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I. Základní údaje o společnosti 
 
Obchodní firma:  WOOD & Company Financial Services, a.s.   
Sídlo:  Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00  
Identifikační číslo:  26503808  
Právní forma:  Akciová společnost  
Základní kapitál: 445.500.000,- Kč splaceno 445.500.000,- Kč 
Vlastník: WOOD & Company Group S.A. 
Auditor: Deloitte Audit s.r.o. 
 
Předmět podnikání:   
 

- Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb: 
 

a) podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání 
pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle  
§ 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona; 

b) podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů 
týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona;  

c) podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování  
s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 
1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona;  

d) podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování 
majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci 
smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona;  

e) podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství 
týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3  
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona; 

f) podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo 
umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona; 

g) podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních 
nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3  
odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) téhož zákona. 

 
- Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu doplňkových investičních služeb: 

 
a) podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa 

investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona;  
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b) podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo 
půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se 
poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle  
§ 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona; 

c) podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost 
týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož  
i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společnosti nebo převodů podniků; 

d) podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních 
doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení 
týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona;  

e) podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových 
operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; f) podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním 
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), j), a k) téhož zákona; 

 

- Další oprávnění 
i. přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků 
ii. oprávnění k organizování veřejných dražeb CP 
iii. provádění zprostředkovatelských nebo jiných obstaravatelských činností pro finanční 

instituce se sídlem v Evropské unii, které se týkají nákupu pohledávek 
z dokumentárních akreditivů vydávaných bankovními subjekty v Kubánské republice 

iv. zprostředkování depozitních vkladů prostřednictvím prodeje depozitních certifikátů  
a poradenství související s touto činností (§ 6a odst. 2) 

 
Statutární orgán - představenstvo:    
předseda představenstva:  Jan Sýkora 

Praha 1, V Kolkovně 4, PSČ 110 00 
den vzniku funkce:  1. února 2013  
den vzniku členství: 1. února 2013 

místopředseda představenstva:  Vladimír Jaroš 
Praha 4, Braník, Nad Lomem 1189/33, PSČ 147 00 
den vzniku funkce:  1. února 2013  
den vzniku členství: 1. února 2013 

člen představenstva:   Ľubomír Šoltýs 
Bratislava – Rusovce, Keltská 1094/94, PSČ 851 10  
Slovenská republika 
den vzniku členství: 1. února 2013  
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Dozorčí rada:    
 
předseda dozorčí rady:   Slavomír Veselý 

Mládeže 1140/5, 252 19 Rudná   
Den vzniku funkce: 9. listopad 2016 
den vzniku členství: 4. března 2015 

člen dozorčí rady:   Marek Herold 
Praha 10, Za kovárnou 422/19, Dolní Měcholupy, 109 00  
den vzniku členství: 9. listopad 2016 

 
člen dozorčí rady:   Vojtěch Láska 

Praha 5, Jantarová 950/18, PSČ 154 00  
den vzniku členství: 8. března 2013 
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II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
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Tato Výroční zpráva za rok 2016 se předkládá jménem společnosti WOOD & Company Financial 
Services, a.s., IČ: 26503808, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika 
(dále i jen „Společnost“). Výroční zpráva společnosti za rok 2016 je vypracována se všemi náležitostmi, 
které vyplývají z platných právních předpisů a to zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon o účetnictví“), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále i jen „zákon o podnikání 
na kapitálovém trhu“, vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami 
a jinými finančními institucemi, vyhlášky č. 163/2015 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních  
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a vyhlášky č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů 
obchodníky s cennými papíry. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze, oddíl B, vložka 7484. 

1. Dle § 21 zákona o účetnictví uvádíme tyto informace: 

 informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje – Společnost neměla v těchto 
oblastech žádné výdaje 

 informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí – Společnost má 
organizační složky v následujících zemích 

o Polsko 
o Velká Británie 
o Slovensko 
o Itálie 
o Rumunsko 

 

 informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích - 
Vzhledem ke svému předmětu činnosti nepatří Společnost k primárním znečišťovatelům 
životního prostředí. Společnost dodržuje právní požadavky na ochranu životního prostředí, 
ochranu zdraví a bezpečnost práce a zavedla projekty a postupy, jejichž cílem je zlepšování 
životního prostředí a zdokonalování péče o zdraví zaměstnanců. 

2. Další povinné informace výroční zprávy dle § 21 zákona o účetnictví lze nalézt v těchto 
dokumentech: 

2.1  Účetní závěrka 

 informace o minulém vývoji účetní jednotky a o jejím postavení – v úvodní části Výkazy  
a v části „Příloha k účetní závěrce“  

 informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly 
až po konci rozvahového dne, a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy v části „ 
39. Následné události“  

 

  

III. Náležitosti výroční zprávy 
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2.2 Zpráva představenstva 

 informace o vývoji Společnosti za daný rok o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, 
obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající. informace  
o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky - ve Zprávě představenstva v 
části „Budoucí výhled“ 
 

3. Ostatní údaje: 
 

 Řízení rizik 
 
Útvar řízení rizik upravuje hlavní zásady, strategie a postupy, které Společnost uplatňuje při 
řízení rizik, zejména proces identifikování rizik, která vyplývají z jednotlivých činností, 
pracovních procesů a systémů včetně rizik z provozní činnosti, analýzy úrovně rizika, kterou 
obchodník s cennými papíry může akceptovat, definování vlastníků rizika a odpovědných 
osob za sledování a řízení rizika. Útvar řízení rizik řeší, tvoří a navrhuje metody řízení rizik, 
určuje povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu, dozorčí rady a pracovníků při řízení 
rizik ve Společnosti. Provádí vyhodnocování úspěšnosti, přiměřenosti a účinnosti používaných 
metod řízení rizik a přijímá případné změny. Dále nastavuje kontrolní mechanismy chránící 
systém řízení rizik před selháním a to zejména s ohledem na jednotlivé investiční nástroje, trhy 
a protistrany, se kterými jsou obchody Společností WOOD & Company Financial Services, 
a.s. uzavírány. Provádí kontrolu pozic Společnosti a celkové otevřené pozice u zákazníků  
a kontrolu dodržování pozičních limitů a sledování kapitálové přiměřenosti.  

Útvar řízení rizik volí postupy pro identifikaci, měření, sledování a omezování rizik, postupy 
stanovení reálných hodnot nástrojů, soustavu limitů používanou při řízení rizik, včetně 
postupů při překročení limitů. Určuje povinnosti zaměstnanců účastnících se investičního 
procesu s ohledem na dodržování stanovených limitů.   

 Výbor pro řízení rizik 
 
Výbor pro řízení rizik je stálý minimálně čtyřčlenný tým, který je složen z ředitele Společnosti, 
risk managera, vedoucího oddělení Operations a vedoucího finančního útvaru. Na zasedání 
Výboru mohou být přizváni i vedoucí jiných oddělení v závislosti na agendě, která má být 
řešena. Předsedou Výboru pro řízení rizik je ředitel Společnosti. V době jeho nepřítomnosti 
řídí jednání risk manager. Členy Výboru jmenuje a odvolává ředitel Společnosti na návrh 
představenstva. Výbor pro řízení rizik se schází nepravidelně za účelem řešení ad hoc situací, 
jednání může svolat kterýkoliv ze členů Výboru,  popřípadně člen představenstva. O každém 
jednání je sepsán zápis, kde jsou formulovány závěry z jednání, na jejichž dodržení dohlíží risk 
manager. Výbor pro řízení rizik rozhoduje na svých zasedáních prostou většinou hlasů. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda má právo vetovat kterýkoliv bod jednání a 
rozhodnutí. Ředitel může na základě doporučení Výboru pro řízení rizik nařídit bezodkladné 
uskutečnění svého rozhodnutí kterékoli organizační složce společnosti s výjimkou interního 
auditu. 
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 Rizika sledovaná a řízená ve Společnosti: 
 
a) strategické riziko 
b) operace ve skupině 
c) riziko kapitálové přiměřenosti 
d) operační (provozní) riziko 
e) riziko selhání lidského faktoru 
f) tržní (obchodní) riziko 
g) úvěrové riziko 
h) riziko likvidity 
i) úrokové riziko 
j) měnové riziko 
k) finanční riziko 
l) právní, regulační a daňové riziko 
m) riziko koncentrace 

 

 Řízení tržního rizika  
 
Jedná se o nejvýznamnější riziko pro obchodníka s cennými papíry. Tržním rizikem 
Společnost rozumí potenciální ztrátu, která může nastat: 

- vzhledem k celkové situaci na trhu, jeho sentimentu, případně mimořádným událostem na 
trhu; 

- z pozice držené (zaujaté) v některém z investičních nástrojů, při nepříznivém pohybu 
tržních cen; 

- z pozice zaujaté vzhledem k transakci pro klienta, pakliže není taková transakce řádně 
podložena, případně je klientem zpochybněna.  

Zdrojem tržních rizik jsou zejména obchodní transakce, které představují pro Společnost 
závazek, budoucí závazek, pohledávku nebo budoucí pohledávku.  
Tržní rizika Společnost dělí podle typu investičního nástroje a typu měnící se tržní ceny na 
riziko: 
  
a) ceny, 
b) protistrany. 
 
a)      riziko ceny 

 
Cenové riziko je řízeno pomocí struktury limitů pro jednotlivá oddělení, a to pro jednotlivé 
trhy nebo investiční nástroje. Změnu limitů navrhuje risk manager nebo představenstvo  
a schvaluje představenstvo nebo ředitel Společnosti. Limity jsou sestavovány s ohledem na 
objemy realizovaných obchodů v minulých obdobích v jednotlivých segmentech, volatilitě  
a likviditě trhů a instrumentů. 
 
Cenové riziko je kontrolováno modelem Value at Risk (VAR) na denní bázi. Jakékoliv 
překročení limitů je hlášeno vedoucímu oddělení Trading a řediteli společnosti. 
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b)  riziko protistrany 

Nastavení protistrany je řízeno tzv. account opening procedurou. Společnost získává  
a analyzuje vybrané informace o protistraně, dále poskytuje protistrana Společnosti své 
finanční výkazy, na základě kterých dochází k internímu hodnocení bonity protistrany (tzv. 
self assessment protistrany) a přidělení interního limitu. Společnost může rovněž využít 
externího ratingu, pokud byl přidělen renomovanou ratingovou společností (Moody’s, 
Standard&Poor’s, Fitch, Czech Rating Agency ap.).  

Na základě tohoto hodnocení a později dalších zkušeností s protistranou je klientovi přidělen 
limit na celkovou otevřenou pozici.  Pro velikost přiděleného limitu je rozhodující typ 
protistrany, její rating, velikost vlastního kapitálu protistrany, odhadovaný objem uzavřených 
obchodů, spolehlivost při vypořádávání obchodů a schopnost Společnosti nevypořádané 
obchody s protistranou profinancovat nebo uzavřít v případě, že dojde k nedodržení smlouvy 
protistranou.  

Obecně lze možnou ztrátu z určité tržní pozice v zadaném časovém horizontu vyčíslit jako: 

Potenciální ztráta = Nevypořádaná pozice *  Nepříznivá změna tržní ceny  

Hlavní riziko spočívá v tom, že se tržní situace, podmínky anebo cena bude vyvíjet 
v nepříznivém směru odchylně od očekávání.  

Tento druh rizika je kryt kapitálem Společnosti. 

 Řízení úvěrového rizika 

Společnost poskytuje půjčky ve skupině WOOD Group ale i ostatním subjektům. Výše těchto 
půjček dosahovala ke konci roku 2016 výše 345,8 mil CZK (půjčky v rámci skupiny činily 
115,7 mil CZK, půjčky ostatním subjektům pak 230,1 mil CZK). Ocenění zajištění  
a posuzování míry rizik u těchto půjček monitoruje oddělení corporate finance, které sleduje  
i splácení a situaci jednotlivých dlužníků. Splácení je rovněž monitorováno představenstvem. 
Rozhodnutí o poskytnutí těchto půjček může provést pouze představenstvo. 

Společnost poskytuje úvěry svým zákazníkům, a to pouze buď ve formě tzv. „warehousingu“ 
(odložení převodu instrumentů nakoupených na vlastní účet pro zákazníka), kde nakoupené 
investiční nástroje slouží jako zajištění úvěru nebo ve formě reverzní repo operace, kdy je 
půjčka klientovi poskytnuta pouze v případě, že je zajištěna (kryta) jeho investičními nástroji, 
kdy hodnota investičních nástrojů v každém okamžiku převyšuje hodnotu úvěru. Celková výše 
reverzních operací dosahovala 1,54 mld. CZK ke konci roku 2016.  Na úvěry za účelem 
warehousingu i na úvěry v podobě repo operací má Společnost určeny limity.  Činnosti 
související s poskytnutím zákaznického úvěru provádí makléř. Pracovník útvaru řízení rizik 
denně kontroluje, zda velikost nepřesahuje tento rámec či v součtu rámec oddělení Tradingu 
pro poskytování úvěrů. Splácení úvěrů / půjček je monitorováno útvarem řízení rizik. 
Kontroly jsou rovněž prováděny Útvarem interního auditu, který své nálezy předkládá řediteli 
Společnosti.  
 
