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„Každá lidská èinnost se nakonec 
musí nìjak projevit v èíslech.“

Tomáš Ba�a

Motto
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Úvodní slovo øeditele spoleènosti:

Vážené dámy, vážení pánové,

v záøí 2010 jsem do AKCENTY CZ,a.s. nastoupil na pozici øeditele spoleènosti 
s pøesvìdèením, že tato spoleènost patøí k pøedním nebankovním 
obchodníkùm s devizami na èeském trhu. I díky klientùm a obchodním 
partnerùm tuto svoji pozici potvrdila i v pomìrnì obtížném roce 2010. 
Ekonomická recese, která naplno propukla již v roce 2009, se i v roce 
následujícím podepsala na hospodáøských výsledcích naší spoleènosti, a proto 
jsme pøistoupili k øadì opatøení, která vedla k optimalizaci 
a zefektivnìní vnitøních procesù. Díky tomu se nám podaøilo napøíklad snížit 
nákladovost našeho podnikání o 30%, což pokládám za dobrý výsledek. 
Snížení provozních nákladù promítáme do našich služeb. Jsme tak schopni 
nabízet našim klientùm stále výhodnìjší služby a šetøit jejich náklady. Tìší mì, 
že se tak mùžeme, by� malou mìrou, podílet na rozvoji jejich podnikání.

To, že je pro nás klient na prvním místì, ukazuje také nový design 
internetových stránek s pøívìtivým uživatelským rozhraním, které jsme 
modernizovali na jaøe roku 2010. Jsem též hrdý na to, že se nám v rámci 
politiky udržitelného rozvoje naší spoleènosti, podaøilo zprovoznit zasílání 
Výpisù transakcí elektronickou cestou. Úspora nákladù, èasu a pøedevším 
potom úspora pøírodních zdrojù a energií je nezanedbatelná.

Rok 2010 byl ve spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. také ve znamení intenzivních 
prací, jejichž cílem bylo získání licence platební instituce od Èeské národní 
banky. Celý rok tak probíhaly revize a standardizace vnitøních procesù 
a personální audity, aby byla splnìna kritéria centrální banky pro udìlení této 
licence, bez které se jak AKCENTA CZ,a.s., tak další devizoví obchodníci 
od kvìtna 2011 neobejdou. Od všech spolupracovníkù bylo zapotøebí 
znaèného úsilí a intenzivního pracovního nasazení, za která bych jim také 
touto cestou rád podìkoval.

Právì zamìstnanci tvoøící velmi silný, kvalifikovaný tým a profesionální 
obchodní partneøi, kteøí jsou dennodennì v kontaktu s našimi klienty, jsou 
nejvìtší devizou AKCENTY CZ,a.s. Devizou, která na rozdíl od tìch na svìtových 
finanèních trzích nekolísá, ale neustále roste. Jsem pøesvìdèen, že tomu tak 
bude i v roce 2011, do kterého se dívám s optimismem a s vidinou dalšího 
rùstu spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. Ekonomické oživení na konci roku 2010 mì 
v tom jen a pouze utvrzuje. Našim závazkem pro rok 2011 je také další 
zlepšování vztahù s našimi klienty, kterým chceme nabídnout nové služby 
a ještì výhodnìjší podmínky. Stejnì tak budeme pokraèovat ve zlepšování 
vztahù s ostatními hráèi na poli devizových obchodù, pro které chceme být 
zodpovìdnými partnery a ne soupeøi.
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Nejvýznamnìjší události roku 2010

Leden

Bøezen

Záøí 

Øíjen

Prosinec

- k 1.1.2010 zmìnila spoleènost v souvislosti se získáním licence obchodníka 
s cennými papíry své úèetní postupy dle vyhlášky è. 500/2002 Sb. (Vyhláška 
è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., 
o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou 
podnikateli úètujícími v soustavì podvojného úèetnictví) na postupy dle vyhlášky 
è. 501/2002 Sb. (Vyhláška è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá 
ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
pro úèetní jednotky, které jsou bankami a jinými finanèními institucemi)

- zprovoznìní elektronického zasílání hromadných mìsíèních pøehledù vypoøádaných 
obchodù

