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RCI Financial Services, s.r.o. je značkovou leasingovou společností, která svým 

klientům nabízí komplexní služby financování vozidel prostřednictvím sítě autorizo-

vaných dealerů Renault, Dacia a Nissan a svých 9 poboček a 4 kanceláří po celé 

České republice. Své služby orientuje jak na soukromou klientelu, tak i na fyzické 

osoby podnikající a právnické osoby.

Společnost RCI Financial Services, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 

ledna 1999 po podpisu smlouvy o založení společného podniku pod názvem RCI 

Financial Services, s.r.o. (dále jen RCI Financial Services) mezi UniCredit Leasing 

Základní údaje o společnosti

Název: RCI Financial Services, s. r. o.

Sídlo: Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 – Michle 

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Datum vzniku: 1. ledna 1999

Společnost je součástí konsolidační 

skupiny UniCredit Leasing CZ, a. s.

IČO: 25722328

DIČ: CZ699003373

Bankovní spojení: Komerční banka   27-9426000287/0100

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,   3770000/2700

Vlastnická struktura společnosti: UniCredit Leasing CZ, a. s. – 50  % podíl

 RCI Banque, S. A., groupe Renault, S. A. – 50  % podíl

CZ, a.s. a RCI Banque, S.A. Předmětem činnosti společnosti je podpora prodeje 

nových vozů značek Renault, Dacia a Nissan nabídkou jejich značkového finan-

cování prostřednictvím finančního leasingu, operativního leasingu a  účelového 

spotřebitelského úvěru. RCI Financial Services poskytuje také produkty a služby 

v oblasti financování ojetých vozidel všech značek u autorizovaných prodejců Re-

nault, Dacia a Nissan a taktéž širokou škálu pojištění, které tvoří nedílnou součást 

balíčku poskytovaného všem klientů.

RCI FINANCIAL  
SERVICES, S.R.O.
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RCI FINANCIAL  
SERVICES, S. R. O.
RCI Financial Services, s.r.o. is a branded leasing company that offers its clients 

comprehensive services for financing vehicles through the network of authorised 

Renault, Dacia and Nissan dealers and its 9 branches and 4 offices throughout 

the Czech Republic. Its services are focused both on private clients and natural 

persons as well as entrepreneurs and legal entities.

RCI Financial Services, s.r.o. was registered in the Commercial Register on 1 

January 1999 after signing the Contract to Establish a Joint Venture named RCI 

Financial Services, s.r.o. (hereinafter referred to as “RCI Financial Services”) 

between UniCredit Leasing CZ, a.s. and RCI Banque, S.A. The subject of the 

Company’s business is to support the sale of new Renault, Dacia and Nissan 

vehicles by offering branded financing through financial leasing, operational leas-

ing and special-purpose consumer loans. RCI Financial Services also provides 

products and services in the area of financing used vehicles of all brands sold by 

authorised Renault, Dacia and Nissan dealers, as well as a wide range of insur-

ance products, which form an integral part of the package provided to all clients.

Basic company information

Name: RCI Financial Services, s. r. o.

Registered office: Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 – Michle

Legal form:  Limited Liability Company

Established on: 1 January 1999

The company is a subsidiary 

of UniCredit Leasing CZ, a. s.

Company ID: 25722328

Tax ID no.: CZ699003373

Bank details: Komerční banka 27-9426000287/0100

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,   3770000/2700

Company ownership structure: UniCredit Leasing CZ, a. s. – 50  % share

 RCI Banque, S. A., groupe Renault, S. A. – 50  % share
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ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE 

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abych Vás seznámil s obchodními výsledky a se situací naší společnosti 

v uplynulém roce 2013.

Situace na trhu financování vozidel byla v roce 2013 charakterizována dle výsledků 

České leasingové a finanční asociace nulovou meziroční změnou oproti roku 2012. 

Po stagnaci automobilového trhu v roce 2012 došlo v roce 2013 k citelnějšímu 

poklesu o 5 %. Výsledek trhu byl navíc do značné míry zkreslen reexportní po-

litikou některých importérů, tzn. reálný pokles trhu byl mnohem významnější. 

Společnost Renault ČR s 13.026 prodanými vozy Renault a Dacia získala tržní 

podíl ve výši 7,4 %, přičemž u značky Renault došlo k meziročnímu poklesu pro-

deje o 39 % způsobenému zejména ukončením prodeje nejpopulárnějšího mo-

delu Thalia. Tento pokles byl částečně kompenzován nárůstem prodejů modelů 

obdobných parametrů značky Dacia, kde bylo dosaženo meziročního nárůstu 

ve  výši 43 %. Importér vozidel Nissan, společnost NSCEE, prodal v  loňském 

roce 3 920 osobních a užitkových vozidel, což představuje pokles o 11 % oproti 

rekordnímu roku 2012. Podíl počtu naší společností uzavřených smluv o finan-

cování na celkovém počtu prodaných vozidel v  roce 2013 činil 29 % u značky 

Renault, 26 % u značky Dacia a 13 % u značky Nissan, což v absolutní hodnotě 

představovalo uzavření celkem 4.194 nových smluv o financování s meziročním 

poklesem o  49 %. Tento nepříznivý výsledek po  uplynulých rekordních letech 

byl způsoben kumulací vlivu negativního vývoje prodejů vozidel Renault (-39 %) 

a meziročního poklesu podílu financování na prodejích této značky o 26 procent-

ních bodů v souvislosti se změnou obchodní politiky importéra v oblasti slevo-

vých akcí vázaných s finančními produkty. Dosaženou penetraci ve výši 29 % je 

však možno i nadále považovat za nadprůměrnou na tuzemském trhu.

V  roce 2013 jsme zaznamenali významný nárůst průměrné financované hod-

noty vozidel vstupujících do našeho financování a to o více než 38 %. Tento jev 

korespondoval s  výše uvedenou změnou obchodní politiky importéra, včetně 

ukončení prodeje velmi levného modelu Thalia. Uvedený nárůst průměrné finan-

cované hodnoty však nebyl schopen kompenzovat výrazný výpadek na straně 

prodejů. Celková financovaná hodnota nových obchodů za rok 2013 tak dosáhla 

částku 0,86 mld. Kč, což představuje pokles o 38 % ve srovnání s úspěšným 

rokem 2012. Celková financovaná hodnota všech smluv portfolia ke konci roku 

2013 pak meziročně klesla o 20 % na hodnotu 2,32 mld. Kč.