Posouzení žádosti o nekrytou půjčku podléhá schválení Výboru pro řízení rizik. Tyto půjčky 
ale Společnost neposkytuje. 
 



 

11 
 

WOOD & Company Financial Services, a.s. náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika  
Tel: +420 222 096 111, Fax: +420 222 096 222, www.wood.cz 

IČ: 26 50 38 08; Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7484 

 

3.1  Charakteristika výsledků hospodaření a výhled do budoucna je součástí  Zprávy 
představenstva. 

3.2  Kapitálová přiměřenost 

Hlavním kapitálovým požadavkem je kapitálový požadavek k operačnímu riziku. Společnost 
používá metodu základního ukazatele ke stanovení kapitálového požadavku k operačnímu 
riziku. Dalšími významnými požadavky jsou kapitálové požadavky k úvěrovému riziku 
investičního portfolia a k měnovému riziku.  
 
Kapitálové požadavky k 31.12.2016, resp. 31.12.2015 (dle Basel III): 
 Údaje k 

31.12.2016 
Údaje k 

31.12.2015 

Kapitálový poměr CET1 23 27 
Kapitálový poměr T1 23 27 
Celkový kapitálový poměr 23 27 

   
Kapitál 611,731  475,665  
Tier 1 (T1) kapitál 611,731  475,665  
Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 611,731  475,665  
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 445,500  445,500  
Splacené CET1 nástroje 445,500  445,500  
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 148,353  47,202  
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta za předchozí období* 148,353  47,202  
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 24,453  -    
Ostatní rezervní fondy 15,293  15,293  
Goodwill -7,261  -7,263 
Goodwill z nehmotných aktiv -7,261 -7,263 
Jiná nehmotná aktiva -14,607  -25,067 
Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota -14,607  -25,067 

   
Kapitálový požadavek celkem 211,702  139,626  

Kapitálový požadavek pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění 

a volné dodávky 
96,593  60,295  

Kapitálový požadavek pro úvěrové riziko při STA celkem 96,593  60,295  

Kapitálový požadavek při STA bez sekuritizovaných expozic 96,593  60,295  

Expozice vůči institucím 28,518  13,592  

Expozice vůči podnikům 51,582  44,258  

Nástroje kolektivního investování 11,037 0 

Akcie 46 0 

Ostatní expozice 5,410  2,444  

Kapitálový požadavek pro vypořádací riziko celkem 126  28  

Vypořádací riziko pro obchodní portfolio 126  28  

Kapitálový požadavek pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 28,117  12,794  

Kapitálový požadavek pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 28,117  12,794  

Akcie 6,541  4,311  

Měnové obchody 21,576  8,483  

   Kapitálový požadavek pro operační riziko celkem 86,865  66,509  
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*  Hodnota nerozděleného zisku je oproti výkazům k 31.12.2016 ponížena o částku rozpuštění 
kapitálového fondu na akciový / opční program (jak uvedeno ve výkazu změn vlastního 
kapitálu), který nebyl ještě k datu sestavení výkazu COS10 zauditován. 
 

3.3   Kvantitativní ukazatele: 
 

Ukazatel 2016 2015 

Rentabilita aktiv - ROAA (Ebit / Aktiva celkem - průměrný stav) 4% 5% 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROAE (Zisk po zd. / Vlastní kapitál - prům. stav) 13% 20% 

Zadluženost I (Celkový dluh / Aktiva celkem) 81% 84% 

Zadluženost II (Celkový dluh / Vlastní kapitál) 437% 512% 

Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z poplatků a provizí) 13% 13% 

Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tisících Kč)      3,699 3 955 

 
Tato výroční zpráva je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, kde rovněž lze získat kopii, 
a rovněž je uveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, a to na adrese www.wood.cz.  

3.4 Výpočet příspěvku do Garančního fondu obchodníku s cennými papíry 
 

Popis Tisíc CZK  

Výnosy z poplatků a provizí 2016 686,505  

Sazba    *  2 %  

Celkem příspěvek 13,730  

 

 

 

    

http://www.wood.cz/
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IV. Zpráva představenstva  

Představenstvo společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. (dále jen „Společnost“ nebo 
„WOOD & Company“) předkládá tuto Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016. 

Hospodaření společnosti v roce 2016 

WOOD & Company Financial Services, a.s., je vedoucí nezávislá investiční banka zaměřená 
na trhy Střední a Východní Evropy. Založena v roce 1991 je WOOD & Company jedním ze 
zakladatelů a průkopníků ve vývoji obchodování na východoevropských trzích.  V roce 2014 založil 
WOOD & Company  pobočku v Bukurešti a akvizicí jednoho z největších brokerských domů v Itálii 
byla založena úspěšná „ready-to-deal“ pobočka WOOD & Company Milano.  Společnost se tak 
rozrostla do profesionálního týmu více než 180 jádrových zaměstnanců v pěti regionálních 
zastoupeních a marketingovým centrem v Londýně. 

Na kapitálových trzích poskytlo oddělení MARKETS  v roce 2016 svým klientům nejen 
standardní služby obchodování s cennými papíry ve formě Equity Sales a Sales Trading, Equity 
Structured Produkts ale i služby elektronického obchodování či Direct Market Access. To vše za 
podpory Equity Research týmu, jež pokrýval více než 120 vedoucích firem v šesti CEE státech 
s každoročním vyvrcholením během prosincové WOOD & Co konference v Praze, které se zúčastnilo 
přes sto čtyřicet prezentujících firem a dvou set profesionálních a institucionálních investorů.  
Vysokou úroveň služeb ocenily platformy Institutional Investor a EXTEL SURVEYS prvními místy 
v kategoriích  Broker Central/Eastern Europe. 

    

 

 Pořadí          - 1 - 
 na trhu     

              - 4 -                - 2 -                - 1 - 

 

Na peněžních trzích poskytlo oddělení MARKETS  přes svou pobočku v Milaně služby klientům 
v produktech na poli Money Market-Depo,  Money Market-Deriváty, Repo operace a FX Spot 
v rozsahu a výnosech kvantitativně překračujících rok 2015 o více než 14%.    

Specialisté pro CEE z oddělení INVESTIČNÍHO BANKOVNICTVÍ poskytli v roce 2016 svým 
klientům služby poradenství při fúzích a akvizicích, IPO, dluhového financování a valuace projektů. 
Vysoká přidaná hodnota se úspěšně zúročila mimo jiné v transakci pro GE Capital International, jež 
na pražském trhu rozprodával 18% podíl ve své MONETA Money Bank, a.s. a WOOD & Company 
zástávala roli Joint Lead Manager & Settlement Agent (7,5 mld. CZK) nebo také v projektu pro OMV 
Petrom na bukurešťské a londýnské burze jako Joint Bookrunner při Secondary Public Offering 
transakci za celkových 169 mil. EUR. 
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Oddělení ASSET MANAGEMETu ve spolupráci se svou sesterskou společností WOOD & 
Company investiční společnost, a.s. rozvíjela služby správy majetku obě klientské větve, tj. jak pro  
kvalifikované investory či sektor high-wealth-individuals tak pro retailové investory, pro které jsou 
určeny fondy All-Weather a v připravné fázi jsou další.    

I v roce 2016 se WOOD & Company držela dlouhodobé strategie tlaku na co největší diverzifikaci 
zdrojů příjmů. To znamená  dlouhodobé výnosy z více parciálních projektů, které na sobě přímo 
nezávisí a v ideálním případě se pohybují v odlišných konjunkturálních vlnách. Na nákladové straně 
byl opět dodržován silně konzervativní směr jak v rovině provozních tak u kategorie investičních 
výdajů CAPEX.    

 

Tržní podíl Společnosti na obchodování v České republice - rok 2016 
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Tržní podíl Společnosti na obchodování v Polsku - rok 2016 

 

 

Tržní podíl Společnosti na obchodování v Maďarsku - rok 2016 
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V. Zpráva o vztazích  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOOD & Company Financial Services, a.s. 
 

 

 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 
zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích 
 
za účetní období od  1.1.2016 do 31.12.2016 
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WOOD & Company Financial Services, a.s. se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1,  
IČ 26503808, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
7484 (dále jen „Zpracovatel“), je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující 
vztahy mezi Zpracovatelem a ovládajícími osobami a dále mezi Zpracovatelem a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“). 

 
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením  
§ 82 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, za účetní období 1. 1. 2016 
až 31. 12. 2016 (dále jen „Účetní období“). Mezi Zpracovatelem a níže uvedenými osobami byly 
v tomto Účetním období uzavřeny níže uvedené smlouvy a byly přijaty či uskutečněny následující 
právní úkony a ostatní faktická opatření. 
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1. Schéma osob, jejichž vztahy jsou ve zprávě popisovány v průběhu roku 2016 
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2. Ovládající osoba 

2.1 WOOD & Company Group S.A. 

- Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Lucemburské velkovévodství 

- Vztah ke Zpracovateli: přímo ovládající osoba. 

3. Ostatní Propojené osoby 

3.1 Wood and Company Financial Services AG 

- Sídlo: Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko. 
 
3.2 Wood and Company Holding AG 

- Sídlo: Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko. 
 

3.3 Wood & Company, a.s. 

- Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02, Bratislava, Slovensko 
 

3.4 WOOD & Company Funds SICAV p.l.c. 

- Sídlo: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Birkirkara BKR 3000, Malta. 
 

3.5 WOOD & Company Holding Limited 

- Sídlo: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta. 
 

3.6       WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

- Sídlo:  

- náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1. 
 

3.7        WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

- Sídlo:  

- náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1. 
 

3.8 Harfa Holding, a.s. 
- Sídlo:  
- náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1. 
- společnost byla dne 15.12.2016 prodána za tržní cenu třetí straně. 
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4. Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a 
prostředky ovládání 

V průběhu výše uvedeného období byl Zpracovatel ovládán společností  WOOD & Company Group 
S.A. se sídlem Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Lucemburské velkovévodství.  
 
WOOD & Company Group S.A. je jediným akcionářem Zpracovatele a disponuje proto 100% 
hlasovacích práv. Nejvyšším orgánem Zpracovatele je valná hromada, jejíž působnost vykonává jediný 
akcionář WOOD & Company Group S.A.  Do působnosti valné hromady náleží mimo jiné volba 
členů dozorčí rady a členů představenstva včetně volby předsedy a místopředsedy představenstva. 
Představenstvo Zpracovatele vykonává svou působnost s péčí řádného hospodáře a za výkon své 
činnosti odpovídá v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky. 
 

5. Jednání učiněná v posledním účetním období na popud nebo v zájmu ovládající 
osoby nebo jiných Propojených osob týkající se majetku, který přesahuje 10% 
vlastního kapitálu Zpracovatele.   

 

V průběhu roku 2016 došlo ke splacení  CZK úvěru Zpracovatele vůči ovládané osobě. Úvěr v EUR 
dosáhl výše 3,9 mil EUR.  

 
6. Přehled vzájemných smluv mezi Zpracovatelem a ovládající osobou nebo 

Propojenými osobami. 

 
6.1.      Mezi Zpracovatelem a osobou ovládající 
 

Název smlouvy Předmět smlouvy Datum 
uzavření 

Facility Agreement Rámcová úvěrová smlouva mezi Zpracovatelem 
(úvěrující osoba)  a ovládající osobou v EUR 

16.8.2013 

Facility Agreement Rámcová úvěrová smlouva mezi Zpracovatelem 
(úvěrující osoba)  a ovládající osobou v CZK 

9.9.2013 

Facility Agreement Rámcová úvěrová smlouva mezi ovládající 
osobou (úvěrující osoba) a Zpracovatelem v EUR 

20.9.2013 

Agreement on off-set of 
mutual receivables  

Zápočet vzájemných pohledávek a závazků 30.6.2014 

  
6.2.      Mezi Zpracovatelem a ostatními Propojenými osobami 
 

Název smlouvy Předmět smlouvy Datum 
uzavření 

Facility Agreement Rámcová úvěrová smlouva mezi Zpracovatelem 
(úvěrující osoba) a Wood and Company Financial 
Services AG v EUR 

9.12.2014 
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Komisionářská smlouva o 
obstarání a zprostředkování koupě 
a prodeje cenných papírů 

Smlouva o obstarání a zpostředkování koupě a 
prodeje cenných papírů mezi Zpracovatelem a 
Wood & Company, a.s. 

1.2.2002 

Smlouva o obhospodařování 
cenných papírů 

Obhospodařování cenných papírů pro Wood & 
Company, a.s. 