- nový design internetových stránek 

- pøechod na elektronické zasílání konfirmací vypoøádaných obchodù

 

- zmìna pøedstavenstva a dozorèí rady 

  

- skupinová registrace k DPH (spoleènosti AKCENTA CZ,a.s., AKCENTA ENERGIE, a.s., 
AKCENTA LOGISTIC, a.s. a AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo) s úèinností 
od 1.1.2011, kde spoleènost je zastupujícím èlenem

- rozhodnutí o outsourcingu nìkterých servisních oddìlení ve spoleènosti  s úèinností 
od1.1.2011 do spoleènosti AKCENTA LOGISTIC, a.s.

- zahájení spolupráce s Deutsche Bank, ING Bank a Citibank

K datu 1.1.2010 bylo úèetnictví spoleènosti migrováno v souladu s Vyhláškou 
è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb.
O úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou bankami 
a jinými finanèními institucemi.

Získání licence platební instituce ke dni 21.2.2011

   

Nejvýznamnìjší události roku 2010



Pøedpokládaný vývoj spoleènosti v roce 2011
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Mezi klíèové události, které spoleènost pøedpokládá pro rok 2011, øadíme mj.:

- pøíprava nového systému On-line Broker pro obchodování prostøednictvím internetu

- získání licence platební instituce od Èeské národní banky (udìleno s úèinností 
od 21.2.2011)

- rozšíøení nabídky obchodovaných mìn
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Profil spoleènosti 

Základní charakteristika spoleènosti (stav k 31.12.2010)

Název spoleènosti: AKCENTA CZ,a.s.

Sídlo: U Vršovického høbitova 554

          101 00 Praha 10

          Èeská republika

Provozovna: Goèárova tøída 312

                     500 02 Hradec Králové 2    

                     Èeská republika

IÈ: 251 63 680

DiÈ: CZ 251 63 680

Rejstøíkový soud: Mìstský soud v Praze, oddíl B, vložka 9662

Datum vzniku: 16.6.1997

Základní kapitál: 24 030 000 CZK

Akcie: veøejnì neobchodované

Statutární orgány: pøedstavenstvo a dozorèí rada

Poèet zamìstnancù: 72 (fyzický stav k 31.12.2010)

Pøedmìtem podnikání naší spoleènosti 

- je poskytování služeb platebního styku a obchodníka s cennými papíry v rozsahu 
uvedených na pøíslušných povoleních. 

- povolení k èinnosti Platební instituce jsme jako první nebankovní finanèní instituce 
obdrželi v únoru roku 2011 na základì úspìšného licenèního øízení od Èeské 
národní banky. Licence není èasovì omezena a opravòuje spoleènost AKCENTA 
CZ,a.s. k poskytování platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) b) c) e) f) zákona 
o platebním styku.

- v èervenci roku 2009 jsme obdrželi povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry 
v rozsahu hlavních investièních služeb – podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d) 
a doplòkové investièní služby – podle § 4 odst. 3 písm. a). Tato licence nás 
opravòuje k vykonávání termínovaných obchodù (Forward a Swap).



Produkty a služby
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Devizové smìnné obchody

Tuzemský a zahranièní platební styk 

- zahrnují nákup a prodej volnì smìnitelných devizových mìn

Spotové smìnné obchody 

- zahrnují nákup a prodej devizových prostøedkù (devizová konverze s vypoøádáním 
nejpozdìji do 5 dnù)

Forwardové obchody 

- zahrnují nákup nebo prodej devizových prostøedkù s vypoøádáním delším než 
D+5

- zahrnuje zpracování a realizaci tuzemských a zahranièních plateb dle požadavkù 
našich klientù

Interní platební úèet - lze využít k následujícím operacím:

-pøípis došlých úhrad z tuzemska a ze zahranièí

-realizaci tuzemského a zahranièního platebního styku spojeného s konverzí 

-nákup a prodej volnì smìnitelných devizových mìn

On-line broker (OLB) - služba, která klientovi prostøednictví internetu 
umožní následující operace:

-provádìt devizové smìnné obchody

-zjiš�ovat si aktuální kurz

-objednávat (hlídat) kurzy

-zadávat do systému obchodní partnery

-podávat platební pøíkazy

Ostatní služby:

-monitorování kurzu požadovaného klientem

-zasílání ranních zpráv z trhu

-zasílání týdenních zpráv z finanèních trhù

-zasílání aktuálních kurzù bìhem dne

Výhody produktù a služeb:

-výrazná úspora financí, výhodné kurzy na nákup a prodej devizových prostøedkù

-smìna deviz bez poplatku ve všech standardních mìnách bez omezení množství

-nízké poplatky za pøevody do / ze zahranièí

-osobní pøístup k pøáním a potøebám každého klienta

-rychlé a spolehlivé vypoøádání obchodù

-vysoká odbornost zamìstnancù podpoøená pøíslušnými profesními zkouškami
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Organizaèní struktura - AKCENTA CZ

Platnost k 31.12.2010

Dozorèí rada

Èlen 
pøedstavenstva
Martin Kušmirek

Pøedseda 
pøedstavenstva

Milan Lacina

Místopøedseda 
pøedstavenstva

Petra Nová

Výkonný øeditel

Pøedstavenstvo spoleènosti

Útvar Obchod

Útvar Treasury

Útvar Podpora obchodu

Útvar Marketing 
a Strategie

Útvar Øízení 
obchodních vztahù

Útvar Finance

Controlling reporting

Mzdová úètárná

Office assistant Recepce

Bezpeènostní 
manager

Útvar Vypoøádání

Útvar IT

Personalistika Výkonný výbor

Interní audit

Risk manager

Compliance

Cenová komise

Škodní komise



Stanovisko k podstupovaným rizikùm
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V souvislosti se získáním povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry v èervenci 
2009 AKCENTA CZ,a.s. od této doby pravidelnì kvantifikuje zákonem stanovené 
kapitálové požadavky. Tyto požadavky jsou rozdìleny podle jednotlivých oblastí rizik, 
do kterých svou èinností vstupuje. Touto kvantifikací získává spoleènost pøehled 
o vývoji jednotlivých rizikových oblastí.

Úvìrová rizika

Spoleènost v rámci své èinnosti nepodstupuje v podstatné míøe úvìrové riziko zejména 
díky povinnosti zamìstnancù útvaru Settlement vypoøádávat devizové obchody 
sjednané s klienty vždy až po pøipsání finanèních prostøedkù od klienta na úèty 
spoleènosti.

Tržní rizika

Tržní riziko je nejvýraznìjším rizikem spoleènosti z titulu hlavní èinnosti, konkrétnì 
mìnové riziko.

Mìnová rizika jsou øízena:

- stanovením a kontrolou vnitøních limitù pro maximální výši otevøených pozic v cizích 
mìnách

- stanovením tzv. stop / loss limitù na jednotlivé devizové mìny

- obezøetnou a efektivní správou otevøené devizové pozice spoleènosti oddìlením 
Treasury

- v pøípadì forwardových obchodù je relevantní mìnové riziko zmírnìno pokrytím tzv. 
forwardových jistot, forwardové obchody jsou ve vazbì na kurzový vývoj pravidelnì 
pøeceòovány a forwardové jistoty jsou v pøípadì nutnosti klienty na žádost 
spoleènosti v prùbìhu trvání obchodu dorovnávány

Operaèní rizika

jsou ve spoleènosti øešena zejména:

- systémovou podporou procesu, nastavením uživatelských práv

- dùsledným oddìlením rolí sjednání obchodu, vypoøádání obchodu a zaúètování 
obchodu

- uplatnìním pravidla 4 oèí a vícenásobných kontrol v rámci procesu

- delegováním pravomocí na zkušené zamìstnance

- odborným dohledem role oddìlení Compliance, Interní audit, Risk management

- preventivními opatøeními

- záložními plány pro øešení mimoøádných událostí

Riziko likvidity

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

1)  Stanovisko k podstupovaným rizikùm
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V souvislosti se získáním povolení k èinnosti obchodníka s cennými papíry v èervenci 
2009 spoleènost pravidelnì prokazuje ÈNB svoji informaèní povinnost poskytováním 
informací ohlednì jejího hospodaøení, majetku zákazníkù, jejich kvalifikovaných 
úèastí a dalších doplòkových informací vyžadovaných ÈNB. Tyto informace jsou ÈNB 
poskytovány dle své povahy na mìsíèní, nebo ètvrtletní bázi.

