a vykazuje setrvale růstovou tendenci, když v roce 2019
byl na úrovni 9 761 tis. Kč a v roce 2018 8 504 tis. Kč. Tento posilující trend lze chápat jako kapitálovou
bezpečnostní pojistku pro řízení možných rizik. Vlastní akcie společnost nedrží. V roce 2020 nebyly
tvořeny žádné rezervy. Cizí zdroje byly ve výši 216 377 tis. Kč a jsou tvořeny krátkodobými závazky
z běžné obchodní a hospodářské činnosti a především závazkem vůči klientům ve výši 188 362 tis. Kč.
Veškeré pohledávky a závazky společnosti jsou průběžně vypořádávány, 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 217 422 tis. Kč a
oproti tomu náklady na tyto poplatky a provize 187 060 tis. Kč. Ve výsledku jde o zisk 30 362 tis. Kč. Za
výsledky stojí naše spolupráce s 23 investičními zprostředkovateli. Správní náklady ve výši 22 682 tis. Kč
sloužily k pokrytí personálních potřeb a materiálního vybavením společnosti. Celkově bylo dosaženo
z běžné činnosti zisku ve výši 1 871 tis. Kč.
Údaje a podrobnější informace o hospodaření společnosti obsahuje účetní závěrka, která je přílohou
výroční zprávy včetně dalších příloh, vyžadovaných zákonem.
Z důvodu aktivace Klientského centra a oprav účetní chyby let minulých doporučuje představenstvo
valné hromadě společnosti ke schválení návrh na převod účetní položky „jiný výsledek hospodaření
minulých let“ ve výši 374 tis. Kč do nerozděleného zisku předchozích období.
Ohledně nakládání s dosaženým ziskem ve výši 1 500 tis. Kč doporučuje představenstvo akciové
společnosti odsouhlasit valné hromadě následující rozdělení zisku roku 2020:
-

čistý zisk ve výši 1 500 tis. Kč převést do nerozděleného zisku předchozích období.

• Zahraniční aktivity
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. měla v roce 2020 vyřízen Evropský pas a mohla tak poskytovat
své služby v 28 zemích Evropy. Nicméně společnost se rozhodla, že bude své služby v současnosti nabízet
na území České republiky s potenciálním výhledem rozšíření svých aktivit i na území Slovenské republiky
v měně Euro.

• Strategie pro rok 2021
Společnost v roce 2020 poskytovala investiční služby pro retailové investory i institucionální klienty. V
roce 2021 společnost plánuje další rozvoj směřovaný především na zkvalitňování klientského servisu
s důrazem na digitalizaci komunikace s klienty i partnery a rozvoj společnosti v návaznosti na
poskytované investiční služby pro retail i pro kvalifikované investory a instituce. Společnost bude nadále
nabízet zejména investiční služby spojené s umisťováním cenných papírů. Analýze bude také podrobena
možnost zřídit investiční společnost při využití synergie s obchodníkem s cennými papíry.
9
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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 neměla organizační složku v zahraničí, svou činnost vykonávala ve své provozovně.
Společnost z povahy předmětu své činnosti neměla aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí.
Pracovněprávní vztahy se řídily platnými právními zákony, především Zákoníkem práce a
souvisejícími předpisy. Specifika společnosti řešil organizační řád. Kolektivní smlouva nebyla
uzavřena. Zaměstnanci společnosti vykonávali své činnosti na základě pracovní smlouvy. Kromě
mzdy pobírali zaměstnanci příspěvek na stravné. Společnost nepřispívala zaměstnancům na
penzijní ani jiné připojištění. Pro podpůrné a vedlejší činnosti nezbytné pro chod společnosti
byl využíván outsourcing.
Společnost vložila do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry příspěvek za rok 2020
ve výši 4 348 tis. Kč, což představuje 2% z objemu 217 422 tis. Kč přijatých poplatků a provizí za
poskytnuté investiční služby. Povinnost vycházela z § 129 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu.
Společnost v roce 2020 investovala do upgradu HW a SW vybavení za účelem zvýšení
zabezpečení informačních systémů a jejich dostupnosti. Provedla také změnu dodavatele IT
podpory za účelem omezení operačních rizik a vyššího standardu profesionalizace.

