V˘roãní zpráva 2006
X X X X X X X X X

1

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2006

SPEED RENT a.s.
Těšnov 1/1059, Praha 1
IČO : 25667653
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5361

Autopůjčovna SIXT prošla jedním ze svých nejúspěšnějších roků existence na českém trhu. Zásadním úspěchem
bylo dosažení 2. pozice co do počtu vozidel a počtu pronájmů v České republice mezi srovnatelnými mezinárodními autopůjčovnami. Tento obchodní úspěch byl korunován oceněním TTG AWARD – 2. místo jako „Nejlepší autopůjčovna v ČR“. Nárůst počtu pronájmů byl markantně sledovatelný na pražském letišti, kde objem obchodů nejen
kopíroval růst počtu cestujících na letištích, ale byl daleko vyšší. Dosáhl necelých 45 % meziročního nárůstu pronájmů, podařilo se tedy zásadním způsobem zvyšovat tržní podíl na úkor konkurence.
Za prosperitou autopůjčovny SIXT stojí zejména vítězství v mnoha výběrových řízeních na pronájmy aut (krátkodobé i dlouhodobé). Základní premisou úspěchu je výjimečná flexibilita služeb a nabídky produktů. Takto se podařilo
přesvědčit nebo udržet ve spolupráci na bázi dlouhodobých rámcových smluv řadu významných společností. Noví
zákaznici oceňují nejen služby faktického pronájmu auta, ale i způsob jeho objednání, formu placení, kdy vše již dnes
funguje plně v elektronické verzi. Proto písmeno E v adrese webových stránek (www.e-sixt.cz) je zcela opodstatněné. Počet automatických internetových rezervací roste i díky spolupráci s velkými internetovými portály zaměřenými na cestování.
Podobným způsobem jako na letišti Praha-Ruzyně došlo ke zlepšení pozice na lokálním trhu, který je měřitelný
tzv. městskými pobočkami. Například pobočka Praha-hotel Hilton a pobočka České Budějovice zaznamenaly růst,
který nutně vedl k posílení nejen zaměstnanců na přepážkách, ale i ustavení nových pracovních pozic Station Supervisor a rovněž k posílení velmi důležitého zázemí ve správním a finančním oddělení. Další posílení je plánováno pro
zabezpečení přistavení a odstavení, kdy je tato zpoplatněná služba stále využívanější řadou firemních zákazníků.
V mezinárodním měřítku se podařilo vytvořit velmi efektivně spolupracující řetězec pracovníků obchodního úseku
SIXTu z České republiky a centrály v Německu.
Novinkami v pobočkové síti je otevření pobočky uprostřed největšího business parku v Praze na Brumlovce
– BBCentrum ve Vyskočilově ulici, k 15. 9. 2006. Ke konci roku došlo naopak k utlumení provozu malešické pobočky v Praze 10, právě z důvodu směřování autopůjčovny SIXT blíže k většímu počtu svých nejlepších zákazníků.
Marketingově se autopůjčovna SIXT profilovala jako velmi významná a silná společnost provozující nadstandardně
kvalitní autopark, kde je kvalita služby a zákazník na prvním místě. Spojení se jmény, jako jsou Tomáš Enge v závodech formule A1 nebo Alberto Tomba (viz MF DNES říjen 2006) pomohlo k posílení značky SIXT. Na tyto PR aktivity navazovala reklamní kampaň na pražském Nuselském mostě a autopůjčocna SIXT se stala i sponzorem dopravního zpravodajství na TV NOVA či seriálu Letiště (TV Prima). Autopůjčovna SIXT je generálním partnerem Asociace
prestižních klubů, které sdružují různé zájmové skupiny od golfových přes dostihové až po jachtařské kluby
a z jejichž řad se rekrutuje řada zajímavých zákazníků. Zákazníky autopůjčovny tak můžeme definovat jako fyzické
osoby, které znají SIXT, protože hledají kvalitu a zážitek, nebo firmy, které hledají dobrou cenu, flexibilitu a celosvětový rozměr. Jako součást marketingových aktivit jsou nabízeny různé zvýhodněné tarify: „víkendové ceny jako