Pravidelným porovnáváním souhrnné výše kapitálových požadavkù s kapitálem 
spoleènosti spoleènost rovnìž kvantifikuje svoji kapitálovou pøimìøenost, kterou 
pravidelnì pøedkládá ÈNB. Ukazatel kapitálové pøimìøenosti spoleènosti má 
od poèátku vykazování vzrùstající trend, který vypovídá o dostateèném (a neustále 
se zlepšujícím) kapitálovém zajištìní obchodní èinnosti spoleènosti.

2)  Vývoj kapitálové pøimìøenosti a pomìrových ukazatelù

Stanovisko k podstupovaným rizikùm

Tab.è.1  Kapitálová pøimìøenost k 31.12.2010

Suma kapitálových požadavkù (tis. Kè)

Kapitál spoleènosti na individuálním základì (tis. Kè)

Kapitálová pøimìøenost (%)

Pøebytek kapitálu (tis. Kè)

19 666

39 252

15,97 %

19 583

Tab.è.2  Vybrané finanèní ukazatele k 31.12.2010

Zadluženost I (celkový dluh bez majetku zákazníkù/

aktiva bez majetku zákazníkù)

Zadluženost II (celkový dluh bez majetku zákazníkù/

vlastní kapitál)

Rentabilita prùmìrných aktiv 

(ROAA bez majetku zákazníkù)

Rentabilita prùmìrného pùvodního kapitálu (ROAE)

Rentabilita tržeb (zisk po zdanìní/výnosy z investièních 

služeb)

Správní náklady na jednoho zamìstnance (tis. Kè)

2,94 %

3,57 %

-3,14 %

-13,77 %

1 177

1,18 %



Spoleènost jako zamìstnavatel
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se i v roce 2010 soustøedila pøedevším na dalším zvyšování kvality profesionálních 
služeb svým klientùm. Tyto služby poskytují odbornì vyškolení a vysoce kvalifikovaní 
zamìstnanci, kteøí si svoji odbornost dále zvyšovali na poøádaných semináøích, 
odborných školeních a kurzech. 

Spoleènì s dùrazem na oblast vzdìlávání a školení zamìstnancù byla v roce 2010 
pozornost zamìøena i na další posilování firemní kultury. Pro zamìstnance byla 
v tomto smìru zorganizována øada mimopracovních sportovních a kulturních akcí. 
Spoleènost AKCENTA CZ,a.s. také dbá na firemní kulturu, která je založena 
a upevòována pøedevším skrze otevøenou komunikaci uvnitø spoleènosti a rozvoj 
týmové spolupráce mezi jednotlivými oddìleními. Zamìstnanci mají také díky 
detailnì rozpracovanému motivaènímu a bonusovému systému každý mìsíc zpìtnou 
vazbu o plnìní svých pracovních povinností a jejich výsledky jsou pravidelnì 
vyhodnocovány.

Maximální informovanost zamìstnancù je jednou z priorit spoleènosti, proto jsou 
zásadní události komunikovány na pravidelných poradách a setkáních s vedoucími 
pracovníky. 

Že jde spoleènost AKCENTA CZ,a.s. v oblasti pøístupu k zamìstnancùm správným 
smìrem, dokazuje v roce 2010 velmi nízká fluktuace pracovníkù a naopak zvýšení 
jejich loajality. Spoleènost si tak i nadále udržuje statut významného zamìstnavatele 
na Královéhradecku.