• Významné události po datu účetní závěrky
Koronavirová krize 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.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za účetní období roku 2020, stav k 31.12.2020,
zpracovaná dle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též jako „ZOK“),
statutárním orgánem ovládané osoby (dále jen „zpráva o vztazích“).
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:

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

IČ:

607 17 068

právní forma:

akciová společnost

registrace v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně – sp. zn. B 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 2020 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.
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.
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Struktura vztahů ovládané osoby s propojenými osobami
Ovládaná osoba je dále propojena s následujícími osobami:
a) ve skupině DRFG
Název společnosti

IČO

Sídlo

Poznámka
od/do

Přímý vlastník

Podíl
v%

2 Crowns Capital a.s.

293 65 074

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 30.12.2020

DRFG a.s.

100,0%

Almando, s.r.o.

291 83 057

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 16.12.2020

DRFG ENERGY s.r.o.

100,0%

A PLUS a.s.

262 36 419

Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno

do 09.12.2020
100%

DRFG Invest I. s.r.o.

50,0%

KRS 0000795412

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

DRFG Real Estate s.r.o.

90,0%

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

BAS Poland sp. z o.o.
Benefit Program Plus s.r.o.

069 69 097

100,0%

BOK Poland sp. z o.o.

KRS 0000796930

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

DRFG Real Estate s.r.o.

90,0%

BOL Poland sp. z o.o.

KRS 0000796694

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

DRFG Real Estate s.r.o.

90,0%

BOP Poland sp. z o.o.

KRS 0000800255

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

DRFG Real Estate s.r.o.

90,0%

BUL Poland sp. z o.o.

KRS 0000797124

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

DRFG Real Estate s.r.o.

90,0%

DRFG Invest I. s.r.o.

50,0%

DRFG Finance s.r.o.

80,0%

Castum Credit a.s.

054 36 371

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

CLEAR investment s.r.o.

039 51 472

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Cloud Technologies s.r.o.

292 67 331

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 22.12.2020

DRFG a.s.

50,0%

Compass Communication a.s.

264 47 223

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 30.12.2020

DRFG a.s.

93,0%

Compass Consulting Service a.s.

282 63 774

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

75,5%

Czech Green Energy s.r.o.

097 03 667

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 27.11.2020 DRFG ENERGY s.r.o.

Czech Green Energy 1 s.r.o.

097 73 401

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 29.12.2020 Czech Green Energy s.r.o. 100,0%

Czech Green Energy 2 s.r.o.

097 83 857

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 29.12.2020 Czech Green Energy s.r.o. 100,0%

Czech Green Energy 3 s.r.o.

097 83 920

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 29.12.2020 Czech Green Energy s.r.o. 100,0%

Czech Green Energy 4 s.r.o.

097 83 989

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 29.12.2020 Czech Green Energy s.r.o. 100,0%

Czech Green Energy 5 s.r.o.

097 84 047

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 29.12.2020 Czech Green Energy s.r.o. 100,0%

DRFG a.s.

282 64 720

do 07.07.2020

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

60,0%

Vega Capital I. s.r.o.

50,0%

ELF Invest a.s.

35,0%

PJF Invest s.r.o.

10,0%

DRFG Friends & Family

5,0%

DRFG ENERGY s.r.o.

031 07 108

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Finance s.r.o.

035 30 060

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Financial Management a.s.

070 30 002

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Friends & Family a.s.

071 02 488

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

60,0%

DRFG Galerie českého umění s.r.o.

042 35 835

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Invest I. s.r.o.

293 61 257

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Invest III. s.r.o.

041 76 316

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%
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DRFG Invest IV. a.s.

060 38 697

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Invest V. a.s.

087 98 770

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Invest Management a.s.

070 30 045

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Medical s.r.o.

035 35 487

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Real Estate Financial Management
a.s.

070 29 993

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Real Estate Management a.s.