za 1 den“, akce typu „day one, day two, day free“ atp. Podpora rovněž funguje přes věrnostní programy a v roce
2006 došlo k dalšímu rozšíření například s Českými aeroliniemi. Kromě synergických efektů, které ČSA využívají
od SIXTu (pro ČSA nově zajišťuje full service leasing, pronájmy vozů), je SIXT od roku 2001 partnerem pro zákazníky ČSA na krátkodobé pronájmy vozů s řidičem i bez řidiče a nově v roce 2006 představil zákazníkům tzv. redemption miles na zážitkové vozy pro OK PLUS členy. S americkou CITIBANK představil exkluzivní spolupráci pro držitele zlatých a diamantových karet EuroCard/MasterCard vydáváných nejlepším klientům této banky.
SIXT je dnes v 85 zemích světa a nabízí auta na více jak 3500 pobočkách. Pro tzv. korporátní klientelu má SIXT
navíc nespornou konkurenční výhodu – „číslo jedna v obsazení evropských letišť“, což je pro zákazníka de facto
daleko podstatnější než počet zemí. Přesto SIXT expanduje dále a hledá nové destinace, kde otevírá své pobočky:
V roce 2006 to byly např. Singapur, Indie, Pákistán, Brazílie…
Celosvětový systém SIXT podle tzv. „the spirit of mobility“ se stále zdokonaluje. Partneři, zejména cestovní kanceláře, mohou své rezervace posílat přes rozhraní XML, čímž klesají náklady na provize a transportní výdaje za každou došlou rezervaci. Místo papírových voucherů se používají SIXT EXPRESS COMPANY CARDS, které fungují jako
plnohodnotný fakturační prostředek – pronájmy z celého světa jsou přes lokální SIXT v lokální měně fakturovány
zákazníkovi až po skončení pronájmu.
Autopark SIXT byl neméně zajímavý a zahrnoval vozy, jako jsou Cadillac, Corvette, Hummer nebo již pro SIXT typické Mercedes-Benz ML nebo Mercedes-Benz SLK. Některé země dokonce zařazují do svých flotil nezvyklé počty
kabrioletů nebo offroadů podle preferencí zákazníků v každé destinaci. Český SIXT má kromě zmíněných zážitkových aut rovněž standardní flotilu klasických značek Škoda a VW. Navíc nabízí levné pronájmy tzv. „low cost system“, kde je si přes internet možné pronajmout auto již od 190 Kč na den.
Pro rok 2007 je plánováno další razantní zvyšování tržního podílu díky spolupráci s nadnárodními i lokálními firmami. I přes rostoucí náklady na vozový park a jeho údržbu vč. pojištění, náklady na kvalitní zaměstnance a ceny
pohonných hmot hodlá SIXT udržet svým zákazníkům ceny a případně zvyšovat ceny jen v řádu několika procent.
Flotila 300 aut v roce 2006 narostla na 450 a bude růst zhruba stejným tempem. Mezi auta budou opět zařazeny
vozy AUDI, zejména model A3 Sportback, který se spolu s novým modelem Mercedesu C stane určitě lákadlem
bonitní klientely. Jedná se o otevření pobočky v Ostravě a rozšíření působnosti v Karlových Varech.
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ¤EDITELE

VáÏené dámy a pánové, váÏení zákazníci,
je mi nesmírným potěšením představit Vám SIXT.
Na úvod mi dovolte popsat Vám ve zkratce historii mezinárodní společnosti SIXT KG i historii SIXTu
v České republice.