Spoleènost AKCENTA CZ,a.s.
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Vyjádøení ke zpùsobu stanovení pøíspìvkù do Garanèního 
fondu obchodníkù s cennými papíry

V rámci poskytování investièních služeb nabízí spoleènost AKCENTA CZ zákazníkùm 
výhradnì obchodování s mìnovými forwardy a swapy. Pøi uzavírání tìchto kontraktù 
vystupuje AKCENTA CZ jako protistrana zákazníka. Máme za to, že zákaznickým 
majetkem ve smyslu § 128 odstavce 12 zákona è. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, v platném znìní („ZPKT“) jsou zde penìžní prostøedky složené 
jako zástava na krytí tržních rizik (colateral) a jistina forwardu placená zákazníkem 
na pøíslušný bankovní úèet v prùbìhu vypoøádání forwardu.

V souvislosti s uzavíráním forwardù se zákazníky AKCENTA CZ od zákazníkù 
neinkasuje žádné poplatky ani provize. Výnosy, které AKCENTA CZ realizuje 
v souvislosti s uzavíráním forwardù pro zákazníky, jsou odvozeny od výše rozpìtí 
(spreadu) mezi kurzem, který je dohodnut se zákazníkem v rámci s ním sjednaného 
forwardu a kurzem, který se spoleènosti AKCENTA CZ podaøí získat na mezibankovním 
trhu v rámci obchodù, kterými jsou uzavírány pozice otevøené pøi sjednávání forwardù 
èi swapù se zákazníky.

Podle ustanovení § 129 odstavec 1 ZPKT je obchodník s cennými papíry povinen platit 
do Garanèního fondu roèní pøíspìvek ve výši 2 % z objemu výnosù poplatkù a provizí 
za poskytnuté investièní služby za poslední kalendáøní rok. Vzhledem k výše uvedené 
skuteènosti, že AKCENTA CZ od zákazníkù neinkasuje žádné poplatky ani provize 
za poskytnuté investièní služby a ani žádné poplatky a služby za poskytnuté investièní 
služby neeviduje v úèetnictví, domníváme se, že základ pro stanovení výše pøíspìvku 
podle § 129 odstavec 1 je nulový. Následnì máme za to, že AKCENTA CZ by tak mìla 
platit roèní pøíspìvek ve výši 10 tis. Kè podle § 129 odstavec 2 ZPKT.

Vzhledem k povaze forwardù jako derivátových obchodù, jsou objemy prostøedkù 
skládané zákazníky jako colateral na zákaznický bankovní úèet velmi malé a doba, 
za kterou jsou na úètu složeny prostøedky pro vypoøádání forwardù, je rovnìž 
minimální. Z tìchto dùvodù máme za to, že riziko selhání konkrétního obchodníka 
ve smyslu § 130 ZPKT a nemožnost vydání majetku zákazníkù je relativnì velmi malé 
- a to zejména ve srovnání s obchodováním s cennými papíry èi portfolio 
managementem. Z tohoto dùvodu by i výše pøíspìvku do Garanèního fondu stanovená 
v minimální pøípustné výši podle § 129 odstavec 2 ZPKT odpovídala nízké míøe rizika 
nemožnosti vydání zákaznického majetku ve smyslu § 130 ZPKT.

AKCENTA CZ,a.s. øádnì platí pøíspìvky do Garanèního fondu obchodníkù s cennými 
papíry podle § 129 odst. 2 è.256/2004 Sb.



Ostatní
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Èinnost spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. nemá vliv na životní prostøedí. Spoleènost 
nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostøedí ani v oblasti výzkumu a vývoje.

V rámci pracovnì-právních vztahù spoleènost dodržuje všechny zákonné normy 
v souladu s právním øádem Èeské republiky.

Spoleènost AKCENTA CZ,a.s.
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Zpráva o vztazích
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Zpráva o vztazích
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Zpráva o vztazích
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Zpráva o vztazích
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Zpráva dozorèí rady

Dozorèí rada zajiš�ovala plnìní úkolù, které jí vyplývají z obecnì závazných právních pøedpisù a stanov AKCENTA CZ,a.s. Dozorèí rada dohlížela na výkon pùsobnosti 
a uskuteèòování podnikatelské èinnosti spoleènosti.

