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A. POPIS SPOLEČNOSTI 

 

1. Základní údaje 

 

Obchodní jméno:   WEST BROKERS a.s. 

Právní forma:    akciová společnost 

Sídlo:     Plzeň, Slovanská 100, PSČ: 32600 

IČ:     64832341 

Stát:      Česká republika 
 

Den zápisu: 16. června 2002 

Právní forma: Akciová společnost 

Zapsán do OR: při Krajském soudě v Plzni, oddíl B., vložka 1004 

 

2. Údaje o vlastních akciích, základním kapitálu, akcionářích 

 

Základní kapitál:   6.000.000,-- Kč, splacen v plné výši 

Počet kusů akcií:   6 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč 

Forma akcie:    na jméno 

Podoba akcie:    listinná 

Identifikační označení:   akcie nejsou veřejně obchodovatelné 

Omezení převoditelnosti:  převoditelnost není omezena 

Práva vyplývající z akcie: standardní práva dle obchodního zákoníku 

 

Popis změn:  

 Valná hromada obchodní společnosti  rozhodla v roce 2002 o změně právní formy ze 
společnosti WEST BROKERS, s.r.o. na společnost WEST BROKERS a.s. a o snížení 
základního kapitálu o částku 4.200.000,- Kč, slovy: čtyřimilionydvěstětisíckorunčeských, tj. 
z původní částky základního kapitálu ve výši 10.200.000,- Kč, slovy: 
desetmilionůdvěstětisíckorunčeských na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 

6.000.000,- Kč, slovy: šestmilionůkorunčeských. V roce 2006 byla provedena z rozhodnutí 
jediného akcionáře změna podoby akcií a zapsána v OR dne 14.12.2006   

Akcionáři: 
Ing. Pavel Netrval 6 ks akcií 100 % 
Akcie: 6 ks akcií na jméno v listinné podobě  ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 
 

 

3. Organizační struktura WEST BROKERS a.s. 

 obchodní oddělení  

 oddělení vypořádání transakcí  

 ekonomické oddělení  

 

 

 



  

 

 

4. Údaje o činnosti 

Předmět podnikání: 

Vykonávání činností obchodníka s cennými papíry ve smyslu § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, v rozsahu: 
 
I. hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
- § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů 
týkajících se investičních nástrojů,  
- § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se 

investičních nástrojů na účet jiné osoby, 
 
II. doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu  

- § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních 
nástrojů, 
- § 4 odst. 3 písm. d) 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 společností nebo převodů podniků,  
- § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající 
se investování do investičních nástrojů. 
 
Společnost je dále oprávněna provádět veřejné dražby cenných papírů a dále činnosti, které je 
podle obchodního zákoníku oprávněn vykonávat pouze obchodník s cennými papíry. 
 

Společnost WEST BROKERS a.s. podniká pouze na území České republiky. 
 

 

5. Statutární a dozorčí orgány 

 

Představenstvo: 

 

Pavel Netrval, r.č. 730123/1982  

Dolní Lukavice 172, PSČ: 33444, Okres: Plzeň-jih 

předseda představenstva WEST BROKERS a.s. 

 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:  v r. 1997 absolvována Západočeská univerzita – Fakulta 

strojní (obor – podniková ekonomika a management), v r. 1995 vedoucí pobočky obchodníka a 

člena burzy LIFOX a.s., v roce 1996 zakládá s několika dalšími společníky společnost – 

obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS s.r.o., do roku 2002 jednatelem této společnosti, 

od roku 2002 (po transformaci této s.r.o.  na a.s.) předsedou představenstva. 

 
J e d n á n í : 
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 
 

 

Dozorčí rada: 

 

Michael Hubka , r.č. 730113/2058 

Plzeň, Francouzská 45, PSČ: 326 00 



  

 

 

Mgr. Ing. Jiří Vokáč , r.č. 750420/2035 

Nepomuk, Na vinici 437, PSČ: 335 01  

 

Iveta Lencová, r.č.  765618/2061 

Úslavská 41, 326 00  Plzeň 

 

6. Informace o minulém vývoji účetní jednotky a jejím postavení za r. 2005 a za r. 2006 

 

Účetní výkazy s informacemi (rozvaha, výsledovka) o vývoji účetní jednotky jsou přílohou této 

výroční zprávy. 