Přes pokles v oblasti nových obchodů si udržel vývoj většiny důležitých ekono-

mických ukazatelů společnosti pozitivní trend. Zisk před zdaněním za rok 2013 

dosáhl rekordní výše 399 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 33 %. Můžeme tak jed-

noznačně prohlásit, že ekonomická situace společnosti zůstává nadále stabilní 

a vyrovnaná a RCI Financial Services si i přes loňský pokles v oblasti nových ob-

chodů nadále udržuje svoji silnou pozici referenční značkové finanční společnosti.

Pro další období bude jednoznačnou prioritou stabilizace obchodních výsledků 

prostřednictvím intenzivní spolupráce s  oběma importéry a  znovunastartování 

obchodního tempa let minulých. Trvalou obchodní prioritou pak pro nás zůstává 

udržení vynikajících výsledků v prodeji pojistných produktů – především pak pojiš-

tění schopnosti splácet, pojištění GAP a pojištění k vozidlům prodávaným v hoto-

vosti, nově i v rámci sítě Nissan. V neposlední řadě se pak budeme koncentrovat 

na rozvoj spolupráce s dealerskou sítí v oblasti operativního full service leasingu, 

který jsme úspěšně uvedli na trh v průběhu roku 2012 pod značkou RCI Corpo-

rate Finance.  V oblasti rozvoje komunikace s klienty připravujeme pro rok 2014 

rozsáhlý CRM program spojený s výročím 15 let od založení naší společnosti.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří naši společnost v průběhu uplynu-

lého roku podporovali v jejím úsilí, především všem spolupracovníkům ze společ-

ností RCI Financial Services, RCI Finance CZ, mateřských společností RCI Ba-

nque a UniCredit Leasing CZ a také našim obchodním partnerům ze společností 

Renault ČR, NSCEE a dealerské sítě Renault, Dacia a Nissan. V neposlední řadě 

patří náš dík všem našim věrným zákazníkům.  
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INTRODUCTORY WORD FROM 
THE EXECUTIVE

Dear Business Partners,

I would like to take this opportunity to familiarise you with our company’s eco-

nomic results and situation in the previous year, 2013.

The situation on the vehicle financing market, based on the results of the Czech 

Leasing and Financing Association, had zero year-to-year change compared to 2012. 

Following stagnation of the vehicle market in 2012 there was a more sensitive de-

cline by 5 % in 2013. The market result was also distorted to a great extent by the 

re-export policies of certain importers, meaning that the real market decline was 

much more significant. Renault Czech Republic, which 13,026 sold Renault and 

Dacia vehicles, acquired a  market share of 7.4 %, while with the Renault brand 

there was a year-to-year decline in sales by 39 %, caused in particular by the end of 

sales of the most popular model, Thalia. This decline was partially made up for by 

an increase in sales of Dacia brand models with similar parameters, where year-to 

year growth by 43 % was achieved. The importer of Nissan vehicles, NSCEE, sold 

3,920 personal and utility vehicles last year, which represents a decline by 11 % 

compared to the record year 2012. Our company’s share of signed financing agree-

ments out of the total number of vehicles sold in 2013 was 29 % for the Renault 

brand, 26 % for the Dacia brand and 13 % for the Nissan brand, which in an ab-

solute value represented signing of a total of 4,194 new financing agreements with 

a 49 % year-to-year decline. This unfavourable result following the previous record 

years was caused by a series of negative developments affecting sales of Renault 

vehicles (-39 %) and a year-to-year decline of the share of financing in sales of this 

brand by 26 % in connection with a change of the importer’s sales policy in relation 

to discount campaigns bound to financial products. The achieved penetration of 

29 % can be further regarded as above-average on the domestic market.

In 2013 we registered significant growth of the average financial value of vehicles 

entering our financing by more than 38 %. This phenomenon corresponded to 

the change of the importer’s sales policy specified above, including ending of 

sales of the very cheap model Thalia. However, the specified increase in the 

average financed value was not able to make up for the significant decline in 

sales. The total financed value of new sales for 2013 reached CZK 0.86 billion, 

which represents a decline by 38 % compared to the successful year of 2012. 

The total financed value of all agreements in the portfolio by the end of 2013 de-

clined year-to-year by 20 % to CZK 2.32 billion .Despite the decline in new sales, 

the development of most of the important economic indicators regarding the 

company maintained a positive trend. Pre-tax profit for 2013 reached a record 

CZK 399 million, a year-to-year rise by 33 %. So we can clearly state that the 

company’s economic situation remains stable and balanced, and RCI Financial 

services, despite last year’s decline in new sales, is maintaining its strong posi-

tion as a financial services brand.

For the periods to come, our top priorities will be stabilisation of economic results 

through intensive cooperation with both importers and restarting the business 

tempo of previous years. A long-term sales priority for us remains maintaining ex-

cellent results in sales of insurance products, mainly payment ability insurance, 

GAP insurance and insurance of vehicles sold in cash, newly within the Nissan 

network. Last, but not lest, we will concentrate on development of cooperation 

with the dealer network in the area of operative full service leasing, which we 

successfully introduced onto the market in 2012 under the brand RCI Corporate 

Finance.  As far as development of communication with clients is concerned, 

for 2014 we are preparing an extensive CMR programme related to the 15th an-

niversary of our company’s founding.

In conclusion, we would like to thank everyone who supported our company in 

its efforts during the finished year, including mainly all cooperating colleagues 

from RCI Financial Services, RCI Finance CZ, the parent company RCI Banque 

and UniCredit Leasing CZ as well as our business partners from Renault Czech 

Republic, NSCEE and the Renault, Dacia and Nissan dealer network. Last, but 

not least, we would like to thank all of our loyal customers.  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013
Společnost

Společnost RCI Financial Services, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku 

1. ledna 1999 po podpisu Smlouvy o založení společného podniku pod názvem 

Renault Leasing CZ, s.r.o., mezi UniCredit Leasing CZ, a.s., a francouzskou RCI 

Banque S.A. (100 % součást skupiny groupe RENAULT S.A.) Název RCI Finan-

cial Services, s.r.o., nese společnost od přejmenování v roce 2010. Společnost 

RCI Financial Services se stala jednou z nejvýznamnějších součástí finanční sku-

piny UniCredit Leasing CZ, a.s. (člen skupiny UniCredit Group), přičemž většina 

její obchodní a administrativní činnosti je zajišťována právě ve spolupráci s ma-

teřskou společností. RCI Financial Services plně využívá služeb pobočkové sítě 

a administrativního zázemí UniCredit Leasing CZ, a.s., čímž je zajištěno efektivní 

vykonávání všech potřebných činností. Hlavním předmětem činnosti společnosti 

je podpora prodeje vozů značky Renault, Dacia a Nissan formou nabídky finan-

cování prostřednictvím finančního leasingu, spotřebitelského úvěru a operativní-

ho leasingu včetně zprostředkování varianty full service.