SIXT âeská republika
Společnost SPEED RENT a.s. byla založena v roce 1998 a v současné době podniká na trzích v České a Slovenské republice již osmým rokem. Podnikatelské aktivity byly od samotného počátku orientovány do oblasti
pronájmů vozidel a cestovního ruchu.
Významným krokem bylo podepsání franchisingové smlouvy se společností SIXT GmbH & Co Autovermietung KG, a tím i zapojení do mezinárodní sítě autopůjčoven společnosti SIXT. Společnost SIXT je nejvýznamnější společností v oblasti pronájmů automobilů v Německu a jednou z nejvýznamnějších v celé Evropě.
SPEED RENT a.s. – SIXT Franchisee – poskytuje své služby převážně zahraničním a nadnárodním společnostem, ale velkou pozornost věnuje i firmám z České republiky.
Hlavním mottem společnosti SIXT je poskytovat služby na nejvyšší úrovni, čehož dosahujeme napojením na
on-line mezinárodní rezervační systém VIPER společnosti SIXT, vysoce kvalitním vozovým parkem a v neposlední řadě i širokou a komplexní nabídkou našich služeb v oblasti cestování a mobility v duchu naplňování
firemního sloganu:
„JISTOTA MOBILITY“ – „THE SPIRIT OF MOBILITY“.
SIXT autopůjčovna dosahuje úspěchů na poli produktů šitých na míru. Variabilita služeb prakticky nezná hranic.
Zákazník tak má opravdu zaručenu možnost rozhodování a volby. To se dotýká nejen rozsahu míst, kde si může
auto nechat opravit nebo si je vypůjčit, ale i možností, jakým způsobem platit za služby: faktury, vouchery, kreditní karty, SIXT platební karty, hotovost...
SIXT autopůjčovna poskytuje své služby v 10 pobočkách na území České republiky, z nichž nejvýznamnější jsou
SIXT Praha-letiště Ruzyně, SIXT Praha Hilton a SIXT Praha Malešice. Zde si mohou čeští i zahraniční zákazníci
pronajmout vozidlo, podle požadavků třeba i s řidičem, nebo si naopak mohou objednat přistavení do kteréhokoliv místa v republice. Pobočka v Hiltonu navíc prodává turistům okružní výlety v minibusech nebo v osobních
vozech s průvodci a má přímé napojení na rozsáhlý terminál TICKETPRO se vstupenkami. Prodej letenek na
pobočce v Hiltonu je již samozřejmostí.
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ¤EDITELE

F R A N T I Š E K PA Č E S
Generální ředitel SIXT Česká republika

Služby značky SIXT dosahují nejlepší kvality a svým zákazníkům přinášejí výhodu synergie jednoho dodavatele
pro vše, co souvisí s cestováním a auty.
V průběhu roku 2006 jsme zaznamenali 30% nárůst počtu pronájmů na letišti Praha-Ruzyně, a výrazně jsme tak
upevnili svoji pozici na trhu autopůjčoven z nadnárodního hlediska, na čemž se silně podílí rostoucí spokojenost
s našimi službami jak u korporátních mezinárodních zákazníků, tak i u turistů.
Síť poboček jsme v roce 2006 rozšířili o nově otevřenou pobočku v Českých Budějovicích.
Kromě poboček funguje od roku 2003 i kancelář centrálních rezervací, která je přímo napojena na běžnou
pobočku z důvodu větší kompatibility operativních informací a schopnosti realizovat služby i na „Last minute“.
Pracovník na telefonním čísle 222 324 995 je schopen nejen provést rezervaci vozidla kamkoliv do světa, zákazníka vybavit voucherem ONE TRIP TRAVEL VOUCHER nebo HOLIDAY CARS VOUCHER, ale je schopen i třeba
jen poradit partnerům v cestovních kancelářích s jejich elektronickými rezervacemi prováděnými přes GDS (globální distribuční systémy).
Portfolio nabízených produktů rozšířilo i otevření autobazaru pod značkou SIXT AUTOLAND, jakož i velmi dobře
fungující nízkonákladová půjčovna pod obchodní značkou SIXTI určená převážně turistům a mladým lidem.
V neposlední řadě jsme v průběhu roku 2006 zaznamenali výrazný nárůst rezervací přes internet a v této oblasti spatřujeme velký prostor a výzvu pro zdokonalení našich služeb i pro rok 2006.
Za zvládnutí tohoto velmi úspěšného, ale současně náročného roku bych zároveň rád poděkoval všem zaměstnancům naší společnosti.