6.3.2002 

Rámcová smlouva o půjčce Rámcová smlouva o půjčce s WOOD & Company 
investiční společnost, a.s. (věřitel) 

11.5.2010 

Prime Brokerage Agreement Smlouva o poskytování služeb Custody, Settlement 
a Execution cenných papírů mezi Zpracovatelem a 
WOOD & Company Funds SICAV p.l.c. 

31.8.2006 

Komisionářská smlouva o 
obstarání/zprostředkování koupě a 
prodeje cenných papírů 

Smlouva o obstarání a zpostředkování koupě a 
prodeje cenných papírů mezi Zpracovatelem a 
Wood and Company Financial Services AG. 

6.9.2004 

Commision Brokerage Agreement 
on Settlement 

Smlouva o poskytování služeb Settlement mezi 
Zpracovatelem a Wood and Company Financial 
Services AG. 

6.9.2004 

Aggreement for Financial 
Transactions 

Poskytování služeb obchodování s cennými papíry 
mezi zpracovatelem a  Wood and Company 
Financial Services AG. 

9.3.2009  

Smlouva o vydávání/odkoupení 
Podílových listu 

Vydávání a odkupování podílového listu 
Dluhopisového fondu – otevřeného podílového 
fondu ISIN CZ0008472826 s WOOD & Company  
investiční společností, a.s.  

26.6.2012 

Smlouva o podnájmu nebytových 
prostor  

WOOD & Company Financial Services, a.s. 
podnajímá definovanou část kancelářských proctor 
s WOOD & Company  investiční společností, a.s. 

15.11.2009 

Smlouva o vydávání / odkoupení 
podílových listů 

Vydávání a odkupování podílových listů fondu 
WOOD  & Company Fond zemědělských komodit 
– otevřený podílový fond s WOOD & Company  
investiční společností, a.s. 

24.10.2012 

Rámcová smlouva o obchodování 
na finančním trhu 

Smlouva o obchodování na finančním trhu, se 
zřetelem na repo obchody, s WOOD & Company  
investiční společností, a.s. 

30.12.2013 

 
Custody smlouva 

Úschovu a správu investičních nástrojů ve 
vlastnictví zákazníků WOOD & Company  
investiční společnosti, a.s., podle smlouvy o 
obhospodařování majetku, zajišťuje WOOD & 
Company Financial Services, a.s. 

 
30.4.2015 

Smlouva o poskytování 
zprostředkovatelských služeb mezi  
osobou Ovládanou a WOOD & 
Company Financial Services, a.s. 
(pro účely této smlouvy dále jen 
“Zprostředkovatel“). 

Zprostředkovatel se zavazuje k poskytnutí 
zprostředkovatelských služeb, kterými se rozumí 
aktivní oslovení vlastníků obchodních podílů 
v Cílové společnosti, podání nabídky vlastníkům 
obchodních podílů v Cílové společnosti a 
komunikace s těmito vlastníky a osoba Ovládaná se 
zavazuje za tyto služby zaplatit sjednanou odměnu 
dle této smlouvy. 

13.6.2016 

Smlouva o vydávání a odkupování 
investičních akcií Fondu mezi 
osobou Ovládanou a WOOD & 
Company Financial Services, a.s. 

Úprava podmínek vydávání a odkupování 
investičních akcií Realitního podfondu I. 

21.6. 2016 
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AUDITOVANÉ VÝSLEDKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 
 
 

SILNÝ KAPITÁL NA NEKLIDNÝCH TRZÍCH 
 

Klíčové výsledky za rok 2016: 
 

 Čistá výše poplatků a provizí činila 428 mil. Kč. 

 Čistý zisk z finančních operací z obchodní a investiční činnosti dosáhl 236 mil. Kč. 

 Provozní výnosy dosáhly celkem 694 mil. Kč.  

 Provozní náklady činily 575 mil. Kč.  

 Vlastní kapitál celkem k 31. prosinci 2016 činil 739 mil. Kč. 
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VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 
 

 POZNÁMKA 31. prosince 2016 
tis. Kč 

31. prosince 2015 
tis. Kč 

Úrokové výnosy  70,757 33,024 
Úrokové náklady  -48,805 -13,178 

Čisté úrokové výnosy  6 21,952 19,846 

Výnosy z poplatků a provizí   686,505 877,510 
Náklady na poplatky a provize  -258,916 -348,288 

Čisté výnosy z poplatků a provizí  7 427,588 529,222 

Čistý zisk z finančních operací 8 235,971 170,549 
 Ostatní provozní výnosy/náklady, netto 9 8,163 -4,317 

Provozní výnosy celkem   693,673 715,300 

 Správní náklady  10 -554,885 -545,841 
 Odpisy 10, 19 -18,532 -18,343 
Akciový/opční program  10 -1,710 -451 

Provozní náklady celkem  -575,126 -564,635 

Zisk / (ztráta) před zdaněním   118,547 150,665 

Daň z příjmů 11 -32,196 -40,655 
Odložená daň  11 2,947 7,241 

Čistý zisk / (ztráta) za období   89,298 117,251 

 
Ostatní úplný výsledek     

Položky, které lze v budoucnu reklasifikovat do výnosů (resp. nákladů):    
Změna rozdílů z přepočtů na měnu vykazování   0 0 
Zisky / (ztráty) z cenných papírů určených k prodeji  30,189 115 
Pohledávka / závazek z titulu odložené daně  -5,736 0 

Úplný výsledek celkem   113,751 117,366 

 

 
Příloha je nedílnou součástí této nekonsolidované účetní závěrky.  
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VÝKAZ FINANČNÍ POZICE K 31. PROSINCI 2016  
 
 

 POZNÁMKY 31. prosince 2016 
tis. Kč  

31. prosince 2015 
tis. Kč  

AKTIVA    
    

Oběžná aktiva     
Pokladní hotovost a vklady u bank  12 1,133,013 474,625 
Aktiva k obchodování  13 170,132 33,478 
Cenné papíry určené k prodeji  16 307,745 195,229 
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
pohledávky  

14 
2,285,429 3,122,104 

Příjmy příštích období a ostatní aktiva  15 19,116 18,090 

Oběžná aktiva celkem   3,915,435 3,843,526 

    
Dlouhodobá aktiva     
Dlouhodobé pohledávky  18 4,735 4,019 
Cenné papíry držené do splatnosti  17 1,000 1,000 
Odložená daňová pohledávka 11 0 1,404 
Nehmotná aktiva, netto  19 21,869 32,329 
Hmotná aktiva, netto 19 26,206 30,056 

Dlouhodobá aktiva celkem   53,810 68,808 

    
Aktiva celkem   3,969,244 3,912,334 

    
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY     
    
Kapitál a fondy    
Emitovaný kapitál 20 445,500 445,500 
Rezervní fond tvořený ze zisku  15,293 15,293 
Nerozdělený zisk / (ztráta)  148,353 47,202 
Fond z přecenění aktiv určených k prodeji   24,453 0 
 Kapitálový fond na akciový/opční program   15,666 13,957 
Zisk / (ztráta) za účetní období   89,298 117,251 

Kapitál a fondy celkem   738,563 639,203 

    
Odložený daňový závazek 11 1,385 0 
Emitované vlastní dluhopisy 24 101,632 101,632 
Rezerva na požitky po skončení zaměstnání 23 15,449 13,465 

Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky  857,030 754,300 

    
Krátkodobé závazky     
Závazky vůči bankám   520,709 221,766 
Závazky k obchodování  13 89,888 18,227 
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky  21 2,485,354 2,871,769 
Časové rozlišení a jiné závazky  22 6,852 8,223 
Závazek z daně z příjmů  11 9,410 38,049 

Krátkodobé závazky celkem   3,112,214 3,158,034 

    
Vlastní kapitál a závazky celkem   3,969,244 3,912,334 

 
Příloha je nedílnou součástí této nekonsolidované účetní závěrky.  
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VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015 
 

 Základní kapitál  Rezervní fond 
tvořený ze zisku 

Fond z přecenění aktiv 
určených k prodeji  

Kapitálový fond na 
akciový/opční 

program  

Kumulovaný 
zisk /ztráta 

Celkem 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

       
Stav k 31. prosinci 2014 445,500 15,293 -115 13,505 47,202 521,385 
Tvorba kapitálového fondu na akciový/opční program  0 0 0 452 0 452 
Tvorba / rozpuštění kapitálového fondu na akciový/opční 
program 

0 0 0 0 0 0 

Výplata dividendy     0 0 
Zisk/ztráta z přecenění 0 0 115 0 0 115 
Zisk za rok 2015 0 0 0 0 117,251 117,251 
Stav k 31. prosinci 2015 445,500 15,293 0 13957 164,453 639,203 
Tvorba kapitálového fondu na akciový/opční program  0 0 0 0 0 0 
Tvorba / rozpuštění kapitálového fondu na akciový/opční 
program 

0 0 0 1,709 0 1,709 

Změna fondu z přecenění aktiv určených k prodeji po odečtu 
daně 

0 0 24,453 0 0 24,453 

Výplata dividendy 0 0 0 0 -16,100 -16,100 
Zisk/ztráta z přecenění 0 0 0 0 0 0 
Zisk za rok 2016 0 0 0 0 89,298 89,298 

Stav k 31. prosinci 2016 445,500 15,293 24,453 15,666 237,651 738,563 

 

Příloha je nedílnou součástí této nekonsolidované účetní závěrky.  
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 
 

 31. prosince 2016 
tis. Kč  

31. prosince 2015 
tis. Kč  

PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI    
   
Zisk před zdaněním  

118,547 
150,664 

 
   
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  18,532 18,343 
Akciový/opční program  1,710 451 
Změna hodnoty opravných položek a rezerv 1,901 13,426 
Ostatní nepeněžní změny  0 -14 
   
Provozní zisk před změnami provozních aktiv  140,689 182,870 
   
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky  836,759 -926,437 
Akcie k obchodování  -64,993 -3,376 
Jiná aktiva  -1,025 -3,674 
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky -386,414 621,473 
Jiné závazky  -1,371 4,508 
Úhrada daně z příjmů  -55,099 -6,969 
     

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI  468,546 -131,605 

   
PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI    
(Nákup) / prodej cenných papírů určených k prodeji  -88,064 -103,026 
(Nákup)/ splacení cenných papírů držených do splatnosti  0 0 
Čistý peněžní tok z nákupu nové pobočky  0 2,197 
Nákup hmotného a nehmotného majetku  -4,221 -12,547 
     

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK POUŽITÝ PŘI INVESTIČNÍ ČINNOSTI  -92,285 -113,376 

   
PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI    
Dlouhodobé pohledávky  -716 127 
Zvýšení/(snížení) krátkodobého dluhu  298,943 107,086 
Prodej vlastních dluhopisů 0 101,632 
Výplata dividendy  -16,100 0 
     

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK POUŽITÝ K FINANČNÍ ČINNOSTI  282,127 208,845 

   
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/(SNÍŽENÍ) PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A 
PENĚŽNÍCH EKVIVALETŮ  658,388 -36,136 
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA POČÁTKU OBDOBÍ  474,625 510,761 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY NA 
KONCI OBDOBÍ  1,133,013 474,625 

 

Příloha je nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky.   
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1. POUŽITÍ ČESKÉ KORUNY JAKO MĚNY VYKAZOVÁNÍ  

WOOD & Company Financial Services, a.s. (dále jen „Společnost“) zveřejňuje auditovanou 
statutární účetní závěrku zahrnující výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2016, výkaz úplného 
výsledku, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící 
k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace.  
 
Tato závěrka je sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) 
a interpretacemi schválenými Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatými 
Evropskou unií.  
 
Funkční měnou a měnou vykazování statutární účetní závěrky je česká koruna (Kč, CZK).  
 
Není-li uvedeno jinak, veškeré částky jsou vyjádřeny v tisících Kč. 
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2. ÚVOD 

WOOD & Company Financial Services, a.s. (dále jen „WOOD & Co.“ nebo „Společnost“), 
se sídlem Palladium, Náměstí republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, je akciová společnost, která 
byla úředně zapsána v obchodím rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v roce 2002.  
 

Kapitálová struktura a finanční zdroje Společnosti  
 

K 31. prosinci 2016 činil vlastní kapitál Společnosti 738,563 tis. Kč (2015: 639,203 tis. Kč). 
 

Kromě interního financování Společnost zajistila další obnovitelné kontokorentní úvěrové 
rámce od různých komerčních bank. Ve většině případů je použití těchto rámců omezeno 
pouze na financování chyb ve vypořádání a garančních fondů různých burz cenných papírů.  
 

Struktura akcionářů  
 

Konečnými většinovými akcionáři Společnosti k 31. 12. 2016 byli Jan Sýkora, Vladimír 
Jaroš a Ľubomír Šoltýs (vlastníci). Tyto osoby jsou považovány za členy klíčového vedení.  
 

Jediným akcionářem Společnosti k datu vydání této zprávy je WOOD & Company Group 
S.A., se sídlem 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství. 
 