Milníky roku 2013

• Ukončení výroby nejprodávanějšího modelu Thalia.

• Rozšíření modelové řady značky Dacia o další atraktivní modely.

• Změna organizační struktury společnosti – vytvoření nového teritoria 

s centrálou ve Varšavě.

Obchodní výsledky prodeje vozů

V roce 2013 bylo prodáno na českém trhu oficiálními výrobci a dovozci silničních 

motorových vozidel celkem 176 405 ks nových osobních a  lehkých užitkových 

vozidel. Celkově automobilový trh osobních a lehkých užitkových vozidel v roce 

2013 poklesl o 5 % v porovnání s rokem 2012, rozdíl byl 9 400 vozů. Proti tomuto 

poklesu šly výsledky v segmentu lehkých užitkových vozů, které již třetím rokem 

rostly, meziročně o +12 %. 

Společnost Renault ČR zaznamenala se svou značkou Renault v roce 2013 po-

kles na českém trhu a nakonec obsadila šesté místo v pořadí výrobců a páté 

místo v pořadí importérů. V roce 2013 bylo prodáno 7 151 ks osobních a lehkých 

užitkových vozů Renault, což znamenalo meziroční pokles o 39 % a podíl na trhu 

4,1 %. Hlavní příčinnou bylo ukončení výroby modelu Thalia, který byl díky své 

ceně jedním z nejprodávanějších modelů na trhu.

Registrace

Tržní podílRENAULT
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Naopak značka Dacia v roce 2013 ve srovnání s rokem předcházejícím rostla. 

Prodalo se celkem 5 875 ks osobních a lehkých užitkových vozů, což bylo o 43 % 

více než ve srovnání s  rokem 2012. Značka Dacia díky tomu dosáhla na  tržní 

podíl 3,3 %. V celkovém součtu prodejů značek Renault a Dacia prodala spo-

lečnost Renault ČR na českém trhu 13 026 vozů, což činí 7,4 % podíl na trhu. 

Za úspěchem značky Dacia byla především cenově atraktivní modelová řada, 

která je nejmladší modelovou řadou v Evropě.

Od začátku roku 2010 značkové financování RCI Financial Services zahrnuje cel-

kem tři obchodní značky – Renault Finance, Dacia Finance a Nissan Finance. 

Financování aliance Renault – Nissan má tak od roku 2010 na starosti v České 

republice jediný subjekt.
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ANNUAL REPORT 
FOR 2013
Company

RCI Financial Services s.r.o. was registered in the Commercial Register on 1 

January 1999, following the signing of the Agreement on Establishment of a Joint 

Venture under the name Renault Leasing CZ s.r.o. between UniCredit Leasing 

CZ a.s. and French RCI Banque S.A. (100 % part of the Renault S.A. Group) The 

Company has had the name RCI Financial Services s.r.o. since it was renamed 

in 2010.

RCI Financial Services has become one of the most important parts of the finan-

cial group UniCredit Leasing CZ a.s. (a member of the UniCredit Group), and the 

majority of its business and administrative activities are ensured in cooperation 

with the parent company. RCI Financial Services fully uses the services of the 

branch network and the administrative foundations of UniCredit Leasing CZ a.s., 

which ensures effective performance of necessary activities.

The Company’s main business activity is supporting sales of Renault, Dacia and 

Nissan brand vehicles by offering financing through financial leasing, consumer 

credit and operative leasing, including mediation of the full-service variant.

Milestones of 2013

• Completion of production of the most sold model Thalia.

• Expansion of the model series of the Dacia brand to include other attrac-

tive models.

• A change of the company’s organisational structure and creation of a new 

territory with headquarters in Warsaw.

Vehicle sales results

In 2013, official manufacturers and importers of motor vehicles sold a  total of 

176,405 new personal and light utility vehicles.. In total, the personal and light utility 

vehicle market in 2013 declined by 5 % compared to 2012, and the difference was 

9,400 vehicles. Compared to that decline, the results in the segment of light utility 

vehicles, which had grown already for the third consecutive year, grew by 12 %. 

Renault Czech Republic registered a decline of its Renault brand on the Czech 

market in 2013 and even occupied sixth place among manufacturers and fifth 

place among importers. A total of 7,151 Renault personal and light utility vehicles 

were sold in 2013, which represents a year-to-year decline by 39 % and a 4.1 % 

share of the market. The main reason was the end of production of the Thalia 

model, which thanks to its price was one of the most sold models on the market.

Registration

Market shareRENAULT
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However, sales of the Dacia brand grew in 2013 compared to the previous year. 

A total of 5,875 personal and light utility vehicles were sold, which was 43 % more 

compared to during 2012. As a result, the Dacia brand reached a market share 

of 3.3 %. In terms of total sales of Renault and Dacia vehicles, Renault Czech 

Republic sold 13,026 vehicles on the Czech market, which represents a 7.4 % 

market share. Dacia’s success can be attributed mainly to an affordable model 

series, which is the newest model series in Europe. 

Since the beginning of 2010, brand financing of RCI Financial Services has newly 

included a total of three commercial brands, which are Renault Finance, Dacia Fi-
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Importér vozidel Nissan do České republiky, společnost NSCEE, v  roce 2013 

prodal celkem 2 920 osobních a lehkých užitkových vozidel, což znamenalo po-

kles o 11 % oproti roku 2012, kdy společnost prodala 3 292 vozidel. V roce 2013 

tak tržní podíl značky Nissan v ČR tvořil 1,7 %. 

Obchodní výsledky společnosti RCI Financial Services
Společnost RCI Financial Services v roce 2013 uzavřela 2 089 úvěrových a lea-
singových smluv na vozy Renault, což představuje meziroční pokles o 67 % a po-
díl (penetraci) na prodaných vozech Renault ve výši 29 % (-26 procentních bodů 
oproti roku 2012). I přes tento propad, který byl z větší části zapříčiněn ukončením 
výroby modelu Thalia, značka Renault dosáhla nadprůměrné penetrace financo-
vání na českém trhu.