V Praze dne 31. března 2007

František Pačes
Generální ředitel a člen představenstva
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SIXT miluje
pro jeho inovativní

Mercedes
vize a technologie
více na www.e-sixt.cz
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SLUÎBY SIXT

SIXT JE SYNERGIE SLUÎEB ZAMù¤EN¯CH NA CESTOVÁNÍ

SYNERGIE PRO ZÁKAZNÍKA

autobazar

> denní pronájmy
> měsíční pronájmy
> special cars
> chauffeur service
> sixt teen

> operativní leasing
> fullservice leasing
> zpětný leasing
> car fleet
management

> prodej vozů
> z půjčovny
> z leasingu
> z vykoupených
vozových parků

> holiday cars
> okružní jízdy
> letenky
> vstupenky
> travel services

> nízkonákl. půjčovna
> leasing reporting
a car control
> internet. prod. vozů
> e-ticketing

SIXT âeská republika

SIXT ZAJI·ËUJE VA·I MOBILITU VÎDY A V·UDE
PRONÁJEM VOZIDEL
Krátkodobý pronájem vozidel
SIXTi (nízkonákladová půjčovna)
Vozy s řidičem
Prodej ojetých vozidel z autopůjčovny

LEASING
Full service leasing (operativní leasing)
Car fleet management a fleet consulting
Zpětný leasing
Prodej ojetých vozidel z leasingu

To vše najdete na jediné komplexní platformě www.e-sixt.cz
Asistenční služby
Dopravní informace on-line ČR
Široká síť poboček
Kvalitní vozový park
>
>
>
>
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Nabídka krátkodobých pronájmů
Nabídka operativního leasingu
Nabídka ojetých vozidel z operativního leasingu
Cestování – letenky, vstupenky, okružní jízdy, hotely
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HISTORIE SIXT

Historie SIXT GmbH & Co Autovermietung KG

Historie znaãky SIXT v âeské republice

1912
SIXT autopůjčovna, založena Martinem Sixtem v Mnichově
1948
SIXT jako první v Evropě provozuje také radio-taxi
1967
SIXT uvádí na trh program leasingu vozidel „Auto Sixt“
1996
SIXT první na trhu se samoobslužnými automaty na pronájem vozidel
1997
SIXT expanduje v Evropě
2000
SIXT vstupuje do e-businessu
2001
SIXT uvádí na trh jako první on-line rezervační systém pro korporace
SIXT je oceněn Autoflotte Award 2001
2002
SIXT spustil nový systém rezervací přes mobilní telefony
SIXT slaví 90 let své činnosti
SIXT oceněn Autoflotte Award 2002
SIXT spustil nový systém pro Holiday Cars přes cestovní kanceláře
2003
SIXT začíná spolupráci s PaylessCar (USA) a novými hotelovými řetězci (např. Hyatt)
2004
SIXT uzavírá partnerství s Delta Airlines a Continental Airlines
SIXT uvádí na trhu nový produkt SIXTi (Low cost car rentals)
2005
SIXT expanduje do nových exotických a vzdálených zemí
(např. Mauricius, Mongolsko, Vietnam, Oman, Reunion, Guadeloupe), celkem již 85 zemí světa
SIXT otevírá spolupráci s Germanwings, Smartwings, Corinthia,
SAS Radisson
SIXT expanduje s leasingem v projektu panevropského modelu
2006
SIXT je exkluzivním partnerem mistrovství světa ve fotbale.
SIXT otevírá nové pobočky ve Španělsku, Indii, Pákistánu a na Mallorce
SIXT opětovně získává cenu „Autoflotte Fleet Award“ 2006 a 2007.