 

 r. 2006 (tis. Kč) r. 2005 (tis. Kč) 

Hospodářský výsledek za účetní období       692  -1 164 

Hospodářský výsledek před zdaněním       824  -   880 

 

7. Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 

 

Žádné takovéto skutečnosti nenastaly. 

 

8. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti WEST BROKERS a.s 

 

V r. 2007 očekáváme dosažení obdobné výše provozního zisku jako v roce 2006.  Záměrem 

společnosti pro budoucí období je orientovat se zejména na poradenství v oblasti nabídek převzetí 

cenných papírů, akvizicí, fúzí.   

 

 
9. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
 
Společnost WEST BROKERS a.s. nevynaložila  v roce 2006 žádné výdaje na činnost v oblasti 

výzkumu a vývoje. 

 

 

10. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající 

osoby 

 

V r. 2006 nebyly společností WEST BROKERS a.s. pořízeny žádné vlastní akcie, zatímní listy ani 

obchodní podíly ovládající osoby. 

 

 

 
 



  

 

11. Účetní závěrka r. 2006 

Účetní výkazy s informacemi (rozvaha, výsledovka) o vývoji účetní jednotky jsou přílohou této 

výroční zprávy. 

12. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí  
 
Akciová společnost WEST BROKERS a.s. nemá žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. 

Zároveň ale činnostmi, které vykonává, žádným způsobem životní prostředí nepoškozuje. 

 
13. Organizační složky podniku v zahraničí 
 

WEST BROKERS a.s.  nemá žádné organizační složky podniku v zahraničí. 
 

14. Informace dle zvláštních předpisů 

Pravidelné čtvrtletní hlášení informační povinnosti OCP zveřejňované na webových stránkách 

společnosti.  
 

 



  

 

B. Informace o úvěrovém riziku, tržním riziku a ostatních 

druzích a kategoriích rizik, metody měření, sledování, 

řízení. 

 

Rizika společnosti, jejich měření a řízení  
 
V roce 2006 společnost WEST BROKERS a.s. identifikovala a řídila následující rizika. Tyto rizika 
určila na základě činností a služeb poskytovaných WEST BROKERS a.s. jakožto obchodník 
s cennými papíry. 
 

I. Finanční rizika společnosti  
 
1. S ohledem na povahu a rozsah poskytovaných investičních služeb společnost 
identifikovala finanční rizika společnosti charakterizovaná zejména jako: 

a) riziko použití finančních prostředků zákazníku pro obchody jiných zákazníků, 
b) riziko likvidity z titulu úspěšného napadení dražby cenných papíru žalobou na 
její neplatnost, 

c) riziko likvidity z titulu žalob chybného poskytnutí investičních služeb, 
d) rizika z titulu likvidity z důvodu chyb při hromadném rozesílání finančních 
prostředků velkému okruhu osob, 
e) riziko překročení limitu kapitálové přiměřenosti a angažovanosti, 
f) riziko použití finančních prostředků zákazníku pro obchody v investičním a 
obchodním portfoliu obchodníka, 
g) další nesystematická rizika z důvodu překročení oprávnění konkrétních osob či 

nedodržení interních předpisů a zákonných ustanovení, včetně rizika sankcí. 
 
2. hlavní obecné zásady, uplatňované při řízení finančních rizik: 
a) organizační struktura zajištující řízení rizik a jejich omezování, 
b) přesné dodržování pracovních postupů, oprávnění omezení a zákazu, určených interními 
předpisy a zákonem, 

c) důsledné dodržování zásad organizačního rádu společnosti, 
d) dodržování zásad správy informačního systému, 
e) kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců, 
f) kontrolní činnost compliance officera a interního auditora, 
g) výkon funkce zaměstnance pověřeného řízením rizik, 
h) průběžný audit prováděný auditorskou společností, 
i) činnost statutárního a dozorčího orgánu podle obchodního zákoníku a stanov společnosti. 