052 07 088

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

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

087 97 617

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

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

087 97 650

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

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

087 97 757

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

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

087 97 854

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

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

087 97 927

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project ALFA s.r.o.

047 44 756

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project DELTA s.r.o.

047 44 772

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project EPSILON s.r.o.

047 44 799

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project Zéta s.r.o.

018 62 600

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project Éta s.r.o.

018 62 464

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project Théta s.r.o.

018 62 588

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project Ióta s.r.o.

018 62 383

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate Project Kappa s.r.o.

018 62 481

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

DRFG Real Estate s.r.o.

037 68 775

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

DRFG Telco Financial Management a.s.

070 29 969

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

EFEKTA CONSULTING s.r.o.

060 84 699

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

100,0%

EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o.

241 33 833

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

100,0%

EFEKTA-IZ s.r.o.

060 84 672

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

100,0%

ERN-e.com, a.s.

061 03 243

Jungmannova 745/24, Nové Město,
110 00 Praha 1

Chytrý Honza a.s.

100,0%

FIDELIT a.s.

079 11 408

Trnitá 500/9, 602 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

FIDELIT Services, s.r.o.

082 04 039

Trnitá 500/9, 602 00 Brno

FIDELIT a.s.

Finest Invest a.s.

043 53 862

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

Finnology s.r.o.

050 75 653

Jungmannova 745/24, Nové Město,
110 00 Praha 1

Chytrý Honza a.s.

100,0%

Galard Brno s.r.o.

292 73 200

Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno

do 18.02.2020

DRFG Invest I. s.r.o.

100,0%

Green Energy Resources s.r.o.

097 81 897

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

vznik 28.12.2020 DRFG ENERGY s.r.o.

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.

100,0%

Chytrý Honza a.s.

290 48 770

Jungmannova 745/24, Nové Město,
110 00 Praha1

kari time a.s.

100,0%

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

DRFG Real Estate s.r.o.

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

IBU Poland sp. z o.o.
kari time a.s.

KRS 0000744805
071 02 461
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80,0%
100,0%
51,0%

60,0%

90,0%
100,0%
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MOP Poland sp. z o.o.

KRS 0000758136

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

DRFG Real Estate s.r.o.

Nadace DRFG

050 12 571

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

Nage, s.r.o.

033 57 988

Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00
Praha 3

DRFG Finance s.r.o.

OC - Netolice s.r.o.

083 20 241

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

od 26.08.2020

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

ONE Investment s.r.o.

078 18 009

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

od 23.6.2020 +
20%

DRFG Finance s.r.o.

100,0%

Oxygen Advisory s.r.o.

020 10 895

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Finance s.r.o.

100,0%

Peak Media s.r.o.

057 29 530

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

PROFORZA finance, a.s.

036 41 562

Na Rovince 879, Hrabová, 720 00
Ostrava

DRFG Finance s.r.o.

55,15%

PROFORZA consulting, s.r.o.

046 65 201

Na Rovince 879, Hrabová, 720 00
Ostrava

PROFORZA finance, a.s.

100,0%

PROFORZA education, s.r.o.

046 60 064

Na Rovince 879, Hrabová, 720 00
Ostrava

PROFORZA finance, a.s.

100,0%

RAISEUP s.r.o.

068 65 968

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

DRFG Finance s.r.o.

100,0%

Real Estate Facility Management s.r.o.

043 40 507

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG a.s.

100,0%

Retail Park Královo Pole I. s.r.o.

283 29 465

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

Retail Park Plzeň s.r.o.

276 40 647

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 16.12.2020

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

Retail Project HCH s.r.o.

284 74 899

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 16.12.2020

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

Retail Project VHM s.r.o.

285 13 843

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

do 16.12.2020

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

Rezidence Lannova s.r.o.

059 21 694

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

od 21.05.2020 +
50%

DRFG Real Estate s.r.o.

100,0%

ROYAL VISION s.r.o.

283 22 584

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

RV Corporate Support s.r.o.

293 52 291

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

od 22.12.2020 +
70%

DRFG a.s.