1998
SIXT zahájil svou činnost v České republice, reprezentují ho firmy
SPEED RENT a. s. a SIXT Franchisee. Rezervace vozu kdekoliv
ve světě jsou tvořeny on-line bez čekání.
1999
Otevřeny další pobočky (Karlovy Vary, Brno). Roste velikost vozového
parku, SIXT jako jediný v České republice půjčuje i vozy Mercedes-Benz na krátkodobé pronájmy. První pobočky SIXT na Slovensku.
2000
Zvětšuje se počet poboček. Vozidla se každých 6 měsíců obměňují.
2001
Počátkem roku 2001 zřizuje SIXT další kanceláře v Praze a na Slovensku.
2002
Je podepsána smlouva o spolupráci mezi ČSA a společností SIXT.
2003
Otevřena nová pobočka v prestižním pražském hotelu Hilton.
Nový produkt SIXT LEASE nabízí veškeré služby operativního leasingu
včetně car fleet managementu. Na novém a rozšířeném internetovém
portálu www.e-sixt.cz zákazník najde již SIXT Lease dohromady se
SIXT Rent a Car, a to včetně on-line reportingu – SIXT MOBILITY
SOLUTION.
SIXT Česká republika byl oceněn jako nejlepší poskytovatel služeb
pod značkou SIXT ze všech 60 zemí, v kterých má SIXT své pobočky.
2004
Vozy Škoda Superb, Mercedes-Benz C a A ve flotile autopůjčovny jsou
vybaveny navigačními systémy České republiky. SIXT je tak v ČR opět
první na poli inovací v oblasti autopůjčoven.
Zahájení provozu nízkonákladové půjčovny SIXTi.
Otevření autobazaru – SIXT AUTOLAND.
Zahájení provozu české rarity v rámci SIXT – SIXT TEEN,
autopůjčovna pro teenagery s vozy JAWA.
2005
Expanze společnosti SIXT LEASE a vydobytí si silné pozice vůči
konkurenci díky synergii služeb. Posílení obchodního týmu SIXT
LEASE a vítězství v řadě velmi významných tendrů na správu
vozového parku nebo operativní leasing.
Otevření nové pobočky v Českých Budějovicích.
Přesun SIXT autobazaru na lukrativnější místo do Prahy-Štěrbohol.
Zřízení VIP Lufthansa-SIXT telefonní linky v návaznosti na evropské
Call Centrum v Brně.
2006
Rozvoj e-reportingové aplikace pro zákazníky leasingu.
Otevření nové pobočky půjčovny v Praze na Budějovické v největším
„Business parku“ v ČR – BBCentrum.
Nárůst pronájmů o 30 % na pobočce Praha-Ruzyně.
Úspěšný rok spolupráce s firmou Bosch.

Ocenûní v âR
„Nejlepší SIXT franchisee poskytující full service leasing“
– SIXT AWARD 2006.
„2. nejlepší autopůjčovna v ČR“
– TTG AWARD 2007.
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Seìte déle, jezdûte rychleji,
usmívejte se ze‰iroka.
Rezervujte si pronájem vozÛ BMW na www.e-sixt.cz
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V¯KONNÉ ¤ÍZENÍ A SLOÎENÍ
STATUTÁRNÍCH ORGÁNÒ SPEED RENT A.S.

V˘konné ﬁízení spoleãnosti

SloÏení statutárních orgánÛ

František Pačes (narozen 1966)
Generální ředitel a člen představenstva
Řídí společnost od roku 1998

P Ř E D S TAV E N S T V O

Ing. Petr Prokop (narozen 1966)
Finanční ředitel a člen dozorčí rady
Je odpovědný za finance a controlling od roku 2000
Ing. Petr Kosmák, Ph.D. (narozen 1972)
Obchodní a marketingový ředitel
Nastoupil do SIXTu v roce 2003 a je odpovědný
za obchod a marketing

Ing. Antonín Charouz
František Pačes
Vladislava Vojáková

předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva

DOZORČÍ RADA
Dita Trajboldová
Jacques Raymond Sicotte
Ing. Petr Prokop

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Milan Pospíšil (narozen 1969)
Technický ředitel
Nastoupil do SIXTu v roce 2003 a je odpovědný
za technický stav vozového parku
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Nachystejte si
Vyberte si 6 mûsícÛ staré vozidlo

místo v garáÏi
v autobazaru www.e-sixt.cz
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ZPRÁVA MANAGEMENTU
O PODNIKATELSKÉ âINNOSTI A STAVU
MAJETKU SPOLEâNOSTI ZA ROK 2006
VáÏené dámy, váÏení pánové,
Společnost SPEED RENT a.s. hospodařila v roce 2006 s účetní ztrátou ve výši 2 250 tis. Kč.
Zvýšily se čisté tržby z pronájmů vozidel, které meziročně vzrostly o 8 126 tis. Kč (z 54 015 tis. Kč na
62 141 tis. Kč). Nákladově přitom nájemné vozidel určených k pronájmům, jehož výše představuje za rok 2006
27 377 tis. Kč, stouplo proti roku 2005 o 4 980 tis. Kč. Zde se projevilo především zlepšené plánování množství
vozidel a struktury vozového parku, a tím i zvýšené využití vozidel.
Čisté franchisingové výnosy z pronájmů v €