 
3. Proces tvorby a schvalování metod řízení finančních rizik 
Za proces tvorby metod řízení finančních rizik odpovídá ředitel společnosti, který jednotlivé finanční 
rizika identifikuje a určuje hlavní zásady a metody pro jejich řízení. Každého čtvrt roku ředitel 
zkontroluje, zda finanční rizika, která společnost řídí, odpovídají rozsahu a povaze poskytovaných 
služeb a jednotlivých činností obchodníka. Pokud zjistí nějaké nedostatky či zcela nové záležitosti, 
které dosavadní systém řízení finančních rizik nezahrnuje, vytvoří patřičné a náležité změny v 

metodách řízení rizik a tyto své návrhy předloží ke schválení předsedovi představenstva společnosti 
a internímu auditu společnosti. Po schválení předsedou představenstva a interním auditem přichází 

tento systém metod řízení finančních rizik do platnosti. 
 
4. Povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců za řízení finančních 
rizik 

Povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců společnosti vyplývají ze zásad a 
metod, které obchodník při řízení finančních metod uplatňuje, největší nároky jsou kladeny na 
ředitele, který je zároveň i člen statutárního orgánu a který je zodpovědný za celý proces 
identifikace finančních rizik a vypracování metod jejich řízení. Zaměstnanci back-office se účastní 
procesu řízení finančních rizik především při manipulaci s peněžními prostředky klientů, kdy se 
účastní nakládání s nimi v rámci principu "čtyř očí" a "dvou podpisů". Povinnosti zaměstnanců 
front-office vyplývají z pricipu "čtyř očí" uplatňovaných při realizaci pokynů klientů a jsou 

podrobněji popsány výše. Předseda představenstva společnosti se účastní především při 
schvalování změn v systému řízení finančních rizik 
  



  

 

5. Pravidla a četnost vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení rizik a 

přijímání jejich případných změn 
Vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení finančních rizik provádí ředitel společnosti 
jednou za tři měsíce. Vyhodnocení musí mít písemnou podobu a musí obsahovat zprávu o tom, zda 
finanční rizika, která společnost řídí, odpovídají rozsahu a povaze poskytovaných služeb a 
jednotlivých činností obchodníka. Pokud při kontrole a vyhodnocování úspěšnosti zjistí nějaké 
systémové chyby či nedostatky stávajícího systému řízení finančních rizik nebo zcela nové 
záležitosti, které dosavadní systém řízení finančních rizik nezahrnuje, vytvoří patřičné a náležité 

změny v metodách řízení rizik a tyto své návrhy předloží ke schválení předsedovi představenstva 
společnosti. Po schválení předsedou představenstva přichází "upravený" systém metod řízení 
finančních rizik do platnosti. 
 
6. Kontrolní mechanismy chránící systém řízení finančních rizik 
Mezi hlavní kontrolní mechanismy bránící selhání systému řízení finančních rizik jednoznačně patří 

vnitřní audit společnosti, který je jedním z důležitých článků při schvalovacím procesu systému 
řízení finančních rizik. Dalším kontrolním mechanismem je skutečnost, že na procesu vypracování a 
schvalování systému řízení finančních rizik se podílí tři nezávislé struktury: jako první je ředitel, 
který finanční rizika společnosti identifikuje a vypracovává metody jejich řízení, druhou je samotné 

představenstvo společnosti, které se rovněž podílí na schvalování systému řízení finančních rizik a 
nakonec třetím je interní audit, který audituje celý proces vytváření systému řízení finančních rizik 
a taktéž jej musí schválit. Celá tato struktura zajišťuje maximální možnou míru nezaujatosti a 

nestrannosti celého systému řízení finančních rizik tak, aby tato byla efektivně řízena. Mezi 
kontrolní mechanismus systému řízení rizik je možno zahrnout i skutečnost, že k jeho vyhodnocení 
a případné úpravě dochází každé tři měsíce, což umožňuje společnosti pružně reagovat na veškeré 
jeho případné nedostatky či nové události v oblasti kapitálových trhů. 
 
 
 

II. Rizika likvidity společnosti  
 
1. S ohledem na povahu a rozsah poskytovaných investičních služeb společnost 
identifikovala finanční rizika společnosti charakterizovaná zejména jako: 
 

 Riziko likvidity na běžném účtu obchodníka a tím ohrožení hrazení závazků společnosti ve 

lhůtě splatnosti  
 Riziko likvidity na klientském účtu obchodníka a ohrožení obchodníka splnit závazky vůči 

klientům  
 
2. Způsob měření a průběžného sledování likvidity 
Likvidita společnosti je plánována hrubě ročně dopředu a pokud je třeba i přesněji měsíčně dopředu 
a poté denně sledována a řízena na základě bankovních výpisů a splatných závazků společnosti. 