Představenstvo k 31. 12. 2016: 
 

Základním pravidlem dohodnutým mezi hlavními akcionáři a členy představenstva 
Společnosti je, že akcionáři/členové představenstva Společnosti budou zastoupeni 
v představenstvu následovně:  
 

Předseda – Jan Sýkora  
Místopředseda – Vladimír Jaroš  
Člen – Ľubomír Šoltýs 
 

Dozorčí rada k 31. 12. 2016:  
 
Předseda – Slavomír Veselý   
Člen – Vojtěch Láska  
Člen – Marek Herold 
 
Dne 9.listopadu 2016 byl Tomáš Pilař odvolán z dozorčí rady Společnosti. Ve stejný den 
byl jmenován nový člen dozorčí rady Marek Herold. 
 
V roce 2014 Společnost založila novou pobočku v Itálii. Tato pobočka převzala k 1.9.2014 
všechny aktivity a majetek pobočky společnosti Integrated Financial Products Ltd v Itálii. 
Akvizice se uskutečnila s cílem rozšíření klientského portfolia Společnosti a spektra 
nabízených produktů. Reálná hodnota převzatých aktiv a pasiv se významně neodlišovala od 
jejich účetních hodnot. Hlavní položkou převzatých aktiv byly peněžní prostředky na 
bankovním účtu, hlavní položkou převzatých pasiv byla rezerva na požitky po skončení 
zaměstnání. Převzatá aktiva a závazky nebyly významné. 
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3. VÝCHODISKA SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví (IFRS) a interpretacemi schválenými Radou pro Mezinárodní účetní standardy 
(IASB) přijatými Evropskou unií.  
 
Nekonsolidovaná účetní závěrka je sestavena na základě časového rozlišení nákladů  
a výnosů, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány 
v účetní závěrce za období, ke kterému se věcně vztahují za předpokladu schopnosti účetní 
jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  
 
Účetní závěrka se skládá z výkazu finanční pozice, výkazu úplného výsledku, výkazu změn 
vlastního kapitálu, výkazu o peněžních tocích a přílohy k účetní závěrce.  
 
Nekonsolidovaná účetní závěrka vychází ze zásady o oceňování majetku historickými 
cenami, upravené o oceňování reálnou hodnotou cenných papírů určených k prodeji, 
finančních aktiv a finančních závazků k obchodování a všech derivátových smluv k datu 
výkazu o finanční situaci.  
 
Srovnatelné údaje ve výkazu o finanční pozici představují zůstatky k 31. prosinci 2015, ve 
výkazu úplného výsledku a výkazu o peněžních tocích zůstatky za rok končící 31. prosince 
2015. 
 
Nekonsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (dále jen „Kč“), které 
jsou měnou vykazování Společnosti. 
 
Funkční měnou Společnosti, tj. měnou ekonomického prostředí, ve kterém Společnost 
primárně vyvíjí svou činnost, je česká koruna. Společnost má pobočky zahraničí, jejichž 
funkční měnou je euro, britská libra, polský zlotý a rumunský nový lej, které jsou z účetního 
pohledu považovány za zahraniční jednotky. 
 
Společnost dále zpřesnila metodiku kalkulace alokovaných nákladů pro příslušné státy, ve 
kterých má pobočky. Metodika byla uplatněna pro rok 2016 . 
 
Společnost sestavuje nekonsolidovanou účetní závěrku v souladu se zákonem o účetnictví  
č. 563/1991 Sb., v platném znění.  
 
Zveřejnění účetní závěrky podle IFRS přijatých Evropskou unií vyžaduje, aby vedení 
Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku 
a závazků a zveřejnění podmíněných aktiv a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou 
výši výnosů a nákladů za sledované období. Tyto odhady vycházejí z informací dostupných 
k datu účetní závěrky a skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 
Klíčovým zdrojem odhadní nejistoty ke konci účetního období je ocenění finančních aktiv.  
 
V souvislosti se stávajícím ekonomickým prostředím vedení zvážilo veškeré relevantní 
faktory, které by mohly mít vliv na ocenění majetku a závazků v této účetní závěrce, likviditu, 
financování operací Společnosti a případných dalších faktorů na účetní závěrku. Všechny 
tyto případné dopady jsou v této účetní závěrce zohledněny. Vedení Společnosti pokračuje 
ve sledování stávající situace a možného dopadu finanční krize a ekonomického zpomalení 
na své operace.  
 



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
WOOD & Company Financial Services, a.s. 

 

11 

4. PŘIJETÍ NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH STANDARDŮ  

a) Nově použité standardy a interpretace, jejichž použití má podstatný vliv na účetní 
závěrku  

V roce končícím 31. prosince 2016 Společnost nepoužila žádné nové standardy  
a interpretace, jejichž použití by mělo podstatný vliv na účetní závěrku.  

 
b) Nově použité standardy a interpretace, jejichž použití nemělo podstatný vliv na účetní 

závěrku  

V běžném období vstoupily v účinnosti následující standardy a interpretace a úpravy 
stávajících standardů vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatých 
Evropskou unií, jejichž použití nemělo významný vliv na konsolidovanou účetní závěrku: 
 

 úpravy standardů IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka, IFRS 12 - Zveřejnění 
informací o účasti v jiných účetních jednotkách a IAS 28 - Investice do 
přidružených a společných podniků  – Investiční jednotky: Uplatňování výjimky 
z konsolidace - přijaté EU 22. září 2016 (účinné pro účetní období začínající  
1. ledna 2016 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardu IFRS 11 – Společná ujednání - Účtování o akvizici účastí na 
společných činnostech - přijaté EU 24. listopadu 2015 (účinné pro účetní období 
začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardu IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky - Iniciativa 
týkající se zveřejňování informací - přijaté EU 18. prosince 2015 (účinné pro účetní 
období začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardů IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení a IAS 41- Zemědělství – 
Rostliny přinášející úrodu - přijaté EU 23. listopadu 2015 (účinné pro účetní období 
začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardů IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38- Nehmotná 
aktiva  - Vyjasnění přípustných metod odpisů a amortizace - přijaté EU 2. prosince 2015 
(účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardu IAS 19 – Zaměstnanecké požitky: Plány definovaných požitků: 
Zaměstnanecké příspěvky - přijaté EU 17. prosince 2014 (účinné pro účetní období 
začínající 1. února 2015 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardu IAS 27 – Individuální účetní závěrka – Ekvivalenční metoda 
v individuální účetní závěrce - přijaté EU 18. prosince 2015 (účinné pro účetní období 
začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy různých standardů „Zdokonalení IFRS (cyklus 2010 – 2012)“ vyplývající 
z  projektu ročního zdokonalení IFRS (IFRS 2,  IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 
24 a IAS 38), jejichž cílem je odstranit nesrovnalosti mezi jednotlivými standardy  
a vyjasnit jejich znění – přijaté EU 17. prosince 2014 (úpravy jsou účinné pro období 
začínající 1. února 2015 nebo po tomto datu), 
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 úpravy různých standardů „Zdokonalení IFRS (cyklus 2012 – 2014)“ vyplývající 
z  projektu ročního zdokonalení IFRS (IFRS 5,  IFRS 7, IAS 19 a IAS 34), jejichž cílem 
je odstranit nesrovnalosti mezi jednotlivými standardy a vyjasnit jejich znění - přijaté EU 
15. prosince 2015 (úpravy jsou účinné pro období začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto 
datu). 

 
c) Vydané standardy a interpretace, které dosud nenabyly účinnosti  

K datu schválení této účetní závěrky byly vydány tyto standardy, úpravy a interpretace přijaté 
EU, které dosud nenabyly účinnosti:  
 

 IFRS 9 - Finanční nástroje – přijatý EU dne 22. listopadu 2016 (účinný pro účetní 
období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu), 

 

 IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a úpravy IFRS 15 – Datum účinnosti 
standardu IFRS 15 - přijaté EU dne 22. září 2016 (účinné pro účetní období začínající  
1. ledna 2018 nebo po tomto datu). 

 
Společnost se rozhodla nepoužívat tyto standardy, úpravy a interpretace před datem jejich 
účinnosti. Společnost  dosud neprovedla detailní analýzu, ale odhaduje, že uplatnění těchto 
standardů, úprav a interpretací v období prvního použití nebude mít žádný významný vliv 
na účetní závěrku.  
 
Společnost zahájila činnosti k vyhodnocení případného dopadu přijetí standardu IFRS 9. 
Společnost odhaduje, že přijetí ostatních standardů, úprav stávajících standardů a interpretací 
v období prvního použití nebude mít významný vliv na účetní závěrku Společnosti 
sestavenou k 31. prosinci 2017, včetně srovnatelných údajů.   

 
V současné době se podoba standardů přijatá Evropskou unií výrazně neliší od podoby 
standardů schválených Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Výjimkou jsou 
následující standardy, úpravy stávajících standardů a interpretace, které nebyly k datum 
schválení účetní závěrky schváleny k používání v EU (data účinnosti uvedená níže jsou pro 
IFRS vydané radou IASB):  

 

 IFRS 14 – Časové rozlišení při cenové regulaci (účinný pro účetní období začínající 
1. ledna 2016 nebo po tomto datu) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat 
schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard, 

 

 IFRS 16 – Leasingy (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo po tomto 
datu), 

 

 úpravy standardu IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie – Klasifikace a oceňování 
transakcí s úhradami vázanými na akcie (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 
2018 nebo později), 

 

 úpravy standardu IFRS 4 – Pojistné smlouvy - Použití IFRS 9 Finanční nástroje 
společně s IFRS 4 Pojistné smlouvy (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2018 
nebo když je poprvé použit standard IFRS 9 – Finanční nástroje), 
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 úpravy standardů IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do 
přidružených a společných podniků – Prodej aktiv mezi investorem a přidruženým 
nebo společným podnikem (datum účinnosti bylo odloženo do doby, než bude 
dokončen projekt na ekvivalenční metodu),  

 

 úpravy standardu IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – Vyjasnění IFRS 15 
Výnosy ze smluv se zákazníky (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo 
později), 

 

 úpravy standardu IAS 7 – Výkazy peněžních toků - Iniciativa týkající se zveřejňování 
informací (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardu IAS 12 – Daně z příjmů  -  Vykazování  odložených daňových 
pohledávek z nerealizovaných ztrát (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2017 
nebo po tomto datu), 

 

 úpravy standardu IAS 40 – Investice do nemovitostí - Převody investic do 
nemovitostí (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu), 

 

 úpravy různých standardů „Zdokonalení IFRS (cyklus 2014 – 2016)“ vyplývající 
z  projektu ročního zdokonalení IFRS (IFRS 1,  IFRS 12 a IAS 28), jejichž cílem je 
odstranit nesrovnalosti mezi jednotlivými standardy a vyjasnit jejich znění (úpravy IFRS 
12 jsou účinné pro období začínající 1. ledna 2017 nebo po tomto datu, úpravy IFRS 1 
a IAS 28 jsou účinné pro období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu), 

 

 IFRIC 22 - Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota (účinné pro 
účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu). 

 
Dle odhadů Společnosti nebude mít dodržování těchto standardů, úprav stávajících 
standardů a interpretací v období, kdy budou použity poprvé, žádný významný dopad na 
účetní závěrku Společnosti.  
 
Pro oblast zajišťovacího účetnictví uplatňovaného u portfolia finančních aktiv a závazků, 
jehož zásady Evropská unie dosud neschválila, nejsou zatím schválena žádná nařízení. 
 
Společnost odhaduje, že aplikace zajišťovacího účetnictví na portfolio finančních aktiv nebo 
závazků v souladu se standardem IAS 39 – Finanční nástroje – účtování a oceňování, by 
v případě použití k datu účetní závěrky neměla na účetní závěrku žádný významný dopad.  
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5. SHRNUTÍ VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ  

Vykazování výnosů a nákladů  

Úrokové výnosy a náklady se vykazují do výkazu úplného výsledku při vzniku na základě 
účtování v časové a věcné souvislosti na řádku „Úrokové výnosy“ a „Úrokové náklady“. 
Společnost účtuje o časovém rozlišení úroků s použitím metody efektivní úrokové míry. 
Metodou efektivní úrokové míry se rozumí způsob výpočtu naběhlé hodnoty finančního 
aktiva nebo finančního závazku za použití efektivní úrokové míry. Pomocí efektivní úrokové 
míry se diskontuje jmenovitá hodnota budoucích peněžních toků k datu splatnosti na 
současnou hodnotu. 
 
Poplatky a provize se vykazují v období, se kterým věcně a časově souvisejí, na příslušném 
řádku „Výnosy z poplatků a provizí“ a „Náklady na poplatky a provize“. Odměny za 
úspěšnou realizaci projektů fúzí a akvizic se vykazují při dokončení jednotlivých transakcí 
a poté, co byla splněna podmínka pro dosažení úspěšnostní odměny.  