Dozorèí rada pøezkoumala øádnou úèetní závìrku AKCENTA CZ,a.s. za rok 2010 a po jejím pøezkoumání konstatuje, že pøedepsané úèetní záznamy a evidence byly øádnì vedeny 
v souladu se skuteèností a obecnì závaznými právními pøedpisy, jakož i vnitropodnikovými pøedpisy spoleènosti AKCENTA CZ,a.s.

Dozorèí rada posoudila výsledek hospodaøení spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. vyjma pøihlédnutí ke stanovisku a výroku auditorù týkající se správnosti vykázaného hospodáøského 
výsledku dle úèetních výkazù k 31. prosinci 2010 dle platných norem pro úèetnictví. 

Po zhodnocení výsledkù hospodaøení spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. za rok 2010 dozorèí rada dospìla k následujícímu stanovisku:

Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. schválit øádnou roèní úèetní závìrku spoleènosti AKCENTA CZ,a.s. za rok 2010. 

V Praze dne 28. dubna 2011

Zpráva dozorèí rady

Milan Lacina
pøedseda dozorèí rady

AKCENTA CZ, a.s.
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Výrok auditora
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Výrok auditora
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Rozvaha

25163680

416 194 28 540 387 654140

Oznaèen?

b c

È?slo øádku
Bìžné úèetní období

Jméno a pøíjmení, obchodní firma nebo jiný název úèetní
jednotky

AKCENTA CZ,a.s.

S?dlo nebo bydlištì úèetní jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydlištì

U Vršovického høbitova 554

Praha 10

101 00

Èeská republika

Aktiva
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Rozvaha

25163680

Jméno a pøíjmení, obchodní firma nebo jiný název úèetní
jednotky

AKCENTA CZ,a.s.

S?dlo nebo bydlištì úèetní jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydlištì

U Vršovického høbitova 554

Praha 10

101 00

Èeská republika

Oznaèen? È?slo øádku

Pasiva



23

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 

Rozvaha



24

Výkaz zisku a ztráty

25163680

Jméno a pøíjmení, obchodní firma nebo jiný název úèetní
jednotky

AKCENTA CZ,a.s.

S?dlo nebo bydlištì úèetní jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydlištì

U Vršovického høbitova 554

Praha 10

101 00

Èeská republika

TEXTOznaèen?

z toho: aa) soci?ln? a zdravotn? pojištìní
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010

 
                          ,
                   ,
                                            ,
.

Dne 22. února 2011 odstoupil z pøedstavenstva spoleènosti Ing. Martin Kušmirek, MBA. K datu vydání
úèetní závìrky nebyl znám nový èlen pøedstavenstva a stejnì tak tato skuteènost nebyla zapsána
v obchodním rejstøíku.
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010

Dozorèí rada

Èlen 
pøedstavenstva
Martin Kušmirek

Pøedseda 
pøedstavenstva

Milan Lacina

Místopøedseda 
pøedstavenstva

Petra Nová

Výkonný øeditel

Pøedstavenstvo spoleènosti

Útvar Obchod

Útvar Treasury

Útvar Podpora obchodu

Útvar Marketing 
a Strategie

Útvar Øízení 
obchodních vztahù

Útvar Finance

Controlling reporting

Mzdová úètárná

Office assistant Recepce

Bezpeènostní 
manager

Útvar Vypoøádání

Útvar IT

Personalistika Výkonný výbor

Interní audit

Risk manager

Compliance

Cenová komise

Škodní komise
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010



31

Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 



34

Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010
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Pøíloha úèetní závìrky
Rok konèící 31. prosince 2010

AKCENTA CZ, a.s., U Vršovického høbitova 554/10, 101 00 Praha 10 

DIÈ: CZ 699 001 844

tel.: 498 777 770, fax: 498 777 750, www.akcenta.eu
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Kontakt

Sídlo spoleènosti:

AKCENTA CZ,a.s.
U Vršovického høbitova 554
101 00 Praha 10
Èeská republika

Centrála devizových služeb

Goèárova tøída 312
500 02 Hradec Králové
Èeská republika

Kontakty: 

Tel: +420 498 777 770
Fax: +420 498 777 750
e-mail: info@akcenta.eu
http://www.akcenta.eu



infolinka: +420 498 777 770
www.akcenta.eu
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