Cílem plánování je zjistit, jestli v průběhu roku či jednotlivých měsíců vznikají kritická místa s 
nedostatkem likvidity a případně navrhnout způsob jejich řešení.  
Likvidita na klientském účtu je sledována a řízena na denní bázi s pomocí informačního systému 
MERKUR, který eviduje klientské prostředky a jejich pohyby, přičemž jejich celkový stav musí 
odpovídat skutečnému stavu na klientském účtu. Protože obchodník nevyužívá prostředků klientů 
ve svůj prospěch ani neposkytuje obchodování na "úvěr", k nedostatku prostředků na klientském 
účtu by teoreticky nemělo dojít, jelikož všechny pokyny klientů k nákupu CP jsou konfrontovány s 

jejich volnými peněžními prostředky na jejich klientském účtu a pokud dotyčný klient nemá 
dostatek prostředků pro zrealizování nákupu dle jeho pokynu, je na tuto skutečnost upozorněn a 

musí peněžní prostředky na klientský účet doložit nebo se příkaz k nákupu nezrealizuje. 
 
3. Metody řízení likvidity 
 

a) Riziko likvidity na běžném účtu 
Při řízení rizika likvidity na běžném účtu je používána metoda tabulky předpokládaných peněžních 
toků společnosti, která je vypracována na rok dopředu. Na jejím základě se zjistí, jestli v průběhu 
roku existují měsíce, ve kterých může vzniknout nedostatek likvidity a pokud ano, tyto "kritické 
měsíce" jsou aktuálně měsíčně dopředu detailně rozpracovány a jsou přijata konkrétní opatření, 
která nedostatek finančních prostředků vyřeší (půjčka akcionářů, úvěr od banky, dohoda o 
posunutí splatnosti závazků apod.) 
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D. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE k 31.12.2006 
 

I. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 
Obchodní jméno: WEST BROKERS a.s. 
 
IČ: 64 83 23 41 
Sídlo: Plzeň, Slovanská 100, PSČ: 32600 

Stát: Česká republika 
Celá společnost je v sídle firmy 

Den zápisu: 16. června 2002 

Právní forma: Akciová společnost 
Zapsán do OR: při Krajském soudě v Plzni, oddíl B., vložka 1004 

Předmět podnikání: 

Výkon předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry ve smyslu § 5 zákona č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, v rozsahu: 
 
I. hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu  
- § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů 
týkajících se investičních nástrojů, 
- § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících  

se investičních nástrojů na účet jiné osoby, 
 
II. doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
- § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, 
- § 4 odst. 3 písm. d) 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 společností nebo převodů podniků,  

- § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se 
investování do investičních nástrojů. 
- § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním 
emisí investičních nástrojů. 
 
Společnost je dále oprávněna provádět veřejné dražby cenných papírů a dále činnosti, které je 

podle obchodního zákoníku oprávněn vykonávat pouze obchodník s cennými papíry. 
 
Společnost WEST BROKERS a.s. podniká pouze na území České republiky. 
 

Základní kapitál: 6 000 000,- Kč zapsané v obchodním rejstříku od 16. června 2002 
 
Popis změn:  

 Valná hromada obchodní společnosti  rozhodla v roce 2002 o změně právní formy ze 
společnosti WEST BROKERS, s.r.o. na společnost WEST BROKERS a.s. a o snížení 

základního kapitálu o částku 4.200.000,- Kč, slovy: čtyřimilionydvěstětisíckorunčeských, tj. 
z původní částky základního kapitálu ve výši 10.200.000,- Kč, slovy: 
desetmilionůdvěstětisíckorunčeských na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 
6.000.000,- Kč, slovy: šestmilionůkorunčeských. V roce 2006 byla provedena z rozhodnutí 
jediného akcionáře změna podoby akcií a zapsána v OR dne 14.12.2006   

Akcionáři: 

Ing. Pavel Netrval 6 ks akcií 100 % 
Akcie: 6 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 
 
 
 



  

 

Organizační struktura: 

 obchodní oddělení  

 oddělení vypořádání transakcí  

 ekonomické oddělení  

Statutární orgán - představenstvo:  