Společnosti RCI Financial Services pokračovala ve spolupráci s NSCEE a  jejími 
dealery a financovala v roce 2013 celkem rekordních 366 vozidel Nissan. Dosáh-
li jsme 13 % penetrace financování a zaznamenali jsme tak 6 procentních bodů 
nárůst oproti loňskému roku. Toto zvýšení bylo dosaženo především zlepšenou 
spoluprací s dealerskou sítí Nissan.

Na nové vozy Dacia bylo uzavřeno celkem 1 528 úvěrových a leasingových smluv, 
což znamená nárůst oproti roku 2012 o 10 % a podíl (penetraci) na prodaných vo-
zech Dacia ve výši 26 % (-8 procentních bodů v porovnání s rokem 2012). Výsledná 
penetrace 26 % patří stále mezi nejvyšší ve značkovém financování.

Registrace

Tržní podílDACIARegistrace

Tržní podílNISSAN
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nance and Nissan Finance. Therefore, since 2010, the financing alliance between 

Renault and Nissan has been overseen by a single entity in the Czech Republic.

The importer of Nissan vehicles to the Czech Republic, NSCEE, in 2013 sold 

a total of 2,920 personal and light utility vehicles, which represented a decline 

b 11 % compared to 2012, when the company sold 3,292 vehicles. In 2013, the 

Nissan brand’s market share in the Czech Republic was 1.7 %. 

Economic results of RCI Financial Services
In 2013, RCI Financial Services entered into 2,089 credit and leasing agreements 
for Renault vehicles, which represents a year-to-year decline by 67 % and a 29 % 
share (penetration) of sold Renault vehicles (-26 % compared to 2012). Even de-
spite this decline, which was mostly caused by the end of production of the Thalia 
brand, the Renault brand achieved above-average penetration of financing on the 
Czech market.

A  total of 1,528 credit and leasing agreements were entered into for new Dacia 
vehicles, which also represents a decline compared to 2012 by 10 % and a share 
(penetration) of sold Dacia vehicles of 26 % (-8 % compared to in 2012). The result-
ing penetration of 26 % remains among the highest in the branded financing sector.
RCI Financial Services continued in cooperation with NSCEE and its dealers and 
in 2013 financed a  record 366 Nissan vehicles. Therefore, we achieved 13 % 
penetration of financing and registered 6 % growth compared to the previous 

year. This increase was achieved mainly through better cooperation with the 
Nissan dealer network.

In 2013, a total of 211 agreements were entered into for used vehicles, which rep-
resents a year-to-year decline by 6 %. The decline in the number of agreements 
for used vehicles was caused by the continuing decline in overall sales of used 
vehicles in the Czech Republic in recent years. 
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VÝVOJ POČTU SMLUV DLE ZNAČEK

VÝVOJ PENETRACE DLE ZNAČEK
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Počet financovaných smluv celkem (nové + ojeté vozy v ks)

Nové obchody v pořizovací ceně bez DPH (v mil.kč)
VÝVOJ POČTU SMLUV CELKEM

V roce 2013 bylo dále uzavřeno 211 smluv na ojeté vozy, což představuje mezi-
roční pokles o 6 %. Pokles počtu smluv na ojeté vozy byl zapříčiněn pokračujícím 
poklesem celkových prodejů ojetých vozů v ČR v posledních letech. 

Společnost RCI Financial Services tedy uzavřela v  roce 2013 celkem 4  194 

smluv, což představuje 49 % pokles oproti roku 2012. I přes tento pokles se po-

dařilo udržet nadprůměrnou penetraci financování na značkách Renault a Dacia 

v roce 2013.
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V roce 2013 se zvýšila průměrná pořizovací cena bez DPH na 277 189 Kč (oproti 

219  680 Kč v  roce 2012). Za  tímto zvýšením bylo především ukončení prode-

je, a  tím i financování, modelu Thalia, které mělo velmi nízkou pořizovací cenu 

a tvořilo významnou část prodejního portfolia. Průměrná délka trvání smlouvy se 

zvýšila na 47 měsíců, v roce 2012 to bylo 46 měsíců. Tento nárůst měl pozitivní 

dopad na naše finanční výsledky. Průměrná výše zálohové platby se snížila na  

38 % z původních 46 %. 
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In 2013, RCI Financial Services entered into a  total of 4,194 agreements, which 
represented a 49 % decline compared to 2012. However, even despite this decline, 
the company managed to maintain above-average penetration of financing for the 
Renault and Dacia brands in 2013. In 2013 the average acquisition cost without 
VAT fell to CZK 277,189 (compared to CZK 219,680 in 2012).  The increase can be 

attributed mainly to the end of sales and of financing of the Thalia brand, which 
had a very low acquisition price and represented a significant part of the sales 
portfolio.  The average length of an agreement increased to 47 months, compared 
to 46 months in 2012. This increase had a positive effect on our financial results.  
The average advance payment amount fell to 38 % from the original 46 %. 
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Produkty a pojištění
Všechny své produkty a  služby nabízí RCI Financial Services prostřednictvím 
sítě 9 regionálních poboček a všech dealerství značek Renault, Dacia a Nissan 
po celé České republice. V roce 2013, společnost RCI Financial Services nadále 
zaměřovala svou nabídku služeb na  všechny typy zákazníků, od  soukromých 
osob přes podnikatelské subjekty až po společnosti, kterým nabízí velký výběr 
z  možností financování jak nových vozů značek Renault, Dacia a  Nissan, tak 
ojetých vozů všech značek v rámci autorizovaných dealerství. Společnost svým 
zákazníkům nabízí výběr všech finančních produktů, které tvoří spotřebitelský 
úvěr, finanční leasing nebo operativní leasing včetně zprostředkování varianty 
full service.

Dále prostřednictvím služeb svého makléře, sesterské společnosti UniCredit 
pojišťovací makléřská spol. s r.o., spolupracuje RCI Financial Services s řadou 
renomovaných pojišťoven a nabízí velmi kvalitní a cenově výhodné havarijní a zá-

Pojištění GAP

Havarijní pojištění a povinné ručení

Pojištění schopnosti 
splácet

VÝVOJ PENETRACE NA POJIŠTĚNÍ
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konné pojištění, pojištění schopnosti splácet, pojištění GAP a další doplňková 
pojištění vozidel. V  loňském roce jsme dosáhli dalšího nárůstu v penetraci do-
plňkového pojištění oproti roku 2012, což bylo způsobeno prodejem výhodných 
„balíčků“ a systémové práce obchodní sítě.