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

od 23.06.2020

DRFG Real Estate s.r.o.

Sarcedo sp. z o.o.

KRS 0000825601

od 1.12.2020 +
5,15%

90,0%
100,0%
55,0%

DRFG Finance s.r.o.

80,0%
100,0%

b) ve skupině DRFG Telco
Název společnosti

IČO

Sídlo

ARBOR,spol.s r.o.,něm.ARBOR GmbH

446 99 158

č.p. 148, 251 01 Nupaky

Backbone s.r.o.

259 43 693

Backbone Germany GmbH
DRFG TELCO s.r.o.

DRFG Telco 5G a.s.

Poznámka
od/do

Podíl
v%

Suntel Group a.s.

100,0%

Hálkova 11/1629, 120 00 Praha 2

Suntel Group a.s.

100,0%

HRB 244151

Rupert-Mayer-Str. 44 Gebäude 6407,
81379 München, Deutschland

Backbone s.r.o.

100,0%

031 05 849

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Telco 5G a.s.

100,0%

Vega Capital II. s.r.o.

50,0%

ELF Invest Beta s.r.o.

35,0%

PJF Invest Beta s.r.o.

10,0%

071 02 470

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

od 22.05.2020

Přímý vlastník

DRFG Friends & Family
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DRFG Telco Bond 5G a.s.

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

DRFG Telco 5G a.s.

100,0%

CHE-113.940.462

Schellenrainstrasse 13, 6210 Sursee,
Switzerland

Suntel Group a.s.

100,0%

FibreNet, s.r.o.

367 47 572

Topolnická cesta 189, Trhová Hradská
930 13, Slovakia

Suntel Group a.s.

70,0%

Lukromtel, s.r.o.

360 57 258

Československej
armady
Kremnica 967 01, Slovakia

198/31, od 20.02.2020 Suntel Group a.s.
+ 50%

80,0%

Suntel Czech, s.r.o.

607 53 447

Březnická 5602, 760 01 Zlín

Suntel Group a.s.

100,0%

Suntel Germany GmbH

HRB 220431

Rupert-Mayer-Str. 44, 6407 Building,
DE-81379 München, Deutschland

Suntel Czech s.r.o.

100,0%

Suntel Group a.s.

066 51 062

Březnická 5602, 760 01 Zlín

DRFG TELCO s.r.o.

100,0%

SUNTEL Slovakia s.r.o.

437 69 292

Mojmírova 8, 040 04 Košice, Slovakia

Suntel Group a.s.

100,0%

SUNTEL suisse GmbH

CHE-261.442.003

Bahnhofstrasse
Switzerland

10,

8712

Stäfa,

Suntel Group a.s.

100,0%

Suntel Switzerland AG

CHE-140.141.831

Bahnhofstrasse
Switzerland

10,

8712

Stäfa,

Suntel Group a.s.

100,0%

Suntel Group a.s.

70,0%

EnKom AG

TeleDat komunikačné systémy s.r.o.

073 38 384

315 96 134

Sládkovičova 20, 974 05 Bánská od 20.02.2020
Bystrica, Slovakia

c) mimo skupinu DRFG nebo skupinu DRFG Telco
Název společnosti

IČO

Sídlo

Bio Produkt z Podchřibí s.r.o.

293 11 934

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

David Rusňák

Farma Labuty s.r.o.

045 10 801

č.p. 30, 696 48 Labuty

Farma Podchřibí s.r.o.

Farma Podchřibí s.r.o.

017 64 675

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Vega Capital a.s.

100,0%

KONFIT Gastronomy s.r.o.

038 87 057

Veveří 2216/125, 616 00 Brno

Vega Capital a.s.

100,0%

Kostelany 157 s.r.o.

043 49 288

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

David Rusňák

100,0%

Vega Capital a.s.

074 44 648

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

David Rusňák

100,0%

Vega Capital I. s.r.o.

092 07 694

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno vznik
01.06.2020

David Rusňák

100,0%

Vega Capital II. s.r.o.