Předseda představenstva: Ing. Pavel Netrval 

 
J e d n á n í : 
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 
 
Dozorčí rada:  

člen: Bc. Michael Hubka 

člen: Mgr. Ing. Jiří Vokáč 

člen: Iveta Lencová 

  
 

II.Informace o použitých metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobu oceňování (§ 55) 
 
1. Uplatněné účetní metody: 
 

Tato účetní závěrka je připravená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF ČR 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, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
a) Společnost v roce 2006 nepoužila žádné nové metody oproti předcházejícímu účetnímu období, 
které by měly vliv na výsledek běžného účetního období ani na vlastní kapitál účetní jednotky. 

 
b) Způsob ocenění majetku a závazků: 

 hmotný majetek - pořizovacími cenami,  

 peněžní prostředky a ceniny - jejich jmenovitými hodnotami,  

 podíly, cenné papíry – reálnou hodnotou 

 pohledávky při vzniku - jmenovitou hodnotou  

 pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou  

 závazky při vzniku - jmenovitou hodnotou,  

 nehmotný majetek kromě pohledávek -pořizovacími cenami,  

Akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru společnosti 
k obchodování. Reálná hodnota používaná pro přecenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena 
vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty, tj. k poslednímu pracovnímu dni účetního období nebo 
ke dni pohybu ISINu, případně cena stanovená kvalifikovaných odhadem. 
 

c) Okamžik uskutečnění účetního případu:  

V souladu s interním předpisem účetní jednotky. 
 
d) Odpisování DHM a DNM:  
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu 
životnosti. 
 

e) Postupy účtování obchodů s CP: 
Operace s cennými papíry na vlastní účet zachycuje společnost v účetnictví k datu vypořádání 
obchodu. 
 
 
f) Postupy účtování úrokových výnosů a nákladů: 



  

 

Úrokové náklady a výnosy účtuje společnost ke dni připsání / odepsání  dle pohybů na bankovních 

účtech. 
 
g) Metody a postupy identifikace ohrožených aktiv, způsob odepisování pohledávek:  
Klasifikovaná resp. ohrožená aktiva jsou identifikovaná v souladu s vnitřními předpisy účetní 
jednotky a jsou k nim vytvořeny opravné položky v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o 
rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění. 

 

III. Použití finančních nástrojů (§ 56-58) 

a. Vzhledem k tomu, že společnost WEST BROKERS a.s. není bankou a ani neposkytuje úvěry nebo 
půjčky, nemá pro výpočet úvěrových rizik náplň. 

b. Vzhledem k tomu, že společnost WEST BROKERS a.s. neobchoduje s deriváty, cizí měnou ani 
neprovádí operace spojená s tržní rizikem nemá náplň pro kvalitativní a kvantitativní informace. 

IV. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem (§ 59) 

 

Společnost WEST BROKERS a.s. neměla v průběhu roku 2006 účast s rozhodujícím ani podstatným 
vlivem v jiných společnostech. 

 
 

V. Významné položky uvedené v rozvaze a návrhu na rozdělení zisku (§ 60) 

1. Doplňující informace k rozvaze  

a) pohledávky a závazky 

Pohledávky i závazky jsou v účetní závěrce zobrazeny v souladu s jejich reálnou hodnotou, 
v několika případech je nesplacená část pohledávky ohrožena rizikem nezaplacení avšak jedná se o 
částky nevýznamné ve vztahu k celkové hodnotě aktiv a pasiv 

Struktura pohledávek podle principu významnosti : 

Pohledávky za burzovními společnostmi              483     tis. Kč 

Odběratelé           2 696     tis. Kč 

    - opravná položka k pohledávkám: -            195     tis. Kč 

Ostatní pohledávky           1 302     tis. Kč 

Celkem pohledávky          4 286     tis. Kč 
 

 

 
Struktura závazků podle principu významnosti: 

Závazky vůči klientům         58 343     tis. Kč 

Závazek vůči Gar. Fondu                 90     tis. Kč 

Ostatní závazky různé              243     tis. Kč 

Dodavatelé              783     tis. Kč 

Celkem závazky       59 459     tis. Kč 

 



  

 

b) Cenné papíry určené k obchodování 

Všechny cenné papíry v držení společnosti WEST BROKERS a.s. jsou určeny k prodeji. 

c) Opravná položka  

Společnost tvoří opravnou položku k pohledávkám po splatnosti. 