Datum uskutečnění účetního případu 

Pořízení a prodeje finančních aktiv se vykazují pomocí účtování k datu uskutečnění 
transakce. Datum uskutečnění transakce je datum, kdy se účetní jednotka zaváže koupit nebo 
prodat finanční aktivum.  
 
Hotovostní převody se vykazují k datu, kdy dojde k připsání (resp. snížení) hotovostních 
prostředků na bankovní účet.  

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu   

Obchody se zahraničními měnami (spotové a forwardové obchody) a GDR jsou 
přepočítávány na české koruny tržním devizovým kurzem platným k datu příslušné 
transakce.  
 
Ostatní transakce vyčíslené v cizí měně se účtují a přepočítávají na české koruny oficiálním 
devizovým kurzem vyhlašovaným ČNB platným v okamžiku transakce. 
  
K datu sestavení výkazu o finanční situaci jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočítávána na 
české koruny devizovým kurzem vyhlašovaným ČNB platným k tomuto datu. Realizované 
a nerealizované zisky a ztráty z přepočtu cizoměnových aktiv a pasiv do českých korun jsou 
vykazovány ve výkazu úplného výsledku jako „Čistý zisk z finančních operací“. 

Podnikové kombinace 

Společnost účtuje podnikové kombinace metodou koupě. O akvizici společnost účtuje 
v souladu s IFRS 3.  
 
Společnost účtuje goodwill představující budoucí ekonomické užitky vyplívající z ostatních 
aktiv nabitých v podnikové kombinaci, které není možné individuálně identifikovat. Jeho 
výše Společnost počítá jako přebytek převedené úhrady nad identifikovatelnými aktivy 
sníženými o závazky. Jednou ročně je částka prověřována na zhnehodnocení.   
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Daň z příjmů, odložená daň  

Daň ze zisku nebo ztráty za období obsahuje daň splatnou v účetním období, upravenou  
o odloženou daň. Daň běžného období zahrnuje splatnou daň vypočtenou na základě 
zdanitelných příjmů za rok za použití daňové sazby účinné k datu sestavení výkazu o finanční 
situaci a veškeré úpravy závazku z daně z příjmu za předcházející období. 
 
Odložená daň se účtuje z dočasných rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a závazků v účetní 
závěrce a odpovídajícím daňovým základem použitým při výpočtu zdanitelného zisku. 
Odložený daňový závazek se vykazuje pro všechny zdanitelné dočasné rozdíly. Odložená 
daňová pohledávka se vykazuje pro všechny odčitatelné dočasné rozdíly pouze do výše 
pravděpodobných budoucích zdanitelných příjmů.  
 
Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se reviduje ke konci každého účetního 
období a snižuje do výše, kdy již není pravděpodobné, že vznikne dostatečný zdanitelný zisk, 
vůči kterému by bylo možné celou pohledávku nebo její část započítat.  
 
Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují daňovými sazbami, u nichž se očekává, 
že budou platit v období, kdy bude závazek splacen nebo aktivum realizováno, na základě 
daňových sazeb (a daňových zákonů), které byly přijaty nebo substantivně přijaty ke konci 
účetního období. Ocenění odložených daňových závazků a pohledávek odráží daňové 
důsledky, které by vyplývaly ze způsobu, jakým Společnost očekává, že ke konci účetního 
období pokryje nebo vyrovná účetní hodnotu svých aktiv a závazků. 
 
Daň za období a odložená daň se vykazuje ve výkazu úplného výsledku, pokud se nevztahuje 
k položkám, které se vykazují v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu; 
v tomto případě se daň za období a odložená daň vykazuje v ostatním úplném výsledku nebo 
přímo ve vlastním kapitálu.  

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se vykazuje v historických pořizovacích cenách 
snížených o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Pořizovací cena zahrnuje 
odměny odborníkům a další náklady přímo související s pořízením aktiva. Dlouhodobý 
majetek se odepisuje nepřímou metodou pomocí akumulovaných opisů. Odpisy se vypočtou 
lineární metodou tak, aby byla odepsána pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného  
a nehmotného majetku po dobu odhadované životnosti majetku.  

 

Během účetního období Společnost použila následující odhadované doby životnosti majetku 

vyjádřené v letech: 
 

Typ majetku Doba odepisování (v letech) 

Technické zhodnocení  10 – 30 
Inventář 3 – 10 
Automobily 4 
Hardwarové vybavení  3 
Software 3-7 

 

Společnost pravidelně posuzuje znehodnocení dlouhodobého majetku. V případě, že je 
účetní hodnota aktiva vyšší než odhadovaná zpětně získatelná částka, je hodnota snížena na 
realizovatelnou částku. 
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Finanční aktiva a finanční závazky  
 
Finanční aktiva a finanční závazky se vykazují, když se Společnost stane stranou smluvních 
ustanovení nástroje (trade date).  

 
Finanční aktiva a finanční závazky se při prvotním zachycení oceňují reálnou hodnotou. 
Transakční náklady, které jsou přímo přiřaditelné pořízení nebo vydání finančních aktiv  
a finančních závazků (kromě finančních aktiv a finančních závazků v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty) se při prvotním zachycení přičtou k reálné hodnotě 
finančního aktiva nebo závazku nebo se od nich odečtou. Transakční náklady přímo 
přiřaditelné k pořízení finančních aktiv nebo finančních závazků v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty se vykazují okamžitě do výkazu úplného výsledku.  
 
Finanční aktiva se klasifikují do následujících specifikovaných kategorií: finanční aktiva 
„v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty“, „investice držené do splatnosti“, 
„finanční aktiva určená k prodeji“ a „úvěry a pohledávky“. Klasifikace závisí pouze na 
povaze a účelu finančních aktiv a určuje se v okamžiku prvotního zachycení. Veškeré běžné 
nákupy a prodeje finančních aktiv jsou vykazovány nebo odúčtovány na základě data 
uskutečnění transakce. Běžné nákupy nebo prodeje jsou nákupy nebo prodeje finančních 
aktiv, které vyžadují dodání aktiv v časovém rámci stanoveném nařízením nebo konvencí na 
trhu.  
 
Finanční aktiva jsou klasifikována jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, 
pokud je finanční aktivum buď určeno k obchodování, nebo je označeno jako v reálné 
hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.  
 
Finanční aktivum je klasifikováno jako aktivum k obchodování, pokud: 
 

 bylo pořízeno zejména za účelem prodeje v blízké budoucnosti nebo  
 

 je při prvotním zachycení součástí portfolia identifikovaných finančních nástrojů, které 
Společnost spravuje společně a má aktuální skutečný model krátkodobého generování 
zisků, nebo  

 

 je to derivát, který není označen ani není účinný jako zajišťovací nástroj.  
 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou vykázána v reálné 
hodnotě, přičemž veškeré zisky nebo ztráty z přecenění se vykazují do výkazu úplného 
výsledku v položce „Čistý zisk z finančních operací“. Úrokové výnosy z dluhopisů určených 
k obchodování i z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů jsou vykazovány ve výkazu úplného výsledku v položce "Čistý zisk z finančních 
operací" 
 
Investice držené do splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s pevnými nebo 
stanovitelnými platbami a pevnými splatnostmi, u nichž má Společnost kladný záměr  
a schopnost držet je do splatnosti. Po prvotním zachycení se investice držené do splatnosti 
oceňují zůstatkovou hodnotou za použití metody účinné efektivní míry minus snížení 
hodnoty.  
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Finanční aktiva určená k prodeji jsou nederiváty, které jsou buď označeny jako aktiva určená 
k prodeji, nebo nejsou klasifikovány jako (a) úvěry a pohledávky, (b) investice držené do 
splatnosti nebo (c) finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.  
 
Cenné papíry určené k prodeji se vykazují v reálné hodnotě s výjimkou kapitálových nástrojů, 
jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě určit v souladu s IAS 39. Tyto kapitálové nástroje 
se oceňují v pořizovací ceně a nejméně jednou ročně Společnost posuzuje, zda nedošlo ke 
snížení účetní hodnoty. Změny v ocenění cenných papírů určených k prodeji se vykazují 
v ostatním úplném výsledku jako „Zisky / (ztráty) z cenných papírů určených k prodeji“, 
s výjimkou snížení jejich hodnoty a úrokových výnosů a kurzových rozdílů z dluhových 
cenných papírů. Při realizaci se příslušné přecenění vykáže ve výkazu úplného výsledku jako 
„Čistý zisk z finančních operací“. Úrokové výnosy z kupónů, odpisy diskontů a prémií jsou 
zahrnuty do položky „Úrokové výnosy“.  Kurzové rozdíly jsou vykazovány jako „Čistý zisk 
z finančních operací“.  
 
Úvěry a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s pevnými nebo stanovitelnými 
úhradami, která nejsou kotovaná na aktivním trhu. Úvěry a pohledávky (včetně pohledávek 
z obchodních vztahů a ostatních pohledávek) se oceňují zůstatkovou hodnotou za použití 
metody efektivní úrokové míry minus snížení hodnoty.  
 
U jiných finančních aktiv, než jsou aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, se 
posuzují ukazatele snížení hodnoty ke konci každého účetního období. Hodnota finančního 
aktiva je snížena, pokud existuje objektivní důkaz, že v důsledku jedné nebo více událostí, jež 
nastaly po prvotním zachycení finančního aktiva, byly ovlivněny odhadované budoucí 
peněžní toky investice. V případě finančních aktiv účtovaných v zůstatkové hodnotě je výše 
ztráty ze snížení hodnoty rozdíl mezi účetní hodnotou aktiva a současnou hodnotou 
odhadovaných budoucích peněžních toků, diskontovaných původní efektivní úrokovou 
mírou finančního aktiva.  
 
Finanční závazky jsou klasifikovány buď jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty, nebo ostatní finanční závazky. Finanční závazky jsou klasifikovány jako 
v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud je finanční závazek určen 
k obchodování nebo je označen jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.  

 
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou vykázány v reálné 
hodnotě, přičemž veškeré zisky nebo ztráty z přecenění se vykazují do výkazu úplného 
výsledku v položce „Čistý zisk z finančních operací“. Ostatní finanční závazky (včetně 
půjček) se následně oceňují zůstatkovou hodnotou za použití metody efektivní úrokové míry.  

Smlouvy o zpětném odkupu  

Cenné papíry prodávané na základě smluv o zpětném odkupu (repo operace) se účtují jako 
aktiva na řádku „Aktiva k obchodování“ výkazu finanční pozice a závazek protistrany je 
zahrnut do příslušného řádku „Závazky vůči bankám“ nebo „Závazky z obchodních vztahů 
a ostatní závazky“.  
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Cenné papíry kupované na základě smluv o reverzním zpětném odkupu (reverzní repo 
operace) nejsou vykázány ve výkazu finanční pozice a jsou evidovány v podrozvahové 
evidenci. Odpovídající pohledávka vyplývající z poskytnutého úvěru se vykazuje ve výkazu 
finanční pozice jako aktivum na příslušném řádku „Pokladní hotovost a vklady u bank“ nebo 
„Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky“.  
 
Rozdíl mezi prodejní a repo cenou se považuje za úrok a časově se rozlišuje do 
nákladů/výnosů po dobu životnosti repo smlouvy za použití efektivní úrokové míry.  
 
V případě prodeje cenných papírů pořízených jako kolaterál v rámci reverzní repo operace 
Společnost vykazuje ve výkazu finanční pozice částku splatnou z krátkého prodeje 
přeceněnou na reálnou hodnotu v příslušném řádku „Závazky k obchodování“.  

Finanční derivátové nástroje  

Společnost uzavírá řadu derivátových finančních nástrojů pro řízení své expozice vůči 
měnovým rizikům.  
 
Deriváty se při prvotním zachycení vykazují v reálné hodnotě k datu uzavření derivátové 
smlouvy a následně se přeceňují na reálnou hodnotu ke konci každého účetního období. 
Výsledný zisk nebo ztráta se vykazuje okamžitě do výkazu úplného výsledku jako „Čistý zisk 
z finančních operací“. 

Rezervy 

Společnost tvoří rezervu, pokud: 
 

- má současný závazek (právní nebo věcný) vyplývající z minulé události,  
- je pravděpodobné, že nastane odliv zdrojů představujících ekonomické přínosy pro 

vyrovnání závazku,  
- je možné provést spolehlivý odhad výše závazku.  

Požitky po skončení zaměstnání 

Pro zaměstnance v Italské pobočce Společnost tvoří povinný T.F.R fond na požitky po 
skončení zaměstnání. Odstupné, dle terminologie italského pracovního práva, se vyplácí na 
základě nashromážděných finančních prostředků. Postupy pro správný výpočet odstupného 
jsou uvedeny v ustanovení článku 1 zákona č. 297/1982 a článku 2,120 Italského občanského 
zákoníku, které lze shrnout následovně: 
 
1. do měsíčního výpisu jsou zahrnuty všechny odměny, včetně věcných dávek vyplacené 

pracovníkovi v závislosti na pracovním poměru, pokud se nejedná o příležitostný 

pracovní poměr a pokud není uvedeno jinak v kolektivních smlouvách. 

