POLROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
k 30.06.2016

Prvý polrok 2016 je sedmym účtovným obdobím, v ktorom spoločnosť začala poskytovať
investičné služby. Oznámenie o splnení podmienok na začatie vykonávania povolených
činností nadobudlo právoplatnosť dňa 15. januára 2010.

I.

Účtovná závierka k 30.06.2016

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi v súlade s tým bola
vykonaná aj účtovná závierka k 30.06.2016. Informácie o spôsobe účtovania sú obsahom
Poznámok, ktoré spolu s Výkazom zisku a strát a Súvahou tvoria prílohu ročnej správy.
V súlade s ust. § 76 zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOCP“) spoločnosť vykonáva štvrťročne aj
priebežnú účtovú závierku.
Spoločnosť nekontroluje konsolidovaný celok obchodníka s cennými papiermi alebo
finančných inštitúcií v zmysle ust. § 138 zák. č. 566/2002 Z.z..

II.

Správa o finančnej situácii

1. polrok 2015 bol už siedmym polrokom činnosti a spoločnosť nepotrebovala v takej miere
vynakladať náklady v súvislosti s technickým, softvérovým a personálnym budovaním
spoločnosti. Spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok k 30.06.2016 vo výške 17 tis.
EUR, ktorý bol spôsobený zvýšenými tržbami za poskytované investičné služby.
Spoločnosť má dostatok vlastných zdrojov aby v priebehu prvých rokoch fungovania
vykrývala prípadné straty v dôsledku budovania spoločnosti a jej etablovania na nových
trhoch. Voľné zdroje spoločnosti v hodnotenom období boli udržiavané v likvidnej forme.
Vlastné zdroje dostatočne prekračovali limit požadovaný ZOCP.
Náklady boli tvorené v prevažnej miere všeobecnými prevádzkovými nákladmi. Najvyššie
náklady boli na služby a provízie (83 tis. EUR). Najvyššie výnosy boli z provízií za držanie
klientských aktív (128 tis. EUR) a z poplatkov za transakcie (28 tis. EUR).

Bilančná hodnota aktív k 30.06.2015 bola vo výške 332 tis. EUR, tvorená v rozhodujúcej
miere likvidnými prostriedkami.

III.

Očakávaná hospodárska a finančná situácia v II. polroku 2015

V druhom polroku 2016 predpokladáme zvýšenie marketingových nákladov v ČR, ktoré by
mali následne zabezpečiť nárast poskytovania investičných služieb v ČR a teda aj
dosahovanie tržieb.
V druhom polroku 2016 očakávame zvýšenie objemov obchodoch na území Českej republike.
Predpokladáme nárast klientských aktív na úroveň cca 70 mil. EUR a z nich plynúce výnosy
za držanie aktív.
Predpokladáme pokračovanie rastúceho trendu počtu transakcí na úroveň 10 tis. mesačne.
Predpokladáme rozširovanie počtu subjektov využívajúcich naše služby z oblasti distribúcie
podielových fondov, hlavne z Českej republiky.
Predpokladáme uskutočnenie prvých obchodov v Maďarskej republike.

IV.

Skutočnosti, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok

Hlavnou skutočnosťou ovplyvňujúcou dosiahnutý hospodársky výsledok za 1. polrok 2016
boli zvýšené tržby z poskytovaných investičných služieb.
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