Počáteční stav                89     tis. Kč 

Zvýšení               115     tis. Kč 

Snížení                     9     tis. Kč 

Konečný stav             195     tis. Kč 

d) Dlouhodobý majetek  

budoby a stavby   

Pořizovací cena           7 466     tis. Kč 

Zvýšení                    -     tis. Kč 

Snížení                   - tis. Kč 

oprávky                81     tis. Kč 

Zůstatková cena          7 385     tis. Kč 

Ostatní hmotný majetek   

Počáteční stav              622     tis. Kč 

Zvýšení                    -     tis. Kč 

Snížení                   -     tis. Kč 

oprávky              521     tis. Kč 

Konečný stav             101     tis. Kč 

Nehmotný investiční majetek   

Počáteční stav         12 005     tis. Kč 

Zvýšení                    -     tis. Kč 

Snížení             6005 tis. Kč 

oprávky               875      tis. Kč 

Konečný stav           5 125 tis. Kč 
 
Software v hodnotě 12 mil. Kč vložený v roce 2004 jako nepeněžní vklad byl přeceněn vzhledem 
k efektivnosti využití. 

 
e) Rezervy  

Tvorba a použití rezerv   

Počáteční stav           6 305     tis. Kč 

Tvorba            6 305     tis. Kč 

Snížení           3 215     tis. Kč 

Použití                   -     tis. Kč 

Konečný stav          9 395     tis. Kč 

Rezerva na opravy budovy byla vytvořena do plánované výše 12 mil. Kč a při inventuře 

k 31.12.2006 snížena o položky, které nejsou v následujících letech plánovány jako opravy a o 
položky realizované z přijatých dotací. 

 



  

 

2. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztrát. 

Dle položek výkaz zisku a ztráty: 

a)  Finanční činnost  

1. Výnosové úroky z běžných vkladů              808     tis. Kč 

    

2. Poplatky bankám                25     tis. Kč 

    

3. Dividendy z držených cenných papírů                12     tis. Kč 

    

4. Výnosy z  obhospodařování a správy hodnot           7 671     tis. Kč 

    

5. Náklady na  obhospodařování a správy hodnot           1 563     tis. Kč 

    

6. Výnosy z operací s CP              825     tis. Kč 

 Náklady na operace c CP              903     tis. Kč 

 Náklady z přecenění CP                37     tis. Kč 

b) Ostatní výnosy a náklady 

7. Nájemné z nemovitosti              290     tis. Kč 

 Dotace přijatá - oprava nemovitosti              444     tis. Kč 

 Ostatní provozní výnosy                62     tis. Kč 

    

8. Oprava nemovitosti              510     tis. Kč 

 Ostatní provozní náklady              251     tis. Kč 

c). Správní náklady a ostatní náklady 
 

10. Mzdové náklady           1 489     tis. Kč 

 Zákonné pojištění sociální a zdravotní              477     tis. Kč 

 Ostatní sociální výdaje                46     tis. Kč 

 Ostatní správní náklady           1 136     tis. Kč 

    

11. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku              152     tis. Kč 

 Odpisy nehmotného majetku -         1 501     tis. Kč 

 Tvorba rezerv - oprava budoby           6 305     tis. Kč 

 Tvorba rezerv - oprava budoby - inventura k 31.12 -         3 214     tis. Kč 

 Tvorba opravných položek k pohledávkám              115     tis. Kč 

 Zúčtování opravných položek k pohledávkám -                9     tis. Kč 
 

K datu 31.12.2006 byla proúčtována splatná daň z příjmu na podkladě zpracovaného 
přiznání k této dani. Daňová povinnost za běžné zdaňovací období činila výši 128 tis. Kč.  
 