Příjmy ze SIXT platebních karet a voucherů

Provozním výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 1 125 tis. Kč.
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ZPRÁVA MANAGEMENTU
O PODNIKATELSKÉ âINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEâNOSTI
ZA ROK 2006

Vývoj počtu pronájmů

Vývoj počtu rezervací

V níže uvedené tabulce je uveden vývoj výnosů dle jednotlivých výnosových středisek:
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Výnosy s pronájmů v tis. Kč

38 528

38 883

39 318

43 391

48 973

54 015

62 141

z toho
Letiště Ruzyně
Praha Downtown
Ostatní pobočky
Obchodní zastoupení

19 852
17 855
0
822

18
11
7
1

15 781
14 773
8 226
537

19
7
14
1

24
13
8
1

28
13
10
1

35 907
12 616
13 493
126

581
247
920
135

621
797
095
877

848
854
644
628

253
618
967
178

V roce 2006 vzrostly osobní náklady o 2 904 tis. Kč na celkových 12 361 tis. Kč, tj. o 31 %.
Celkové brutto pohledávky z obchodních vztahů vzrostly o 2 474 tis. Kč a činily 16 352 tis. Kč. Nárůst pohledávek je zapříčiněn celkovým nárůstem obratu, z hlediska struktury dlužníků nedošlo k žádnému zhoršení.
V roce 2006 se vytvořené opravné položky k pohledávkám téměř nelišily od opravných položek vytvořených
v roce 2005, a neovlivnily tak hospodářský výsledek roku 2006.
Finančním výsledkem hospodaření je ztráta 1 123 tis. Kč, a to je o více než 300 tis. Kč větší než v roce 2005,
což je způsobeno nejen růstem objemu bankovních poplatků vzhledem k růstu počtu transakcí, ale největší
dopad měly v roce 2006 kurzové rozdíly.
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Cizí zdroje vzrostly proti roku 2005 o 8 810 tis. Kč, což je dáno především růstem závazků z obchodního styku
o 9 497 tis. Kč na hodnotu 17 824 tis. Kč.
V následující tabulce je uveden procentuální podíl jednotlivých středisek na celkových počtech pronájmů, resp.
na celkových výnosech:

Pobočka Praha Letiště Ruzyně
Pobočka Praha Těšnov-Hilton
Pobočka Praha Služeb
Ostatní pobočky (bez Pha-Služeb)
Obchodní zastoupení

Podíly poboček
na počtech pronájmů
2004
2005
2006

Podíly poboček
na obratech
2004
2005
2006

56%
27%
12%
1%
5%

51%
28%
16%
1%
3%

54%
31%
13%
0%
2%

56%
24%
6%
15%
0%

52%
25%
20%
1%
2%

58%
20%
10%
12%
0%

Vzhledem k dosažení ztráty za rok 2006 se zvýšila záporná hodnota vlastního kapitálu na 5 626 tis.Kč.
Vedení společnosti si je vědomo, že vlastní kapitál společnosti bude vzhledem k dosažení ztráty záporný.
V roce 2007 předpokládá vedení společnosti fúzi společnosti SPEED RENT a.s. a společnosti Reality Sever
s.r.o. se společností SPEED LEASE s.r.o.
Tato fúze by se měla uskutečnit formou sloučení společnosti SPEED RENT a.s. a společnosti Reality Sever s.r.o.
do společnosti SPEED LEASE s.r.o., takže v důsledku provedené fúze se společnost SPEED LEASE s.r.o. stane
právním nástupcem společnosti SPEED RENT a.s. a společnosti Reality Sever s.r.o., které zaniknou. Rozhodnutí jednotlivých jediných společníků či akcionářů zúčastněných společností o sloučení by měla být učiněna
v červnu roku 2007.
Management společnosti prohlašuje, že výroční zpráva i účetní závěrka byly sestaveny dle zákona 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, a obsahují všechny významné skutečnosti.
Vydáno v Praze 31. března 2007