092 08 101

Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno vznik
01.06.2020

David Rusňák

100,0%

Vega Capital B.V.

858036812

Nicolaas
Witsenkade
39,
1017ZV Amsterdam, Nizozemsko

David Rusňák

100,0%

Veveří 125 s.r.o.

073 60 576

Veveří 2216/125, 616 00 Brno

Vega Capital a.s.

100,0%

Poznámka
od/do

do
29.10.2020

Přímý vlastník

Podíl
v%
100,0%
90,0%

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 účetní závěrky za účetní období
bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává zpráva o vztazích.
V roce 2020 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 následující standardní smlouvy:
Smluvní partner společnosti
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Smlouvy uzavřené se společností
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 zpracování osobních údajů
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o podnájmu dopravního prostředku

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 II. s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG Invest III. s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG Invest Management a.s.

Smlouva o umisťování a administraci 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 Real Estate Project ALFA s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

DRFG TELCO s.r.o.

Smlouva o umisťování investičních nástrojů
Smlouva o administraci investičních nástrojů

DRFG Telco Bond 5G a.s.

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

Vega Capital a.s.

Smlouva o umisťování a administraci 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.
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
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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 2020 do 31. prosince 2020.

Čl. III.
Závěr
Zprávu o vztazích zpracoval statutární orgán ovládané osoby v souladu s § 82 a násl. 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 31.3.2021

Mgr. Karel Pogštefl, MBA, předseda představenstva

Ing. Tomáš Hruška, člen představenstva
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VII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Za účelem transparentnosti činnosti společnosti vydává dozorčí rada pro účely této výroční zprávy
shrnutí svojí činnosti a zjištěných skutečností. Dozorčí rada v rámci dohledu z pozice kontrolního orgánu
se řídí v souladu se stanovami společnosti (část C článek 18 a násl.) a rovněž v souladu s §13 a násl.
vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků
s cennými papíry.
Členové dozorčí rady se nad rámec povinností určených stanovami společnosti pravidelně nejméně
jeden krát měsíčně osobně účastní jednání vedení společnosti v provozovně společnosti za účelem
dohledu plnění termínů v rámci schválených strategických cílů, následně provádí kontrolu provozu
společnosti na jednotlivých útvarech, a to formou konzultací a dotazů s vedoucími pracovníky
jednotlivých útvarů. V případě zjištění nedostatků tyto předává za účelem nápravy představenstvu
společnosti. V roce 2020 v rámci výkonu kontroly dle tohoto odstavce nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky a dozorčí rada konstatuje, že společnost plní harmonogram úkolů za účelem dosažení
strategických cílů. Dozorčí rada posuzovala rovněž systémové fungování jednotlivých útvarů společnosti
a zaujímá stanovisko, že společnost efektivně využívá synergií pracovníků těchto útvarů a tyto považuje
za věcně i odborně způsobilé.
Dozorčí rada uvádí, že představenstvo akciové společnosti soustavně poskytovalo veškeré potřebné
podklady a informace k řádnému výkonu její činnosti. V činnosti představenstva, zejména pak v činnosti
obchodního a provozního řízení nebylo zjištěno porušení zákonných ani interních předpisů společnosti.
Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích za rok 2020 předloženou představenstvem společnosti a
neshledala žádné nesrovnalosti, přičemž tuto zprávu schvaluje jako věcně i obsahově odpovídající
zákonným požadavkům. Z činnosti dozorčí rady a jí známých skutečností má kontrolní orgán za to, že
zpráva o vztazích neobsahuje žádné mylné či zavádějící informace
Dozorčí rada ve výkonu funkce výboru pro audit prověřila výši a strukturu aktiv a pasiv a způsob
rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020. 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 31.12.2020. 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 tak, jako majetek
společnosti a způsob jeho účtování. Na základě externího nezávislého auditu účetnictví, je věrně
zobrazen výsledek hospodaření za rok 2020. 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 rada byla obeznámena
s výsledek zpráv útvaru compliance za rok 2020 a útvaru řízení rizik za rok 2020, z jejichž závěru plyne,
že společnost splňuje ve vysokém standardu všechny zákonem stanovené požadavky na činnost
obchodníka s cennými papíry. Vzhledem k rozsahu jí povolených činností a poskytovaných služeb má
dozorčí rada za to, že výkon činnosti je dostatečně zabezpečen po všech stránkách, zejména pak po
18
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stránce personální, IT infrastruktury, provozních podmínek. Společnost jako taková vykazuje vysokou
míru integrity.