 
- Výnosy z běžné činnosti jsou tuzemské. 
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F. ZPRÁVA AUDITORA  
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ó. Uplatrěné auditorské lloshrpy:

ověření bylo provedeno v souladu s postupy uvedenými v Mezinárodních
auditorslcých standardech a v souvisejících aplikačních doložkach vydaných
Komorou auďtorů Čestc republiky. Informace o úplnosti, spravnosti a
průkaznosti údajů obsažených v úěetnictví a úěetní ávěrce byly zíslcány na
.rzorku účetních zaznamů, zpracovaném pro všechny anďytické testy věcné
spravnosti a tesý detailních údajů nestatistickou metodou pomocí úsudku na
áHadě porozumění klienta, činnosti a oblasti podnikání. Byl dále testován
začátek a konec účetního oMobí a proveden Úběr výnamnějších
jednorázoých účetních případů.

z. Výrok auditora:

Vsouladu se zákonemč. z54/2ooo Sb., o auditorech a o změně zákop'p {,
t65/r998 sb., v platném znění, Mezinarodními auďtorslcými standardy,
především vISA 3oo, IsA 3r5, ISA 33o, IsA 5oo, IsA 52o a ISA 58o a
šouvisejícími aplikačními doložkami Komory auďtorů Čestc republiky jsem
provedl ověření rďní úč.etní závěrky účetní jednotky wEsT BROKER,S a.s. za
rok zoo6, sestavené k 3r.re.zoo6. Jsem přesvědčen o tom, že auďt mě poskytl
dostatďný podHad pro lyjádření názoru uvedeného v následujícím výroku.

Úrepi závěrka, jejfž pvěření jsem provedl, poskpqje pqdlg mého názory
ye všpch ťznamných ohledech věrný a poctiý obraz aktjv' pasív' finpqčnÍ
pituaoe a ýsledku hospodafuní opchďní spolďqosti WBST BROKERS a.s.
ysouladu s platnými úěepími předpisy. Na základě !ěchto s\utečnos1í se lydpvá
yýTok i : :

bez výhrad

íFN-"ň
*š -  - a ( J  :

,i |uon"iš
&'s:.:'*r,ryY

auditor



Irrg. Jan Nozar, auditor
osrědčení č.r4zqo ápisu do seznamu auditoni
Ng výhledech 3$, 334 5z MerHín
lC +gZ SZ 6or

STAIVOVISKO AUDITORA

kobsahuvfuďní zpravy
za rok
2()()6

obchodní spolďnosti:

WESTBROKERSil.s.

Za úplnost a správnost vftoční rytÍtuy obchodní spolďnosti wEsT
BROKERS a.s. za rok zoo6 odpoúda statutámí orgán.

ověfil j** rozsah a věcnou správnost údajů uvedených vtéto zptávé a
nezjistil nedostatlcy či nesprávnosti. Bylo ověřeno, že dokument obahuje
všechny body stanovené pro obsah výrďní zptávy v $ zr zákona o účebrictví. Je
podán pravdiý a poctiý ýk]ad kuplynulému a předpoHádanému burťloucímu
vtnrcji podnikání a finanční situaci spolďnosti, byla podána negativní informace
ýkaiící se významných následných událostí po rozvahovém dnu' negativní
informace o aktivitach voblasti výzkumu a vývoje a informace z oblasti ochrany
životního prmťedí. Zveřejňované udaje účctni ávěrlyjsou souhlasné s údaji
uvedenými vauďtorslqy ověřených účetních výkazech a tyto údaje podávají
věrný a poctiÚ obraz aktiv, pasív, finanční situace a ýsledku hospodďení
v souladu s platnými pravními předpisy.

V Plzni dne zT.dubna zoo7

.FN N"ň

9 ' .

.I.-" nuo,.o**š
Qs'.xď

Ing. Jan Nozar, auďtor



Ing. Jan Nozar, auditor
NaVýiledech 3$, 3iÍ}4 5z MerHín
owědčení č. u4o ápisu do seznamu auďtorů
lC +gZ ST 6or

STAI\TOVTSKO AUDITORA

k obsahu zprarv o vztazích mezi propojenými osobami
za rok
2ooó

obchodní společnosti

WESTBROKERS n.s.

. 7A úpJnost a správnost rptávy o vztazieh mezi propojenými osobami za
rok.zoo6 odpolída statutarní orgán spolďnosti. ověřil jsem věcnou správnost
údajů uvedených vtéto zprávě a nezjistil nesprávné, nepravďvé, či niepoctivé
informace.

V Plzni, 27. dubna 2oo7
/srH Noš
.o' 'a-

s"?
; AuDiroR .;

ts""*,**ď