2. Součet příslušných platů vyplácených měsíčně se na konci každého roku nebo na konci 

pracovního poměru vydělí koeficientem 13,5.  

3. Částka neshromážděná v předchozím roce se vždy valorizuje na základě valorizačního 

koeficientu stanoveného Národním statistickým úřadem v Itálii  (ISTAT). 

4. Každý rok se vypočítá srážka ve výši 0,50 vyplácená měsíčně zaměstnavatelem za 

zaměstnance ve formě zálohy italské Státní správě sociálního zabezpečení (INPS) spolu 

s příspěvky; 
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5. Přičtením částky uvedené v bodě 2) k částce získané v bodě 3) a odečtením částky 

uvedené v bodě 4) dostaneme částku, která se vyčlení jako náklady Společnosti a jako 

závazek vykázaný jako Rezerva na požitky po skončení zaměstnání.  

6. Nová právní úprava, která je v platnosti od března 2015, stanovuje možnost:  
 

 vyplácet pracovníkovi měsíčně výši odstupného nashromážděnou za daný měsíc 

nebo  

 shromažďovat tyto finanční prostředky na účtu Společnosti,  

 odvádět prostředky do penzijního fondu, dle volby pracovníka 

Společnost vykazuje náklady na tvorbu fondu ve „Správních nákladech“ ve výkazu úplného 
výsledku a vykazuje hodnotu fondu ve výkazu finanční pozice jako „Rezervu na požitky po 
skončení zaměstnání“ (post-employment benefit). Po skončení zaměstnání se částka vyplatí 
snížením hodnoty fondu (rezervy) a úbytkem peněžních prostředků. Hodnota fondu je 
přeceněna pomocí aktuářské metody dle požadavků IAS 19 a zisky nebo ztráty z přecenění 
jsou vykázány v ostatním úplném výsledku.. 

Akciový/opční program – dlouhodobé zaměstnanecké požitky  

Klíčoví zaměstnanci Společnosti získali akcie nebo opce na pořízení akcií mateřské 
společnosti (WOOD & Company Group S.A.). Tito zaměstnanci také získali opce na prodej 
určitých akcií mateřské společnosti. Podmínky uplatnění opce jsou stanoveny individuálně 
ve smlouvě se zaměstnancem. Vedení Společnosti tyto smlouvy analyzovalo  
a došlo k závěru, že zaměstnanecké požitky jsou nad rámec IFRS 2. Vzhledem k tomu, že 
Společnost není stranou smlouvy, nevyplývá ji z výše popsaných vztahů žádné právní 
závazky. 
 
Společnost vykazuje náklady ve výši předpokládané hodnoty akcií a opcí udělených 
zaměstnancům odvozené od konsolidované hodnoty vlastního kapitálu mateřské 
společnosti. Náklad se vykazuje ve výkazu úplného výsledku na řádku „Akciový/opční 
program“. Jelikož formální závazek splnění závazků vyplývající z těchto akciových programů 
nese mateřská společnost, výše vykázaná ve vlastním kapitálu na řádku „Kapitálový fond na 
akciový/opční program“ představuje v podstatě příspěvek mateřské společnosti.  
 
V případě ukončení opčního programu společnost rozpouští kapitálový fond na 
akciový/opční program a navyšuje nerozdělený zisk minulých let. 

Operace s cennými papíry pro klienty 

Cenné papíry přijaté Společností do úschovy, správy nebo k obhospodařování jsou účtovány 
v podrozvahové evidenci v tržních, resp. nominálních hodnotách, pokud není tržní hodnota 
k dispozici. Ve výkazu o finanční pozici v  položce „Závazky z obchodních vztahů a ostatní 
závazky“ jsou vykazovány závazky vůči klientům z titulu přijatých prostředků určených ke 
koupi cenných papírů, popř. k vrácení záloh klientovi. 
 
Společnost postupně zavádí změny smluvní dokumentace s klienty tak, aby splňovala 
podmínky pro  “derecognition” peněžních prostředků dle IFRS pravidel s cílem přestat 
vykazovat peněžní prostředky klientů jako vlastní peněžní prostředky. 
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Emitované dluhové cenné papíry 

Emitované dluhové cenné papíry se oceňují emisní cennou včetně přímých nákladů emise. 
Od okamžiku vypořádání emise do okamžiku splatnosti se emisní cena postupně zvyšuje o 
nabíhající úrokové náklady spojené s emitovanými dluhopisy. Ve výkazu o finanční pozici 
jsou dluhopisy zachyceny v položce „Emitované vlastní dluhopisy“. Nabíhající úrok je 
zachycen v položce „Úrokové náklady“ ve výkazu úplného výsledku. 

6. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS  

Úrokový výnos ve výši 70,757 tis. Kč (2015: 33,024 tis. Kč) je generován zejména 
z dluhopisů, poskytnutých repo úvěrů a půjček na peněžním trhu.  
 
Úrokové náklady ve výši 48,805 tis. Kč (2015: 13,178 tis. Kč) zahrnují zejména úrok 
z bankovního kontokorentu ve výši 5,065 tis. Kč (2015: 2,981 tis. Kč) a úrok z repo operací, 
zajišťovacích úvěrů a půjček na peněžním trhu ve výši 43,741 tis. Kč (2015:  
10,199 tis. Kč). 

7. ČISTÁ VÝŠE POPLATKŮ A PROVIZÍ 

 Rok končící  
31. prosince 2016 

Rok končící  
31. prosince 2015 

 tis. Kč tis. Kč 

Výnosy z poplatků a provizí: 686,505 877,510 

- Transakce na kapitálových trzích  486,936 635,309 

- Analytické služby  54,049 56,187 

- Obhospodařování majetku  16,453 25,390 

- Investiční bankovnictví  129,067 160,624 

Náklady na poplatky a provize: -258,916 -348,288 

- Transakce s cennými papíry  -258,838 -331,934 

- Jiné  -79 -16,354 

Čistá výše poplatků a provizí celkem  427,588 529,222 

8. ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ  

 Rok končící  
31. prosince 2016 

Rok končící  
31. prosince 2015 

 tis. Kč tis. Kč 

Čistý zisk z  obchodování s cennými papíry na vlastní účet 228,544 165,440 
Čistý zisk z devizových transakcí a kurzových rozdílů -388 -2,914 
Výnosy z dividend 7,815 8,023 

Čistý zisk z finančních operací  235,971 170,549 

9. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY/NÁKLADY 

 Rok končící  
31. prosince 2016 

Rok končící  
31. prosince 2015 

 tis. Kč tis. Kč 

Přefakturace provozních nákladů  6,501 3,322 
Ostatní provozní výnosy  1,596 5,907 
Zisk/(ztráta) z prodeje hmotného majetku  -18 0 
Rozpuštění/(tvorba) rezerv k pohledávkám  84 -13,546 

Ostatní výnosy  8,163 -4,317 

   



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
WOOD & Company Financial Services, a.s. 

 

21 

10. SPRÁVNÍ NÁKLADY  

 Rok končící  
31. prosince 2016 

Rok končící  
31. prosince 2015 

 tis. Kč tis. Kč 

Mzdy, platy a odměny  -278,062 -271,479 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  -48,649 -48,259 
Příspěvek na T.F.R. fond -3,191 -2,147 
Akciový/opční program  -1,710 -451 
Náklady na zaměstnance  -331,612 -322,336 
Ostatní správní náklady  -224,983 -223,956 
Správní náklady celkem  -556,594 -546,292 
Odpisy -18,532 -18,343 
Správní a ostatní náklady celkem  -575,126 -564,635 
Počet zaměstnanců ke konci období  154 148 
Průměrný počet zaměstnanců za období  150 138 

Průměrné náklady na zaměstnance na jednoho zaměstnance  -2,211 -2,336 

 

Ostatní správní náklady zahrnují zejména úhrady za IT služby (91,499 tis. Kč; 91,931 tis. Kč 
v roce 2015) a nájem kancelářských prostor (30,838 tis. Kč; 32,864 tis. Kč v roce 2015). 

11. DANĚ 

Sazba daně z příjmů právnických osob za rok končící 31. prosince 2016 je 19 procent. 
Daňový závazek Společnosti se vypočítá na základě účetního zisku/(ztráty) podle českých 
účetních standardů se zohledněním daňově neuznatelných nákladů a osvobozených výnosů 
nebo výnosů podléhajících finální sazbě srážkové daně.  
 

 Rok končící  
31. prosince 2016 

Rok končící  
31. prosince 2015 

 tis. Kč tis. Kč 

Zisk / (ztráta) před zdaněním  118,547 150,665 
Teoretická daň vypočtená s použitím daňové sazby 19 % (2015: 19 %)  22,524 28,626 

Daňový vliv nezdanitelného příjmu  -1,903 -7,270 
Daňový vliv daňově neuznatelných nákladů  6,398 12,476 
Daňový vliv ostatních odpočtů  -9,211 -13,294 
Daňový vliv výnosů z dividend a výnosů zahraničních poboček  11,441 12,876 

Náklady/(výnosy) na daň z příjmů  -29,249 -33,414 

- Z toho odložená daň -2,947 -7,241 

 

Odložená daň 
 
 Rok končící  

31. prosince 2016 
Rok končící  

31. prosince 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Odložené daňové pohledávky    

Dohady na mzdové náklady 4,446 3,969 

Odložené daňové závazky    

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku  -95 -2,565 

Fond z přecenění aktiv určených k prodeji -5,736 0 

Čisté odložené daňové pohledávky/(závazky) -1,385 1,404 

   
Pohyb odložených daňových pohledávek/(závazků)   

Stav na začátku období  1,404 -5,837 
Čistá změna vykázaná jako výnosy/(náklady) 2,947 7,241 
Čistá změna vykázaná s dopadem do vlastního kapitálu -5,736 0 

Stav ke konci období  -1,385 1,404 

Odložené daně z příjmů se vypočítávají ze všech zdanitelných a odčitatelných rozdílů mezi 
daňovými základy a účetními hodnotami za použití efektivních daňových sazeb 19 % 
platných pro rok 2016 a dále.  
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12. POKLADNÍ HOTOVOST A VKLADY U BANK  

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Pokladní hotovost 876 1,208 
Běžné účty u bank  1,132,137 473,417 

Pokladní hotovost a vklady u bank celkem  1,133,013 474,625 

 

Pokladní hotovost a vklady u bank celkem představují peníze a peněžní ekvivalenty pro účely 
vykazování peněžních toků. 
 
Zůstatek k 31.prosinci 2016 zahrnuje i hotovost klientů ve správě ve výši 324,429 tis. Kč 
(183,875 tis. Kč k 31. prosinci 2015).  

13. AKTIVA A ZÁVAZKY K OBCHODOVÁNÍ  

Aktiva k obchodování  
 

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč  tis. Kč  

Cenné papíry obchodované na běžných trzích  170,000 33,259 
Reálná hodnota devizových obchodů  132 219 

Aktiva k obchodování celkem  170,132 33,478 

 
Závazky k obchodování  
 

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Cenné papíry obchodované na běžných trzích  89,512 17,725 
Reálná hodnota devizových obchodů 376 502 

Závazky k obchodování celkem  89,888 18,227 

 
Akcie jsou denominovány v měnách jednotlivých místních trhů.  
 

Nominální hodnoty devizových obchodů K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Pohledávky z pevných termínových operací 322,002 289,314 
Závazky z pevných termínových operací 322,201 289,418 
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14. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ A OSTATNÍ POHLEDÁVKY  

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Pohledávky z obchodování s cennými papíry  911,294 1,766,746 
Pohledávky z reverzních repo operací 928,516 1,045,084 
Pohledávky z půjček na peněžním trhu 345,776 213,005 
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky  87,790 80,088 
Daňové pohledávky  3,633 7,946 
Poskytnuté zálohy – krátkodobé 8,420 9,235 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky celkem  2,285,429 3,122,104 

 

Pohledávky z obchodování s cennými papíry 911,294 tis. Kč zahrnují zejména kapitálové 
transakce pro klienty, které zůstaly ke konci roku 2016 neuhrazené. Tyto transakce byly 
následně zcela vypořádány na počátku ledna 2017. Pouze nevýznamná částka pohledávek 
byla k 31. prosinci 2016 po splatnosti. 
 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky ve výši 87,790 tis. Kč obsahují 
pohledávky z vystavených faktur za služby obhospodařování majetku, analytické služby  
a investiční bankovnictví (23,186 tis. Kč, 2015: 43,479 tis. Kč). Dále také obsahuje vztahy ve 
skupině (3,125 tis. Kč, 2015 5,862 tis. Kč) a dohadné položky aktivní (22,396 tis. Kč, 2015 
1,575 tis. Kč). 
 