František Pačes
Generální ředitel a člen představenstva
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Ing.Petr Prokop
Finanční ředitel
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ
A OVLÁDANOU OSOBOU ZA ROK 2006

Zpráva o vztazích mezi společností HENDON a.s., ovládající společnost SPEED RENT a.s., a ostatními osobami ovládanými společností HENDON a.s. za účetní období roku 2006.
V souladu s ustanovením § 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, představenstvo společnosti SPEED RENT a.s. zpracovalo zprávu o vztazích mezi společností HENDON a.s., se sídlem Praha 2,
Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, Česká republika (dále jen osoba ovládající), ovládající společnost
SPEED RENT a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, Česká republika (dále jen osoba ovládaná) a ostatními
osobami ovládanými osobou ovládající (dále jen propojené osoby) za účetní období roku 2006 (dále jen účetní
období).
Seznam propojených osob k 31. 12. 2006 byl sdělen ovládající osobou.
Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 2006 a končící dnem 31. prosince 2006. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Nákup a prodej materiálu, zboÏí a sluÏeb
Všechna uskutečněná i přijatá plnění byla uskutečněna v cenách obvyklých a za běžných obchodních podmínek.

Úvûry, pÛjãky
V průběhu účetního období byla poskytnuta krátkodobá půjčka společnosti BPA sport marketing a.s. ve výši
25 000 Eeur která byla v termínu řádně splacena. Tato půjčka byla úročena 140 % diskontní sazby vyhlašované
ČNB a platné ke dni poskytnutí půjčky. Sjednaný úrok byl dlužníkovi vyúčtován.
Dále byla poskytnuta krátkodobá půjčka společnosti A. Charouz Motors s.r.o. ve výši 1 mil. Kč, která byla řádně
v termínu splacena. Tato půjčka byla úročena 140 % diskontní sazby vyhlašované ČNB a platné ke dni poskytnutí půjčky. Sjednaný úrok byl dlužníkovi vyúčtován.

Jiné právní úkony
V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající a/nebo osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci
výkonu jejích práv jako akcionáře ovládané osoby.

Ostatní opatﬁení, jejich v˘hody a nev˘hody
V průběhu účetního období nebyla v zájmu nebo na popud osoby ovládající a/nebo osob ovládaných osobou
ovládající ze strany ovládané strany přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření
uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.

Ostatní poskytnutá plnûní a protiplnûní
V průběhu účetního období nebyla ovládanou osobou poskytnuta osobě ovládající a jí ovládaným osobám
žádná další plnění a/nebo protiplnění.

Prohlá‰ení
Představenstvo společnosti prohlašuje, že ve smyslu § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku nevznikla ovládané
osobě z titulu uvedených plnění, uzavřených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a ostatních přijatých a poskytnutých plnění a protiplnění žádná újma.
V Praze dne 30. března 2007

František Pačes
člen představenstva

Ing. Petr Prokop
Finanční ředitel
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ZáleÏí na tom,
UÏívejte si dovolenou v BMW,

co máte rádi
najdete ho na www.e-sixt.cz
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ÚâETNÍ ZÁVùRKA ZA ROK 2006
ROZVAHA – AKTIVA
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ÚâETNÍ ZÁVùRKA ZA ROK 2006
ROZVAHA – PASIVA
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ÚâETNÍ ZÁVùRKA ZA ROK 2006
V¯SLEDOVKA
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ZPRÁVA DOZORâÍ RADY
O KONTROLNÍ âINNOSTI ZA ROK 2006
SPOLEâNOSTI SPEED RENT A.S.
Dne 24. 04. 2007 se sešli členové dozorčí rady společnosti SPEED RENT a.s. Dita Trajboldová a Ing. Petr Prokop
k projednání závěrečných hospodářských výsledků společnosti za rok 2006. Pan Jacques Raymond Sicotte se
z jednání omluvil.
1.

Ing. Prokop předložil dozorčí radě výsledky účetní závěrky za rok 2006. Hospodářským výsledkem je ztráta ve
výši 2 250 tis. Kč.

2.