V  roce 2013 společnost úspěšně pokračovala v  projektu RCI pojištění, který 

spustila v roce 2012 a jejímž prvním krokem bylo spuštění portálu Unibroker  – 

uzavírání hotovostního pojištění. Ve druhém roce se nám podařilo sjednat přes 

2 000 pojistných smluv s penetrací 22 % na hotovostních prodejích značek Re-

nault a Dacia. Na konci roku jsme uzavřeli dohodu se značkou Nissan na spuš-

tění hotovostního pojištění i v dealerské síti Nissan.

Společně se společností Renault ČR jsme uzavřeli dohodu s vybranými pojišťov-

nami a přes speciální produktovou nabídku jsme dealerské síti podali pomocnou 

ruku v boji proti nekvalitním opravám mimo autorizovanou síť.



GAP coverage

Accident 
and mandatory coverage

Payment ability coverage

DEVELOPMENT OF PENETRATION OF INSURANCE
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Products and insurance
RCI Financial Services offers all of its products and services through its network 
of 9 regional branches and all Renault, Dacia and Nissan dealerships in the Czech 
Republic.

In 2013, RCI Financial Services continued to focus its offering of services on all 
types of customers, from private individuals to businesses and companies whom 
it offered a wide range of options for financing both new Renault, Dacia and Nissan 
vehicles and used vehicles of all brands through authorised dealerships. The com-
pany offers its customers the option to choose from all available financial products, 
specifically consumer credit, financial leasing and operative leasing, including me-
diation of full service.

Through the services of its broker, sister company UniCredit pojišťovací makléřská 
s.r.o., RCI Financial Services cooperates with several renowned insurers and of-
fers very quality and price advantageous accident and mandatory coverage, pay-

ment ability coverage, GAP coverage and other additional vehicle coverage. Last 
year we achieved recognisable growth in sales of additional coverage compared 
to 2012, which the result of the sale of advantageous “packages” and the dedica-
tion of the sales network.

In 2013, the company successfully continued with the RCI insurance project, 
which had been launched in 2012 and the first step of which was the launch of the 
Unibroker portal for arranging cash insurance. In the second year, we managed 
to arrange over 2,000 insurance policies with penetration of 22 % of cash sales of 
the Renault and Dacia brands. At the end of the year, we entered into an agree-
ment with the Nissan brand for the launch of cash insurance in the Nissan dealer 
network.

Together with Renault Czech Republic, we entered into agreements with selected in-
surers, and through a special product offer we offered the dealership network a help-
ing hand in the fight against poor quality repairs outside of the authorised network.



Strategické záměry společnosti – výhled do roku 2014

Společnost RCI Financial Services se v  následujícím roce zaměří primárně 

na další rozvoj v těchto oblastech:

• Spolupráce s importérem Renault ČR a Nissan NSCEE na společných ob-

chodních a marketingových aktivitách.

• Prodej doplňkových pojistných produktů a pojištění hotovostních prodejů. 

• Nastartování projektu Nissan pojištění – uzavírání pojistných smluv k hoto-

vostním prodejům.

• Rozvoj prodeje operativního leasingu se službami ve spolupráci s partne-

rem UniCredit Fleet Management, s.r.o.

• Příprava produktové nabídky pro financování elektrických vozidel Nissan.

Veškeré další kroky směřující k maximálnímu využití synergických efektů plynou-

cích z příslušnosti k alianci Renault – Nissan a skupině UniCredit Leasing.
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VÝVOJ HOTOVOSTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v této oblasti.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v této oblasti.

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

K 31. prosinci 2013 společnost eviduje 13 zaměstnanců. Všechny pracovněprávní 

vztahy jsou upraveny v  souladu s příslušnými zákony. Společnost se cíleně za-

měřuje na  školení svých pracovníků, včetně jazykových kurzů, vnitřního školení 

a profesních seminářů.

Organizační složka

Společnost nemá v zahraničí žádnou organizační složku.
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DEVELOPMENT OF CASH INSURANCE IN 2013

Company’s strategic goals, outlook for 2014

In the next year, RCI Financial Services will focus primarily on further develop-

ment in these areas:

• Cooperation with the importer Renault Czech Republic and Nissan NS-

CEE on joint sales and marketing activities.

• The sale of additional insurance products and insurance of cash sales.  

• Starting of the Nissan insurance project – arrangement of insurance poli-

cies for cash sales.

• Development of the sale of operative leasing with services in cooperation 

with the partner UniCredit Fleet Management s.r.o.

• Preparation of a product offer for financing of Nissan electric vehicles.

All other steps leading to maximum use of synergic effects resulting from affilia-

tion with the alliance of Renault, Nissan and UniCredit Leasing.

Activities related to research and development

The company is not active in this area.

Activities related to environmental protection

The company is not active in this area.

Activities related to employment relationships

By 31 December 2013, the company had 13 employees. All employment relation-

ships are arranged in compliance with applicable law. The company is focused on 

training of its employees, including language courses, internal training and profes-

sional seminars.

Branches

The company has no branches abroad.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro společníky společnosti 
RCI Financial Services, s.r.o.

Se sídlem: Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle
Identifikační číslo: 257 22 328

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dne 31. března 2014 vydali k 
účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 33 až 
80, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti RCI Financial 
Services, s.r.o. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty, 
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.  

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 

pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této 
účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy 
jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit 
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací 
o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí 
na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) 
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem 
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní 
jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení 
celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Tel: + 420 246 042 500

Fax: + 420 246 042 555

DeloitteCZ@deloitteCE.com

www.deloitte.cz

zapsaná Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 24349

IČ: 49620592

DIČ: CZ49620592
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Partners 
of RCI Financial Services, s.r.o. 

Having its registered office at: Želetavská 1525/1, 
140 10 Praha 4 – Michle
Identification number: 257 22 328

 
Report on the Financial Statements

Based upon our audit, we issued the following audit report dated 31 
March 2014 on the financial statements which are included in this annual 
report on pages 33 to 80:

“We have audited the accompanying financial statements of RCI Financial 
Services, s.r.o., which comprise the balance sheet as of 31 December 
2013, and the profit and loss account, statement of changes in equity 
and cash flow statement for the year then ended, and a summary of 
significant accounting policies and other explanatory notes.