Na výše uvedených skutečností vydává dozorčí rada valné hromadě společnosti tato
doporučení:
1.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti ke schválení roční účetní závěrku
za rok 2020 včetně její přílohy tak, jak je předložena.
2. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti ke schválení pověření auditem účetní
závěrky za rok 2021 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
převod účetní položky „jiny výsledek hospodaření minulých let“ ve výši 374 tis. Kč do
nerozděleného zisku předchozích období.
4. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti ke schválení předložený návrh
na rozdělení dosaženého zisku za rok 2020 a to zisk 1 500 tis. Kč převést do nerozděleného
zisku předchozích období.

V Brně dne 13. dubna 2021

Mgr. Jakub Lukša
předseda dozorčí rady
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VIII. ÚČETNÍ VÝKAZY K 31. 12. 2020

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tis. Kč) k 31.12.2020

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

10

0

10

30

178 509
178 509

0
0

178 509
178 509

258 156
258 156

13

0

13

5

1 120

-595

525

0

283

-139

144

192

48 595

0

48 595

26 028

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

217

0

217

6 035

Aktiva celkem

027

228 747

-734

228 013

290 446

Kontrolní číslo

999

636 003

-1 468

634 535

839 048
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tis. Kč) k 31.12.2020

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

212 029

269 039

5.

Výnosy a výdaje příštích období

038

4 348

11 646

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

-9 064

-10 696

Zisk nebo ztráta za účetní období

059

1 500

1 257

Pasiva celkem

060

228 013

290 446

Kontrolní číslo

999

472 226

597 092

14.
15.
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Výkaz zisků a ztrát (v celých tis. Kč) k 31.12.2020

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

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

217 422
187 060
12

6

8.

Ostatní provozní náklady

13

5 590

7 675

9.
v tom

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

14
15
16

22 682
12 569
2 731

21 034
10 807
2 560

b) ostatní správní náklady

17

10 113

10 227

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

231

30

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

1 871

1 621

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

371

363

26.

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

32

1 500

1 257

Kontrolní číslo

99

462 152

653 736

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

22

314 255
283 901
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Podrozvaha (v celých tis. Kč) k 31.12.2020

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
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Stav v běžném úč.
období

Stav v min. úč.
období
0

0

0

0

0

0
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Zpráva nezávislého aud itora

určená akcionářům společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetnízávěrky společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., lČ:
oo Brno (dále jen "Společnost''), sestavené na základě českých
účetníchpředpisů, která se skládá z rozvahy k3l.lz.zozo, ýkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách
vlastního kapitálu a přehledu o peněŽních tocích za rok končící31.12.2o2o, a přílohytéto účetnízávěrky,
6o717o68, sídlem Vinařská 46o/3, 6o3

která obsahuje popis použiých podstatných účetníchmetod

Společnosti jsou uvedeny v bodě z přílohy této účetnízávěrky.

a dalšívysvětlující informace. Údaje

o

Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věrný a pocti\4ý obraz aktiv a pasiv společnosti EFEKTA
obchodník s cennými papíry a.s. k 3r.rz.zozo a nákladů a v'ýnosů a qýsledku jejího hospodaření a
peněžníchtoků za účetníobdobí od r.r.zozo do gt.lz.zozo v souladu s českými účetnímipředpisy.