Dozorčí rada se také seznámila se záměrem vedení společnosti provést fúzi. Tato fúze by se měla uskutečnit
formou sloučení společnosti SPEED RENT a.s. a společnosti Reality Sever s.r.o. do společnosti
SPEED LEASE s.r.o., takže v důsledku provedené fúze se společnost SPEED LEASE s.r.o. stane právním
nástupcem společnosti SPEED RENT a.s. a společnosti Reality Sever s.r.o., které zaniknou. Rozhodnutí jednotlivých jediných společníků či akcionářů zúčastněných společností o sloučení by měla být učiněna v červnu roku
2007. Dozorčí rada vyslovila s touto fúzi svůj souhlas.

3.

Ing. Prokop informoval dozorčí radu, že již byl proveden audit za rok 2006. Audit provedla společnost
AZ AUDIT, s.r.o., a výrok zní „bez výhrad“. Zpráva auditora byla na tomto jednání dozorčí rady předložena a projednána.

4.

V roce 2006 se dozorčí rada scházela ke svým jednáním v souladu se zákonnými požadavky a ze všech svých
jednání připravila zápisy. Členové dozorčí rady konstatovali, že při prověrce hospodaření, kterou v rámci stanov
společnosti v roce 2006 prováděli, nezjistili porušení stanov společnosti nebo povinností uložených Obchodním
zákoníkem. Při namátkové kontrole účetních dokladů nezjistili pochybení.

Dozorčí rada děkuje členům představenstva, výkonnému vedení společnosti i všem zaměstnancům za zvládnutí
tohoto náročného roku a za jejich obětavou práci ve prospěch celé společnosti.
V Praze dne 25. dubna 2007

Dita Trajboldová

Jacques Raymond Sicotte

Ing. Petr Prokop

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady
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Úchvatná
Objednejte si full service leasing

zku‰enost!
MB-E tﬁídy na www.e-sixt.cz
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
O OVù¤ENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
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PROHLÁ·ENÍ VEDENÍ ÚâETNÍ JEDNOTKY
K V¯ROâNÍ ZPRÁVù A ÚâETNÍ ZÁVùRCE
ZA ROK 2006
Vedení společnosti prohlašuje, že výroční zpráva i účetní závěrka byly sestaveny dle zákona 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění, a obsahují všechny významné skutečnosti.

František Pačes
Generální ředitel a člen představenstva

Ing. Petr Prokop
Finanční ředitel

Přiložená účetní závěrka, zpráva o hospodaření a zpráva o vztazích představují zkrácené verze těchto výkazů, respektive zpráv. Plné znění výroční zprávy včetně zprávy auditora je k dispozici v sídle společnosti.
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Mezinárodní pÛjãovna automobilÛ
Kontakty
Poboãky a jejich adresy
SPEED RENT a.s., Sixt Franchisee
Lighthouse Towers, Jankovcova 2c, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 266 007 011
Fax.: +420 266 007 013
Obchodní linka: +420 266 007 054
Rezervační linka: +420 22 23 24 995
e-mail: sixt@e-sixt.cz
www.e-sixt.cz
Sixt reservation desk:
*****Hotel Four Seasons, Staré Město, Praha
*****Hotel Corinthia Towers, Pankrác, Praha
****Hotel Ramada GH Symphony, Václavské náměstí, Praha
****Hotel Rokoko, Václavské náměstí, Praha
****Hotel Mövenpick, Anděl, Praha
****Hotel Best Western Kampa, Malá Strana, Praha

Poboãky a jejich adresy:
Praha 1, Hotel Hilton
Tel.: + 420 224 842 407
Fax: +420 224 842 313
Praha 6, Ruzyně Airport
Tel.: +420 220 115 346
Fax: +420 220 115 345
Praha 4, BB Centrum
Tel.: +420 241 406 800
Praha 4, Daimlerova 2
Mercedes-Benz
Tel.: +420 271 077 111
Praha 8, Šaldova 36
M3000
Tel.: +420 222 896 111
Brno, Tuřany Airport
Tel.: +420 724 747 200
Karlovy Vary, Grand Hotel Pupp
Mírové náměstí 2
Tel.: +420 502 454 075
České Budějovice, Řempo
Nemanická 5
Tel.: +420 777 922 173
Ostrava, Mošnov Airport
Tel.: +420 724 747 200