Statutory Body’s Responsibility for the Financial Statements

The Statutory Body is responsible for the preparation and fair presentation 
of these financial statements in accordance with accounting regulations 
applicable in the Czech Republic, and for such internal control as 

Tel: + 420 246 042 500

Fax: + 420 246 042 555

DeloitteCZ@deloitteCE.com

www.deloitte.cz

Registered at Municipal Court in

Prague, Section C, File 24349

Id. Nr.: 49620592

Tax Id. Nr.: CZ49620592

management determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud 
or error.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements 
based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on 
Auditors and International Standards on Auditing and the related application 
guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. 
Those standards require that we comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about 
the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures 
selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 
to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 
internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation 
of the financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit 
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates made by management, 
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our audit opinion.



 
Auditorská společnost: Statutární auditor:

Deloitte Audit s.r.o. 
oprávnění č. 79 

Diana Rádl Rogerová 
oprávnění č. 2045
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Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
finanční pozice společnosti RCI Financial Services, s.r.o. k 31. prosinci 
2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto 
datu v souladu s českými účetními předpisy.“

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích 
společnosti RCI Financial Services, s.r.o.  
za rok končící k 31.  prosinci 2013, která je součástí této výroční zprávy 
na stranách 81 až 84. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný 
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
 
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem č. 56 
Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom 
plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o 
vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření 
je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na 
analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné 
správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než 
audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by 
nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti RCI Financial 
Services, s.r.o. za rok končící k 31. prosinci 2013 obsahuje významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. 

Společnost se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených smluv 
s odkazem na obchodní tajemství.

Zpráva o vztazích byla sestavena v souladu s ustanoveními § 66a zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. prosinci 2013 s 
účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární 
orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného 
ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby 
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které 
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou 
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje 
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě 
společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 
výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 6. června 2014



Audit firm: Statutory auditor:
Deloitte Audit s.r.o. 
certificate no. 79 

Diana Rádl Rogerová 
certificate no. 2045 
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Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the 
financial position of RCI Financial Services, s.r.o. as of 31 December 2013, 
and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in 
accordance with accounting regulations applicable in the Czech Republic.”

Report on the Related Party Transactions Report

We have also reviewed the factual accuracy of the information included in 
the related party transactions report of RCI Financial Services, s.r.o. for the 
year ended 31 December 2013 which is included in this annual report on 
pages 81 to 84. This related party transactions report is the responsibility 
of the Company’s Statutory Body. Our responsibility is to express our view 
on the related party transactions report based on our review.

We conducted our review in accordance with Auditing Standard 56 issued 
by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. This standard requires  
that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to 
whether the related party transactions report is free of material factual 
misstatements. A review is limited primarily to inquiries of Company 
personnel and analytical procedures and examination, on a test basis, of 
the factual accuracy of information, and thus provides less assurance than 
an audit. We have not performed an audit of the related party transactions 
report and, accordingly, we do not express an audit opinion.

Nothing has come to our attention based on our review that indicates that 
the information contained in the related party transactions report of RCI 
Financial Services, s.r.o. for the year ended 31 December 2013 contains 
material factual misstatements.

The Company has decided not to disclose amounts under related party 
contracts citing business secrecy restrictions.

The related party transactions report was prepared in accordance with 
Section 66a of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code. 

Report on the Annual Report

We have also audited the annual report of the Company as of 31 
December 2013 for consistency with the financial statements referred to 
above. This annual report is the responsibility of the Company’s Statutory 
Body. Our responsibility is to express an opinion on the consistency of the 
annual report and the financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on 
Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of 
Auditors of the Czech Republic. Those standards require that the auditor 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the information included in the annual report describing matters that are 
also presented in the financial statements is, in all material respects, 
consistent with the relevant financial statements. We believe that our 
audit provides a reasonable basis for our opinion. 

In our opinion, the information included in the annual report of the 
Company is consistent, in all material respects, with the financial 
statements referred to above.

In Prague on 6 June 2014







31. 12. 2013 31. 12. 2012

PASIVA CELKEM 2 520 035 3 226 228

A. Vlastní kapitál 714 954 1 055 932

A.I. Základní kapitál 70 000 70 000

A.I.1. Základní kapitál 70 000 70 000

A.II. Kapitálové fondy 311 000 436 000

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 311 000 436 000

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 8 892 8 910

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 8 164 8 164

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 728 746

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 633 302 278

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 633 302 278

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 324 429 238 744

B. Cizí zdroje 1 736 470 2 018 556

B.I. Rezervy 242

B.I.4. Ostatní rezervy 242

B.II. Dlouhodobé závazky 21 281 54 727

B.II.10. Odložený daňový závazek 21 281 54 727

B.III. Krátkodobé závazky 113 301 212 046

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 50 102 72 909

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 515 570

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 296 290

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 25 751 63 744

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 19 480 26 722

B.III.10. Dohadné účty pasivní 17 157 47 811

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 601 646 1 751 783

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 510 000 710 000

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 091 646 1 041 783

C. I. Časové rozlišení 68 611 151 740

C.I.2. Výnosy příštích období 68 611 151 740

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
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31. 12. 2013 31. 12. 2012

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 2 520 035 3 226 228

A. Equity 714 954 1 055 932

A.I. Share capital 70 000 70 000

A.I.1. Share capital 70 000 70 000

A.II. Capital funds 311 000 436 000

A.II.2. Other capital funds 311 000 436 000

A.III. Statutory funds 8 892 8 910

A.III.1. Statutory reserve fund/Indivisible fund 8 164 8 164

A.III.2. Statutory and other funds 728 746

A.IV. Retained earnings 633 302 278

A.IV.1. Accumulated profits brought forward 633 302 278

A.V. Profit or loss for the current period (+ -) 324 429 238 744

B. Liabilities 1 736 470 2 018 556

B.I. Reserves 242

B.I.4. Other reserves 242

B.II. Long-term liabilities 21 281 54 727

B.II.10. Deferred tax liability 21 281 54 727

B.III. Short-term liabilities 113 301 212 046

B.III.1. Trade payables 50 102 72 909

B.III.5. Payables to employees 515 570

B.III.6. Social security and health insurance payables 296 290

B.III.7. State - tax payables and subsidies 25 751 63 744

B.III.8. Short-term prepayments received 19 480 26 722

B.III.10. Estimated payables 17 157 47 811

B.IV. Bank loans and borrowings 1 601 646 1 751 783

B.IV.1. Long-term bank loans 510 000 710 000

B.IV.2. Short-term bank loans 1 091 646 1 041 783

C. I. Other liabilities 68 611 151 740

C.I.2. Deferred income 68 611 151 740

BALANCE SHEET FULL VERSION
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31. 12. 2013 31. 12. 2012