Zóklad pro

ýrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů Českérepubliky

pro audit, kteými jsou mezinárodní standardy pro audit (lsA) případně doplněné a upravené
souvisejícímiaplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu odpovědnost auditora zaaudit účetnízávěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme
i dalšíetické povinnosti vypl1ývajícíz uvedených předpisů. Domníváme se, že dŮkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostotní informace uvedené ve ýročnízpróvě
ostatními informacemijsou v souladu s $ z písm. b) zákona o auditorech inÍormace uvedené ve ýroční
zprávě mimo účetnízávěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo
Společnosti.

Náš ýrok k účetnízávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejícíchs ověřením účetnízávěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve ýznamném (materiálním) nesouladu s účetnízávěrkou či s našimi znalostmi
o účetníjednotce získanými během ověřování účetnízávěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
rnýznamně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náleŽitosti a postup
vypracování ostatních ínformací v konte8tu ýznamnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobiléovlivnit úsudek činěný na základě ostatních inÍormací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

.
.

ostatní inÍormace, které popisují skutečnosti, jež jsou téžpředmětem zobrazení
jsou ve všech ýznamných (materiálních) ohledech v souladu s účetnízávěrkou a

v účetnízávěrce,

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují ýznamné (materiální) věcné nesprávností. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních inÍormacích žádnévýznamné (materiáln| věcné
nesprávnosti nezjistili.

odpovědnost stotutórního orgónu Společnosti za úěetní zóvěrku

za sestavení účetnízávěrky podávající věrný a pocti\4ý obraz
za takoý vnitřní kontrolní systém, kteý považuje za nezbytný
pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala ýznamné (materiáln| nesprávnosti způsobené
Představenstvo Společnosti odpovídá

v souladu s českými Účetními předpisy a

podvodem nebo chybou.
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Při sestavování Účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost

schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze Účetní závěrky záležitosti týkající se
jejího nepřetržitého trvání a použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávěrky, s
ýimkou případů, kdy představenstvo plánují zrušeníSpolečnosti nebo ukončeníjejí činnosti, resp. kdy
nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetníhoýkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčírada.

Odpovědnost auditord za audit úěetnízávěrky
Našímcílem je získat přiměřenou jistotu, že účetnízávěrka jako celek neobsahuje ýznamnou
(materiáln| nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš

ýrok' Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit
s ýše uvedenými předpisy ve všech případech v účetnízávěrce odhalí případnou

provedený v souladu
e8istující ýznamnou
(materiáln| nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
ýznamné (materiálnO, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživateléúčetnízávěrky na jejím základě přijmou'

Při provádění auditu v souladu

s

výše uvedenými předpisy je našípovinností uplatňovat během celého

auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je našípovinností:

r

.
o
o

o

ldentifikovat a vyhodnotit rizika ýznamné (materiáln| nesprávnosti účetnízávěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagujícína tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazníinformace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit ýrok. Riziko, že
neodhalíme ýznamnou (materiálnD nesprávnost, k níždošlo v důsledku podvodu, je většínež riziko
neodhalení ýznamné (materiáln| nesprávnosti způsobenéchybou, protože součástípodvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, níkoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnostjejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit Vhodnost použítýchúčetníchpravidel, přiměřenost provedených účetníchodhadů

a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetnízávěrky.

Posoudit vhodnost použitípředpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetnízávěrky

představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazníinformace e8istuje ýznamná
(materiáln| nejistota vyplyvajícíz událostí nebo podmínek, které mohou ýznamně zpochybnit
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat' Jestliže dojdeme kzávěru, že taková ýznamná (materiáln|
nejistota e8istuje, je našípovinností upozornit v našízprávě na informace uvedené v této souvislosti
v příloze Účetnízávěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný ýrok.
Naše závěry ýkajícíse schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z dŮkazních informací,
které jsme získali do data našízprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetÉitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah účetnízávěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede k věrnému zobrazení'

Našípovinností je informovat osoby pověřené správou a řízením společnosti EFEKTA obchodník s
cennými papíry a.s. mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o ýznamných zjištěních,
která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných ýznamných
ve vnitřním kontrolním
systému.

V Praze dne r4. dubna zozr

B C.FŘ-

FSG Finaudit, s.r.o.
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