Cenné papíry přijaté jako zajištění v rámci reverzních repo operací činí 1,539,949 tis. Kč 
(1,666,939 tis. Kč v roce 2015). Cenné papíry jsou oceněny reálnou hodnotou. Všechny 
cenné papíry přijaté jako zajištění mohou být prodány nebo dále zastaveny.  

15. PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ A JINÁ AKTIVA  

Příjmy příštích období zahrnují zejména předplacené nájemné kancelářských prostor.  

16. CENNÉ PAPÍRY URČENÉ K PRODEJI  

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Nekotované dluhopisy 169,207 88,034 
Nekotované akcie a podíly            138,538         107,195  

Celkem k prodeji  307,745 195,229 

 

Položka nekótované dluhopisy obsahuje dluhopisy českých společností se splatností v roce 
2018 až 2020.  
Položka nekótované akcie a podíly k 31. prosinci 2016 obsahuje podíly v realitních fondech. 

17. CENNÉ PAPÍRY DRŽENÉ DO SPLATNOSTI  

Portfolio Společnosti držené do splatnosti obsahuje nekotované dluhopisy české společnosti 
se splatností v roce 2018.  

18. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY  

Dlouhodobé pohledávky v celkové částce 4,735 tis. Kč (4,019 tis. Kč v roce 2016) jsou 
tvořeny především dlouhodobými zálohami uhrazenými za nájemné.  
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19. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK  

 Goodwill Software Technické 
zhodnocení  

Inventář  Ostatní 
vybavení  

Dopravní 
prostředky 

Celkem 

 tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč tis. Kč tis. Kč  

Pořizovací cena         
1. leden 2016 7,263 109,002 21,509 22,052 35,505 8,187 203,518 
Přírůstky  531 70 1,367 2,318  4,286 
Převedení majetku z měn  
poboček na CZK 

-2 -56 -41 -76 -574   -748 

Úbytky     51   51 

31. prosinec 2016 7,261 109,478 21,538 23,343 37,198 8,187 207,005 

Oprávky         
1. leden 2016  83,936 9,045 16,164 30,722 1,266 141,133 
Odpisy  10,991 1,101 2,083 2,246 2,047 18,468 
Převedení majetku z měn  
poboček na CZK 

 -56 -39 -75 -492 1 -661 

Odúčtování       7  7 

31. prosinec 2016 0 94,871 10,107 18,171 32,469 3,314 158,933 

Čistá účetní hodnota         
31. prosinec 2016 7,261 14,607 11,431 5,171 4,730 4,874 48,075 

1. leden 2016 7,263 25,066 12,464 5,888 4,783 6,921 62,385 

 

Hodnota softwaru je tvořena převážně softwarem Calypso.  
 

Goodwill vznikl v roce 2014 převzetím aktivit podniku v Itálii.  

20. ZÁKLADNÍ KAPITÁL  

Základní kapitál Společnosti představuje 198 000 akcií s nominální hodnotou 2 250 Kč za 
akcii.  

21. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ A OSTATNÍ ZÁVAZKY  

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč tis. Kč 

Závazky vůči dodavatelům  50,355 64,007 
Závazky z obchodování s cennými papíry  1,176,507 1,835,112 
Závazky z repo operací 1,160,000 806,763 
Závazky z půjček na peněžním trhu 35,959 79,074 
Závazky vůči státnímu rozpočtu  12,498 13,841 
Dohadné účty pasivní  50,035 72,972 

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky celkem  2,485,354 2,871,769 

 

Závazky vůči dodavatelům obsahují závazky, které zůstaly ke konci roku 2016 nesplacené. 
Žádné závazky nebyly k 31. prosinci 2016 po splatnosti.  
  

Závazky z obchodování s cennými papíry zahrnují kapitálové transakce pro klienty, které 
zůstaly ke konci roku 2016 nesplacené a byly následně uhrazeny v lednu 2017. Obsahují 
rovněž závazky vůči klientům z titulu peněžních prostředků svěřených do úschovy ve výši 
324,429 tis. Kč (183,875 tis. Kč v roce 2015). 
 

Dohadné účty pasivní zahrnují zejména odhad příspěvku do garančního fondu  
a odhadované služby nevyfakturované do 31. prosince 2016. 
 

Cenné papíry poskytnuté jako zajištění v rámci repo operací činily 1,530,707 tis. Kč  
(864,695 tis. Kč v roce 2015). Cenné papíry jsou oceněny reálnou hodnotou. 
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22. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ A JINÉ ZÁVAZKY  

Časové rozlišení a jiné závazky představují především přijaté komise, které náleží smluvním 
partnerům a časové rozlišení nájmu kancelářských prostor. 

23. REZERVA NA POŽITKY PO SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

Rezerva na požitky po skončení zaměstnání je tvořena TFR fondem pro zaměstnance 
pobočky v Itálii tvořeným obligatorně dle italského zákona. Představuje závazek částky, která 
bude vyplacena zaměstancům po skončení zaměstnaneckého poměru. Společnost drží 
shodnou částku v peněžních prostředcích (vykázané ve výkazu finanční pozice v položce 
“Pokladní hotovost a vklady u bank”). 

24. EMITOVANÉ VLASTNÍ DLUHOPISY 

V roce 2015 Společnost emitovala dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 3.22 %, v nominální 
hodnotě 200,000 tis. Kč a s datem splatnosti 2018. V roce 2015 prodala část těchto dluhopisů 
(v nominální hodnotě 100,000 tis. Kč) individuálnímu investorovi.  

25. MĚNOVÉ RIZIKO  

Společnost provádí obchodní činnost v českých korunách a dalších významných měnách 
regionu střední a východní Evropy. Společnost stanovila pravidla pro držení oběžných aktiv, 
především peněžních prostředků v jednotlivých měnách, v souladu se svými interními 
směrnicemi pro řízení kurzového rizika.   
 
Řízením kurzového rizika je pověřeno oddělení Treasury, které průběžně sleduje kurzové 
pozice vůči oběžným aktivům a rozhoduje o jejich struktuře a výši konkrétně ve vztahu 
k měnové struktuře dlouhodobých závazků.  
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Níže je uvedena analýza vybraných aktiv a závazků Společnosti k 31. prosinci 2016 v tis. Kč:  
 

Měna: CZK EUR PLN HUF Jiné  Celkem 

Pokladní hotovost a vklady u bank  657,423 230,390 40,144 112,144 92,911 1,133,013 
Aktiva k obchodování  44,355 48,359 46,441 0 30,977 170,132 
Cenné papíry určené k prodeji  125,552 182,194 0 0 0 307,745 
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
pohledávky  

862,466 534,840 244,367 131,500 512,257 2,285,429 

Příjmy příštích období a ostatní aktiva  2,101 6,208 1,517 157 9,133 19,116 
Dlouhodobé pohledávky  0 4,735 0 0 0 4,735 
Cenné papíry držené do splatnosti  1,000 0 0 0 0 1,000 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 
Nehmotná aktiva, netto  17,222 4,625 21 0 0 21,869 
Hmotná aktiva, netto  20,340 4,831 475 0 561 26,206 

Aktiva celkem   1,730,458 1,016,182 332,965 243,801 645,839 3,969,244 

Emitovaný kapitál  445,500 0 0 0 0 445,500 
Rezervní fond tvořený ze zisku 15,293 0 0 0 0 15,293 
Nerozdělený zisk / (ztráta) 148,353 0 0 0 0 148,353 
Zisk a ztráta z přecenění  24,453 0 0 0 0 24,453 
Kapitálový fond na akciový/opční 
program  

15,666 0 0 0 0 15,666 

Zisk za účetní období  89,298 0 0 0 0 89,298 
Odložený daňový závazek 1,385 0 0 0 0 1,385 
Emitované vlastní dluhopisy 101,632 0 0 0 0 101,632 
Rezerva na požitky po skončení 
zaměstnání 

0 15,449 0 0 0 15,449 

Závazky vůči bankám  0 470,537 0 0 50,173 520,709 
Závazky k obchodování  40,284 44,050 5,081 382 91 89,888 
Závazky z obchodních vztahů a jiné 
závazky  

1,170,849 324,487 226,020 244,770 519,227 2,485,354 

Časové rozlišení a jiné závazky  481 5,692 119 1 560 6,852 
Závazek z daně z příjmů  7,693 1,717 0 0 0 9,410 

Závazky celkem  2,060,888 861,932 231,220 245,152 570,052 3,969,244 

Vliv podrozvahových položek  50,525 68,101 -86,407 0 -32,218 0 

Čistá výše měnové pozice ve výkazu o 
finanční situaci k 31. prosinci 2016 

-279,905 222,350 15,337 -1,351 43,569 0 

Čistá výše měnové pozice ve výkazu o 
finanční situaci k 31. prosinci 2015 

-103,353 65,490 9,411 -1,189 29,641 0 
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26. ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY  

Řízení likvidity Společnosti vychází ze skutečnosti, že většina obchodních operací  
a transakcí, které Společnost sjednává, dodržuje konvenci vypořádání T+2 nebo T+3 (datum 
sjednání + 2 nebo 3 pracovní dny). Odpovědnost za řízení likvidity Společnosti nese oddělení 
Treasury, které úzce spolupracuje s oddělením Vypořádání. Oddělení Treasury zejména 
provádí analýzu časové a měnové struktury budoucích pohledávek  
a závazků tak, aby Společnost měla neustále k dispozici dostatečné množství pohotově 
likvidních prostředků. 

 

Interní předpisy rovněž stanovují objem nákupů a prodejů, které smí obchodník během dne 
uzavřít na vlastní účet, a hodnotu portfolia cenných papírů, kterou smí obchodník držet na 
vlastním účtu Společnosti ke konci obchodního dne. 
 
Příslušné kontroly dodržování stanovených limitů probíhají v průběhu celého dne a podílejí 
se na nich pověření pracovníci oddělení Trading, Treasury a Vypořádání. 
 
Níže je uvedena analýza finančních závazků Společnosti k 31. prosinci 2016 (resp.  
31. prosinci 2015) podle zbývající doby splatnosti v tis. Kč. Položky s nespecifikovanou 
dobou splatnosti jsou zahrnuty do sloupce „Nespecifikováno“. 
 
 

Splatnost: 
Na 

požádání  
< 3 měsíce < 1 rok < než 5 let > 5 let Nespecifik

ováno 
Celkem 

Emitované dluhopisy 0 0 1,632 100,000 0 0 101,632 
Závazky vůči bankám  0 520,709 0 0 0 0 520,709 
Závazky určené k obchodování 0 89,888 0 0 0 0 89,888 
Závazky z obchodních vztahů a 
ostatní závazky 

0 2,435,319 50,035 0 0 0 2,485,354 

Časové rozlišení a jiné závazky  0 6,852 0 0 0 0 6,852 
Splatná daň z příjmů  0 0 9,410 0 0 0 9,410 

Celkem 31. prosince 2016 0  3,052,769  61,078  100,000  0  0  3,213,846  

 

Splatnost: 
Na 

požádání  
< 3 měsíce < 1 rok < než 5 let > 5 let Nespecifik

ováno 
Celkem 

Emitované dluhopisy 0 0 1,632 100,000   101,632 
Závazky vůči bankám  0 221,766 0 0 0 0 221,766 
Závazky určené k obchodování 0 18,227 0 0 0 0 18,227 
Závazky z obchodních vztahů a 
ostatní závazky 

0 2,798,797 72,972 0 0 0 2,871,769 

Časové rozlišení a jiné závazky  0 8,223 0 0 0 0 8,223 
Splatná daň z příjmů  0 0 38,049 0 0 0 38,049 

Celkem 31. prosince 2015 0  3,047,013  112,653  100,000  0  0  3,259,666  

 
Účetní hodnota se významně neliší od smluvních peněžních toků finančních závazků.  

27. KREDITNÍ RIZIKO  

Kreditní riziko Společnost řídí tak, aby dosahovalo minimálních hodnot, a to vhodným 
výběrem a pravidelným monitoringem protistran, se kterými Společnost sjednává transakce 
a/nebo kterým poskytuje své služby. Pohledávky Společnosti lze rozdělit na dominantní část 
z nevypořádaných obchodů a minoritní část z držení dluhových cenných papírů.  
U pohledávek vzniklých z titulu nevypořádaných obchodů je kreditní riziko minimální, 
jelikož vypořádání probíhá metodou delivery versus payment. Pokud se jedná o pohledávky 
z důvodu držení výše uvedených cenných papírů, Společnost selektuje ještě před samotným 
nákupen pouze takové cenné papíry, u kterých je kreditní riziko řiditelné a akceptovatelné. 
Následně se kalkuluje reálná hodnota cenných papírů z cen aktuálně prováděných obchodů 
s třetími stranami nebo je reálná hodnota odborně stanovena nezávislou třetí stranou např. 
ve formě posudku.  
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28. ÚROKOVÉ RIZIKO  

Riziko úrokové sazby představuje riziko změny hodnoty finančního nástroje v důsledku 
změny tržních úrokových sazeb. Časové období, po které je úroková sazba finančního 
nástroje pevně stanovena, indikuje, do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku úrokové 
sazby. 
 