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 3 283 154 763 119 2 520 035 3 226 228

B. Dlouhodobý majetek 925 273 682 938 242 335 483 085

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 925 273 682 938 242 335 483 085

B.II.2. Stavby 930 230 700 718

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 923 924 682 708 241 216 482 367

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 419 419

C. Oběžná aktiva 2 347 609 80 181 2 267 428 2 727 629

C.I. Zásoby 4 134 4 134 3 487

C.I.5. Zboží 4 134 4 134 3 487

C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 199 337 37 044 1 162 293 1 438 983

C.II.7. Jiné pohledávky 1 199 337 37 044 1 162 293 1 438 983

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 132 837 43 137 1 089 700 1 266 190

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 31 160 21 194 9 966 37 395

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 134 134 179

C.III.8. Dohadné účty aktivní 10 641 10 641 8 451

C.III.9. Jiné pohledávky 1 090 902 21 943 1 068 959 1 220 165

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 11 301 11 301 18 969

C.IV.1. Peníze 85 85 368

C.IV.2. Účty v bankách 11 216 11 216 18 601

D. I. Časové rozlišení 10 272 10 272 15 514

D.I.1. Náklady příštích období 64 64 59

D.I.3. Příjmy příštích období 10 208 10 208 15 455
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31. 12. 2013 31. 12. 2012

Gross Adjustment Net Net

TOTAL ASSETS 3 283 154 763 119 2 520 035 3 226 228

B. Fixed assets 925 273 682 938 242 335 483 085

B.II. Tangible fixed assets 925 273 682 938 242 335 483 085

B.II.2. Structures 930 230 700 718

B.II.3. Individual movable assets and sets of movable assets 923 924 682 708 241 216 482 367

B.II.7. Tangible fixed assets under construction 419 419

C. Current assets 2 347 609 80 181 2 267 428 2 727 629

C.I. Inventories 4 134 4 134 3 487

C.I.5. Goods 4 134 4 134 3 487

C.II. Long-term receivables 1 199 337 37 044 1 162 293 1 438 983

C.II.7. Other receivables 1 199 337 37 044 1 162 293 1 438 983

C.III. Short-term receivables 1 132 837 43 137 1 089 700 1 266 190

C.III.1. Trade receivables 31 160 21 194 9 966 37 395

C.III.7. Short-term prepayments made 134 134 179

C.III.8. Estimated receivables 10 641 10 641 8 451

C.III.9. Other receivables 1 090 902 21 943 1 068 959 1 220 165

C.IV. Current financial assets 11 301 11 301 18 969

C.IV.1. Cash on hand 85 85 368

C.IV.2. Cash at bank 11 216 11 216 18 601

D. I. Other assets 10 272 10 272 15 514

D.I.1. Deferred expenses 64 64 59

D.I.3. Accrued income 10 208 10 208 15 455
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Období do 31. 12. 2013 Období do 31. 12. 2012

I. Tržby za prodej zboží 11 724 13 500

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 11 645 12 939

 + Obchodní marže 79 561

II. Výkony 403 925 689 097

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 403 925 689 097

B. Výkonová spotřeba 100 292 370 527

B.1. Spotřeba materiálu a energie 695 858

B.2. Služby 99 597 369 669

 + Přidaná hodnota 303 712 319 131

C. Osobní náklady 13 462 14 753

C.1. Mzdové náklady 9 701 10 732

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 374 3 626

C.4. Sociální náklady 387 394

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 270 990 431 863

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 21 686 29 397

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 686 29 397

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 20 345 30 076

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 20 345 30 076

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 1 111 12 137

IV. Ostatní provozní výnosy 97 096 106 197

H. Ostatní provozní náklady 12 879 19 544

* Provozní výsledek hospodaření 103 707 -53 648

X. Výnosové úroky 335 424 414 280

N. Nákladové úroky 38 615 60 711

XI. Ostatní finanční výnosy 3 4

O. Ostatní finanční náklady 1 054 1 071

* Finanční výsledek hospodaření 295 758 352 502

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 75 036 60 110

Q 1.  - splatná 108 482 96 325

Q 2.  - odložená -33 446 -36 216

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 324 429 238 744

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 324 429 238 744

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 399 465 298 854

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v druhovém členění
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Year ended 31. 12. 2013 Year ended 31. 12. 2012

I. Sales of goods 11 724 13 500

A. Costs of goods sold 11 645 12 939

 + Gross margin 79 561

II. Production 403 925 689 097

II.1. Sales of own products and services 403 925 689 097

B. Purchased consumables and services 100 292 370 527

B.1. Consumed material and energy 695 858

B.2. Services 99 597 369 669

 + Added value 303 712 319 131

C. Staff costs 13 462 14 753

C.1. Payroll costs 9 701 10 732

C.3. Social security and health insurance costs 3 374 3 626

C.4. Social costs 387 394

E. Depreciation of intangible and tangible fixed assets 270 990 431 863

III. Sales of fixed assets and material 21 686 29 397

III.1. Sales of fixed assets 21 686 29 397

F. Net book value of fixed assets and material sold 20 345 30 076

F.1. Net book value of sold fixed assets 20 345 30 076

G. Change in reserves and provisions relating to operating activities and complex deferred expenses 1 111 12 137

IV. Other operating income 97 096 106 197

H. Other operating expenses 12 879 19 544

* Operating profit or loss 103 707 -53 648

X. Interest income 335 424 414 280

N. Interest expenses 38 615 60 711

XI. Other financial income 3 4

O. Other financial expenses 1 054 1 071

* Financial profit or loss 295 758 352 502

Q. Income tax on ordinary activities 75 036 60 110

Q 1.  - due 108 482 96 325

Q 2.  - deferred -33 446 -36 216

** Profit or loss from ordinary activities 324 429 238 744

*** Profit or loss for the current period (+/-) 324 429 238 744

**** Profit or loss before tax 399 465 298 854

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
structured by the nature of expense method
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Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Rezervní 
fondy, nedělitelný 

fond a ostatní 
fondy ze zisku

Nerozdělený 
zisk minulých 

let

Neuhrazená ztráta 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného účetního 
období 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 
CELKEM

