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ÚVODNÍ SLOVO

Projekt ATLANTIK eBroker
Produktovou inovací v oblasti obchodování s akciemi byl projekt ATLANTIK
eBroker, který umožňuje on-line obchodování na nejvýznamnějších světových
akciových trzích s minimálními poplatky.

Vážení obchodní přátelé,
vážení klienti,
minulý rok jsem Vás ve výroční zprávě
informoval o návratu hospodaření
společnosti do "černých čísel" dosažením
zisku ve výši 6,8 mil. Kč. Nyní Vám mohu
s hrdostí oznámit, že se nám podařilo zisk
před zdaněním za rok 2003 skoro
zdesetinásobit a vykázat kladný hospodářský výsledek ve výši téměř 68 mil. Kč.
Tento významný úspěch nás zavazuje
zůstat i do budoucna trvale ziskovou
společností.
V roce 2003 jsme posílili aktivity ve všech
oblastech činnosti, představili jsme několik nových produktů a realizovali celou
řadu velmi zajímavých investičních
příležitostí:
Obchodování s cennými papíry –
nárůst objemu zobchodovaných
cenných papírů o 23 %
V oblasti obchodování s cennými papíry,
které je základní činností našeho
podnikání, jsme pokračovali v trendu
rozšiřování klientely a růstu objemu
zobchodovaných cenných papírů. Zobchodovaný objem akcií dosáhl výše
38,9 mld., což meziročně představuje
nárůst o 52 %.

Demoverze aplikace ATLANTIK eBroker
byla využita k provozování investiční hry
ATLANTIK FT. Té se na internetové
adrese http://akcie1.idnes.cz zúčastnilo
téměř 6000 hráčů, kteří buď aktivně hráli,
nebo obchodování jen zkoušeli.
V průběhu roku bylo odměněno 84
investorů měsíce a 10 investorů roku.
Hráči dosáhli díky aktivní investiční
strategii vysokých zisků. Například
strategie vítěze hry, jehož zisk za období
12 měsíců činil 871%, se skládala z 21
rozdílných nákupních a prodejních
transakcí. Mezi hráči se našli i opravdoví
obchodníci, kteří si ověřovali výsledky své
riskantnější strategie. V roce 2004 hra
ATLANTIK FT pokračuje na adrese
http://akcie.centrum.cz.
Asset Management –
opět stabilní výkon a nové produkty
Oddělení Asset Management v roce 2003
navázalo na stabilní výkony předchozího
roku. Vzhledem k tomu, že většina
portfolií byla zaměřena konzervativně,
byly tudíž naplněny do značné míry
dluhovými instrumenty, jejichž ceny
v první polovině roku s klesajícími
úrokovými sazbami rostly.
Klientům z řad fyzických osob jsme začali
nabízet nové produkty tzv. typová
portfolia. Do těchto portfolií lze investovat
s nižším počátečním obnosem.
Prostředky, které jsou oddělení Asset
Management svěřeny krátkodobě či
s nutností vysokého stupně likvidity při
zachování nízkého stupně rizika, jsme
úspěšně využívali při financování tzv.
REPO operací klientů v oddělení Trading.
Pokračovala také spolupráce s oddělením
Investment Banking, kde se Asset Management podílel na získávání prostředků
k financování investičních projektů tohoto
oddělení.

Investment Banking –
investiční projekty roku
Nejdynamičtějším nárůstem realizovaných projektů prošlo oddělení Investment
Banking. Započatá restrukturalizace
společností ČSAD České Budějovice
a ČSAD Prachatice byla v letošním roce
úspěšně dokončena prodejem jejich
dceřiné společnosti rakouské firmě
Österreichische Postbus AG. Dalšími
aktivitami bylo např. získání oprávnění
pořádat dražby cenných papírů či uskutečněný povinný odkup akcií společnosti
VÍTKOVICE.
Za pozornosti českých i zahraničních
médií pak ATLANTIK FT v létě loňského
roku během mimořádně krátké doby
vyjednal a zabezpečil vstup strategického
investora do předlužené skupiny firem
okolo Cestovní kanceláře FISCHER.
ATLANTIK FT se následně ujal náročného úkolu očistit skupinu FISCHER
od ztrátových aktivit a celkově restrukturalizovat její činnost a hospodaření.
10 let mezi nejlepšími
Tento úspěšný rok 2003 byl pro naši
společnost rokem oslav. Dne 27. 11. 2003
jsme společně s našimi obchodními
partnery, klienty a dalšími vzácnými hosty
prožili v hotelu Marriott večer plný
zábavy, hazardu a tance. Již deset let se
řadíme k nejvýznamnějším obchodníkům
s cennými papíry na českém trhu.
Skutečnost, že jsme největším nezávislým
nebankovním obchodníkem nám umožňuje plynule rozšiřovat portfolio aktivit
o celou řadu zajímavých investičních
příležitostí, rozumně rozkládat riziko
a přinášet klientům velmi zajímavé
a rostoucí výnosy.
Závěrem bych rád poděkoval Vám,
obchodním partnerům a klientům za
přízeň a podporu, kterou nám již deset let
prokazujete. Chci Vás ujistit, že naše
aktivity vedou jednoznačně k zajištění
dalšího posilování hodnoty Vašich investic. Současně také děkuji svým kolegům za
profesionalitu a vysoké pracovní nasazení,
bez kterých by nebylo možné úspěšně
realizovat naše ambiciózní cíle.