Vhledem k povaze provozu a smluvní splatnosti finančních aktiv a závazků Společnost není 
vystavena významnému úrokovému riziku.  

29. TRŽNÍ RIZIKO  

K měření a řízení tržních rizik Společnost používá zejména systém limitů, které vyplývají 
z potřeb Společnosti a externích požadavků. 
 
Společnost obchoduje s následujícími instrumenty, spojenými s tržním rizikem:  
 

- akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha,   
- vybrané zahraniční akcie obchodované na zahraničních burzách  

a derivátové smlouvy.  
 
Následující tabulka vypočítává analýzu citlivosti vlastního kapitálu (Delta) v tis. Kč. Citlivost 
představuje posun o +/- 5 procent všech cenných papírů v portfoliu. 
 

2016 Citlivost 
Dlouhá pozice  

Citlivost 
Krátká pozice  

Citlivost 
celkem  

Citlivost u částky vlastního kapitálu – public equity  15,427 4,476 10,951 
Citlivost u výše výnosů - public equity 8,500 4,476 4,024 

 
2015 Citlivost 

Dlouhá pozice  
Citlivost 

Krátká pozice  
Citlivost 
celkem  

Citlivost u částky vlastního kapitálu – public equity  7,023 886 6,137 
Citlivost u výše výnosů - public equity 1,663 886 777 

30. ŘÍZENÍ KAPITÁLU 

Základním nástrojem Společnosti pro řízení kapitálu je sledování a dodržování limitu 
kapitálové přiměřenosti.  
 
Společnost dále svůj kapitál řídí, aby byla schopna pokračovat v obchodní činnosti při 
maximalizaci výnosů pro akcionáře prostřednictvím optimalizace dluhového a kapitálového 
zůstatku.  

31. ODHADOVANÁ REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI  

Účetní hodnoty peněz a peněžních ekvivalentů, pohledávek, záloh, ostatních oběžných aktiv, 
závazků a běžných půjček se blíží jejich reálné hodnotě vzhledem ke krátkodobé splatnosti 
těchto nástrojů.  
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32. FINANČNÍ NÁSTROJE OCENĚNÉ REÁLNOU HODNOTOU  

Společnost klasifikuje ocenění reálnou hodnotou za použití hierarchie reálné hodnoty, jež 
odráží významnost vstupů použitých při ocenění. Hierarchie reálné hodnoty má následující 
úrovně:  
 

a. kotované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro stejná aktiva nebo závazky 
(úroveň 1),  

b. jiné vstupy než kotované ceny obsažené v úrovni 1, které jsou pozorovatelné pro 
aktivum nebo závazek buď přímo (tj. jako ceny) nebo nepřímo (tj. jsou odvozené od 
cen) (úroveň 2),   

c. vstupy pro aktiva nebo závazky, které nevycházejí z pozorovaných tržních údajů 
(nepozorovatelné vstupy) (úroveň 3).  

 
2016 Celkem  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Finanční aktiva      
Aktiva k obchodování      
 - Kotované kmenové akcie 170,000 170,000 0 0 
 - Reálná hodnota devizových transakcí               132   132  

Cenné papíry určené k prodeji      

 -Nekotované dluhopisy  169,207   169,207 

 -Nekotované kmenové akcie  138,538   138,538 

Finanční závazky      

Závazky k obchodování     

- Kotované kmenové akcie  -89,512 -89,512   
- Reálná hodnota devizových transakcí -376   -376   

Celkem  387,990 80,488 -244 307,745 

 
2015 Celkem  Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Finanční aktiva      
Aktiva k obchodování      
 - Kotované kmenové akcie 33,259 33,259 0 0 
 - Reálná hodnota devizových transakcí               219   219  

Cenné papíry určené k prodeji      
 -Nekotované dluhopisy  0   88,034 
 -Nekotované kmenové akcie  0   0 
Finanční závazky      
Závazky k obchodování     
- Kotované kmenové akcie  -17,725 -17,725   
- Reálná hodnota devizových transakcí -502   -502   

Celkem  15,251 15,534 -283 88,034 

 
Cenné papíry určené k prodeji nezahrnuté do tabulek v roce 2015 byli oceňovány 
v pořizovací ceně, jelikož nebylo možné spolehlivě určit reálnou hodnotu a Společnost 
prováděla pravidelné testování snížení hodnoty.  
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Finanční nástroje oceněné reálnou hodnotou na základě úrovně 3 
 
2016  Cenné papíry určené k prodeji 

 Nekotované dluhopisy  Nekotované podílové listy  
  tis. Kč tis. Kč 

Počáteční zůstatek  88,034 0 
Nákup 111,028 138,538 
Prodeje  29,855 0 

Konečný zůstatek  169,207 138,538 

 
2015 Cenné papíry určené k prodeji 

 Nekotované dluhopisy  
  tis. Kč 

Počáteční zůstatek  91,516 
Nákup 14,000 
Prodeje  17,482 

Konečný zůstatek  88,034 

33. VYKAZOVÁNÍ PODLE SEGMENTŮ  

Společnost není povinna provádět analýzy podle segmentů v souladu s IFRS.  

34. SPŘÍZNĚNÉ STRANY  

Během roku Společnost prováděla níže uvedené transakce se spřízněnými stranami.  

34.1. WOOD & Company Group S.A. („WOOD SA“) 

K 31. prosinci 2016 Společnost vykazuje pohledávku ve výši 105,217 tis. Kč (2015:  
80,858 tis. Kč) vůči společnosti WOOD SA (obsaženou v položce „Pohledávky z půjček na 
peněžním trhu“ v bodě 14). 
 
K 31. prosinci 2016 Společnost vykázuje závazek vůči společnosti WOOD SA ve výši  
3,420 tis. Kč (2015: 3,421 tis. Kč), který je obsažen v položce „Závazky z obchodních vztahů 
a ostatní závazky“ v bodě 21.  
 
Společnost vykazuje náklady ve výši 1,710 tis. Kč (2015: 452 tis. Kč), které představují 
předpokládanou hodnotu akcií a opcí WOOD SA udělených zaměstnancům společnosti, 
odvozených od konsolidovaného vlastního kapitálu WOOD SA.  
 
Společnost vykazuje úrokové výnosy ve výší 1,589 tis. Kč (2015: 1,338 tis. Kč) z půjčky 
poskytnuté WOOD SA. 

34.2. Wood and Company Financial Services AG („WOOD AG“) 

Společnost fakturovala společnosti WOOD AG poplatek za služby ve výši 59 tis. Kč (2015: 
358 tis. Kč).  
 
K 31. prosinci 2016 Společnost vykazuje pohledávku ve výši 10,481 tis. Kč (2015: 23,550 tis. 
Kč) vůči společnosti WOOD AG, která byla obsažena v položce „Pohledávky z půjček na 
peněžním trhu“ v bodě 14. K 31. prosinci 2016 Společnost vykázala závazek vůči společnosti 
WOOD AG ve výši 176 tis. Kč (2015: 1,766 tis. Kč), který je obsažen v položce „Závazky 
z obchodních vztahů a ostatní závazky“ v bodě 21.  
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Společnost vykazuje úrokové výnosy ve výší 445 tis. Kč (2015: 546 tis. Kč) z půjčky 
poskytnuté WOOD AG. 

34.3. Wood & Company, a.s. („WOOD SK“) 

K 31. prosinci 2016 Společnost vykazuje pohledávku vůči společnosti WOOD SK ve výši 
2,972 Kč (2015: 5,675  tis. Kč), která je obsažena v položce „Pohledávky z obchodních 
vztahů v bodě 14.  
 
K 31. prosinci 2016 Společnost vykázala závazek vůči společnosti WOOD SK ve výši 26 tis. 
Kč (2015: 0 tis. Kč), který je obsažen v položce „Závazky z obchodních vztahů a ostatní 
závazky“ v bodě 21. 
 
Společnost WOOD SK fakturovala Společnosti poplatek za služby ve výši 197 tis. Kč (2015: 
197 tis. Kč). 

34.4. WOOD & Company investiční společnost, a.s. („WOOD IS“) 

Společnost poskytla společnosti WOOD IS služby ve výši 553 tis. Kč (2015: 969 tis. Kč). 
Úrokové náklady z půjčky poskytnuté společností WOOD IS dosáhly 310 tis Kč (2015:  
462 tis. Kč). 
 
K 31. prosinci 2016 Společnost vykázala pohledávku ve výši 49 tis. Kč (2015: 84 tis. Kč) vůči 
WOOD IS (obsaženou v položce „Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky“ 
v bodě 14) vyplývající ze přeúčtování nákladů na nájemné. 
 
K 31. prosinci 2016 Společnost vykázuje závazek vůči společnosti WOOD IS ve výši 9,954 
tis. Kč (2015: 26,644 tis. Kč), který je obsažen v položce „Závazky z půjček na peněžním 
trhu“ v bodě 21.  

34.5. WOOD & Company Holding Limited (HOLDING MALTA) 

K 31. prosinci 2016 Společnost vykazuje pohledávku vůči společnosti HOLDING MALTA 
(obsaženou v položce „Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky“ v bodě 14) 
ve výši 104 tis. Kč (2015: 104 tis. Kč). 
 
Úrokové náklady z půjčky poskytnuté společností HOLDING MALTA dosáhly 0 tis Kč 
(2015: 52 tis Kč). 

34.6. WOOD & Company Funds SICAV, p.l.c. (SICAV) 

K 31. prosinci 2016 Společnost nevykazuje pohledávku vůči SICAV (2015: 8,333 tis. Kč 
obsaženou v položce „Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky“ v bodě 14). 
Společnost fakturovala služby poskytnuté společnosti SICAV ve výši 8,108 tis. Kč (2015: 
7,940 tis. Kč). 
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35. AKTIVA VE SPRÁVĚ, V ÚSCHOVĚ A K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 

 K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 
 tis. Kč  tis. Kč  

Aktiva přijatá do správy a úschovy 5,644,360              5,232,046  
Aktiva přijatá k obhospodařování  2,024,009               1,748,355  

 

Aktiva přijatá do správy a úschovy nezahrnuje 619,625 tis. CZK aktiv (2015:  
637,084 tis. CZK), která jsou přijatá k obhospodařování a zároveň do správy a úschovy u 
Společnosti.  

36. ODMĚŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH ČLENŮ VEDENÍ  

Během účetního období dosáhly krátkodobé odměny klíčovým členům vedení výše  
5,147 tis. Kč (2015: 5,168 tis. Kč). Členové klíčového vedení jsou osoby, které mají pravomoc  
a odpovědnost za plánování, řízení a kontrolní činnost Společnosti. Klíčové vedení 
neobdrželo žádné jiné odměny.  

37. POSKYTNUTÉ ÚVĚRY, PŮJČKY A JINÉ ODMĚNY  

Během účetního období Společnost neposkytla svým statutárním orgánům, akcionářům ani 
vedení žádné úvěry, půjčky ani jiné odměny.  

38. ZAPOČTENÍ FINANČNÍCH AKTIV A ZÁVAZKŮ 

Společnost uzavírá s protistranami smlouvy, které obsahují dohodu o závěrečném vyrovnání 
zisků a ztrát. 
  
Společnost uzavírá devizové obchody s protistranami - bankami u kterých může mít vedeny 
peněžní účty. Reálná hodnota techto krátkodobých devizových obchodů je nevýznamná 
vzhledem k objemu prostředků peněžních prostředků deponovaných u dané banky. Realné 
hodnoty devizových obchodů vykázaných v bodě 13 mohou být započteny v případě selhání 
protistrany. 
 
Společnost uzavírá repo operace a reverzní repo operace s protistranami, kde jako kolaterál 
používá cenné papíry. K 31.12.2016 není uzavřena žádná repo operace, která by mohla být 
započtena s jinou operací dané protistrany vykázané ve finanční pozici společnosti. 
 
Společnost uzavírá transakce nákupu a prodeje cenných papírů. Tyto operace jsou zachyceny 
ve výkazu o finanční pozici jako pohledávky nebo závazky z obchodování s cennými papíry. 
Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry jsou v účetní evidenci vedeny dle 
jednotlivých protistran. Ve výkazu finanční pozice jsou tedy vykázány v hodnotě po 
započtění. 
 
Společnost povinně deponuje část finančních prostředků jako koletarál na uzavřený objem 
obchodů u vypořádávacích protistran. Tento kolaterál nelze stáhnout na konkrétní obchody, 
proto je nelze ve výkazu finanční pozice započíst. 
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39. PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY  

Členové představenstva Společnosti se domnívají, že Společnost není vystavena žádným 
podmíněným závazkům jakéhokoli druhu k datu účetní závěrky Společnosti a nebyly k nim 
vytvořeny žádné rezervy.  

40. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI  

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by měly zásadní 
dopad na účetní závěrku za rok končící 31. prosince 2016. 

 