Stav k 31.12.2011  70 000  436 000  8 800  302 325  -    170 343  987 468 

Rozdělení výsledku hospodaření 390 169 953 -170 343

Vyplacené dividendy -170 000 -170 000

Výdaje z kapitálových fondů -280 -280

Výsledek hospodaření za běžné období 238 744 238 744

Stav k 31.12.2012 70 000 436 000 8 910 302 278 238 744 1 055 932

Rozdělení výsledku hospodaření 238 744 -238 744

Změna základního kapitálu

Vyplacené dividendy -540 000 -540 000

Výdaje z kapitálových fondů -125 000 -18 -389 -125 407

Výsledek hospodaření za běžné období 324 429 324 429

Stav k 31.12.2013 70 000 311 000 8 892 633 324 429 714 954

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
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Share 
capital

Capital 
funds

Statutory funds Accumulated 
profits brought 

forward

Accumulated losses 
brought forward

Profit or loss 
for the current 

period

TOTAL 
EQUITY

Balance at 31 December 2011  70 000  436 000  8 800  302 325  -    170 343  987 468 

Distribution of profit or loss 390 169 953 -170 343

Dividends paid -170 000 -170 000

Payments from capital funds -280 -280

Profit or loss for the current period 238 744 238 744

Balance at 31 December 2012 70 000 436 000 8 910 302 278 238 744 1 055 932

Distribution of profit or loss 238 744 -238 744

Dividends paid -540 000 -540 000

Payments from capital funds -125 000 -18 -389 -125 407

Profit or loss for the current period 324 429 324 429

Balance at 31 December 2013 70 000 311 000 8 892 633 324 429 714 954

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
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Období do 31. 12. 2013 Období do 31. 12. 2012

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 18 969 11 369

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 399 465 298 854

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -26 292 91 112

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 270 990 431 863

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 868 12 138

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -1 341 679

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky -296 809 -353 568

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 373 173 389 966

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 315 518 -135 755

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 466 661 44 866

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -150 496 -180 310

A.2.3. Změna stavu zásob -647 -311

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 688 692 254 211

A.3. Vyplacené úroky -37 788 -47 041

A.4. Přijaté úroky 325 216 398 821

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -140 445 -111 320

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 835 675 494 671

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -49 484 -40 730

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 21 686 29 397

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -27 798 -11 333

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu závazků z financování -150 526 -305 397

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -665 018 -170 341

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům -125 000

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -18 -341

C.2.6. Vyplacené dividendy -540 000 -170 000

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -815 544 -475 738

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -7 668 7 600

R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 11 301 18 969

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
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Year ended 31. 12. 2013 Year ended 31. 12. 2012

P. Opening balance of cash and cash equivalents 18 969 11 369

Cash flows from ordinary activities

Z. Profit or loss from ordinary activities before tax 399 465 298 854

A.1. Adjustments for non-cash transactions -26 292 91 112

A.1.1. Depreciation of fixed assets 270 990 431 863

A.1.2. Change in provisions and reserves 868 12 138

A.1.3. Profit/(loss) on the sale of fixed assets -1 341 679

A.1.5. Interest expense and interest income -296 809 -353 568

A.* Net operating cash flow before changes in working capital 373 173 389 966

A.2. Change in working capital 315 518 -135 755

A.2.1. Change in operating receivables and other assets 466 661 44 866

A.2.2. Change in operating payables and other liabilities -150 496 -180 310

A.2.3. Change in inventories -647 -311

A.** Net cash flow from operations before tax and extraordinary items 688 692 254 211

A.3. Interest paid -37 788 -47 041

A.4. Interest received 325 216 398 821

A.5. Income tax paid from ordinary operations -140 445 -111 320

A.*** Net operating cash flows 835 675 494 671

Cash flows from investing activities

B.1. Fixed assets expenditures -49 484 -40 730

B.2. Proceeds from fixed assets sold 21 686 29 397

B.*** Net investment cash flows -27 798 -11 333

Cash flow from financial activities

C.1. Change in payables from financing -150 526 -305 397

C.2. Impact of changes in equity -665 018 -170 341

C.2.2. Capital payments to partners -125 000

C.2.5. Payments from capital funds -18 -341

C.2.6. Dividends paid -540 000 -170 000

C.*** Net financial cash flows -815 544 -475 738

F. Net increase or decrease in cash and cash equivalents -7 668 7 600

R. Closing balance of cash and cash equivalents 11 301 18 969

CASH FLOW STATEMENT
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ADRESÁŘ SPOLEČNOSTI A POBOČEK 
DIRECTORY OF THE COMPANY AND ITS BRANCHES

Centrála Main office: 

RCI Financial Services, s. r. o. 

Želetavská 1525/1 

Praha 4 – Michle 

Tel. / phone: (+420) 257 091 172 

Fax: (+420) 257 091 450

E-mail: rcifs@unicreditleasing.cz

www.rcifs.cz

Naše pobočky Branches:

BRNO 

Divadelní 2 

Tel. / phone: 549 529 600, 

Fax: 541 128 240

ČESKÉ BUDĚJOVICE

U Zimního stadionu 3, 

Tel. / phone: 387 313 191-2, 

Fax: 387 313 193

HRADEC KRÁLOVÉ

Šimkova 1224, 

Tel. / phone: 495 512 383, 

Fax: 495 511 799

LIBEREC

Široká 28/5, 

Tel. / phone: 485 106 610, 

Fax: 482 710 375

OSTRAVA

Nová Karolina Park, 28.října 3348/65

Tel. / phone: 596 101 230, 

Fax: 596 132 097

PLZEŇ

Radobyčická 6, 

Tel. / phone: 377 220 205-7, 

Fax: 377 220 212

PRAHA

Želetavská 1525/1, 

Tel. / phone: 257 091 111, 

Fax: 257 091 371

ÚSTÍ NAD LABEM

Mírové nám. 35a, 

Tel. / phone: 475 220 274, 

Fax: 475 220 019

ZLÍN

Kvítková 552, 

Tel. / phone: 577 578 111, 

Fax: 577 435 037

Naše kanceláře Offices:

HODONÍN

Brněnská 48, 

Tel. / phone: 602 749 628, 

Fax: 518 341 782

JIHLAVA

Masarykovo náměstí 1222/54, 

Tel. / phone: 567 128 011-4, 

Fax: 567 311 248

KARLOVY VARY

Dr. Davida Bechera 1177/26, 

Tel. / phone: 353 234 565, 

Fax: 353 234 563

OLOMOUC

Vídeňská 14, 

Tel. / phone: 585 227 172, 

Fax: 585 436 789
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Výroční zpráva byla sestavena k datu 30. 4. 2014. The Annual Report was created on 30 April 2014.

Centrála Main office Naše pobočky Branches Naše kanceláře Offices



Grafické zpracování: www.martinmatera.cz
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