Ing. Miloslav Vyhnal
předseda představenstva

VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Rok
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

2003

2002

1 917 946

1 736 248

0

210 000

1 394 567

1 023 191

Základní kapitál

141 000

351 000

Vlastní kapitál

214 943

371 788

Výkony

113 024

98 439

53 155

6 832

Pohledávky

Hospodářský výsledek za účetní období

Komentář
k hospodářskému
výsledku

Komentář
k délce účetního období
2001-2002

Společnost ATLANTIK FT dosáhla za
dané účetní období zisku po zdanění ve
výši 53,155 mil. Kč. Kladný hospodářský
výsledek ovlivnily hlavně výnosy z operací s cennými papíry, a to konkrétně
výnosy z obchodování s akciemi a výnosy z REPO operací (úvěrových
operací realizovaných na základě
zástavy cenných papírů). Nemalou
měrou se na tvorbě zisku dále podílely
výnosy z provizí za klientské obchody,
výnosy z poradenských mandátů a dále
z úspěšného prodeje akcií ovládané společnosti ČSAD České Budějovice, a.s.

V letech 2001 a 2002 ATLANTIK
finanční trhy, a.s. pracoval s dvouletým
účetním obdobím, což bylo způsobeno
tím, že společnost ATLANTIK finanční
trhy, a.s. fúzovala k 1.1.2001 (rozhodné
datum) s dceřinou společností Atlantik
Corporate Finance a.s. Vzhledem
k tomu, že zápis do obchodního
rejstříku byl Městským soudem v Praze
proveden až 4. 2. 2002 uplatnilo se na
společnost ustanovení § 3 odst. 2 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění. "…V případech přeměn společností
nebo družstev s výjimkou změny právní
formy účetní období začíná rozhodným dnem
podle zvláštního právního předpisu a končí
posledním dnem účetního období, ve kterém
byl proveden zápis uvedených skutečností
do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní jednotku." Účetní období
společnosti tedy začalo 1. 1. 2001,
neskončilo však k 31. 12. 2001, ale
vzhledem k výše uvedenému až 31. 12.
2002. ATLANTIK FT tudíž nesestavoval výroční zprávu za rok 2001, ale
pouze zatímní závěrku k 31. 12. 2001.
Ta měla stejné náležitosti jako výroční
zpráva a byla ověřena auditorem.

Komentář
k základnímu
kapitálu
V roce 2001 rozhodl jediný akcionář
o navýšení základního kapitálu společnosti ATLANTIK FT z 51 mil. Kč
na 351 mil. Kč. Následně došlo ke splacení 30% emisního kursu upsaných
akcií, což představovalo 90 mil. Kč.
V důsledku změny obchodní strategie
se v roce 2003 od dalšího splacení
upustilo a došlo ke snížení základního
kapitálu společnosti o nesplacený
emisní kurs. Současný základní kapitál
společnosti je 141 mil. Kč.

Od roku 2003 vede ATLANTIK FT
účetnictví finančních institucí, které je
odlišné od účetnictví podnikatelských
subjektů, které společnost vedla v předchozím období. Vybrané ukazatele,
uvedené ve výroční zprávě za
období 2001-2002, jsou tudíž neporovnatelné.

PROFIL SPOLEČNOSTI

ATLANTIK finanční trhy, a.s., na trhu
stabilně působí více než 10 let a je
jedním z tvůrců trhu všech českých
akcií v systému SPAD. Je licencovaným
obchodníkem s cennými papíry,
členem a akcionářem Burzy cenných
papírů v Praze a členem sítě Auerbach
Grayson&Company, která se řadí
k nejvýznamnějším makléřským sítím
na světě. ATLANTIK FT je pro Českou
republiku jejím výhradním partnerem.

Základní údaje

Statutární orgány

Obchodní jméno:

Představenstvo k 31. 12. 2003

ATLANTIK FT jako jeden z největších
nebankovních obchodníků s cennými
papíry realizuje objemy obchodů v řádu
desítek miliard korun ročně a svými
aktivitami pokrývá prakticky kompletní
škálu finančních produktů.

Den zápisu do obchodního
rejstříku:

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Sídlo:

předseda představenstva
Ing. Miloslav Vyhnal

Vinohradská 230, 100 00 Praha 10

Identifikační číslo:
26218062

člen představenstva
Ing. Jan Schiesser
člen představenstva
Ing. Pavel Šaroch

1. 7. 2000

Dozorčí rada k 31. 12. 2003

Rejstříkový soud:

předseda dozorčí rady
Vladimír Stančík

Městský soud v Praze

Číslo společnosti
v obchodním rejstříku:
oddíl B, vložka 7328

Právní předchůdce společnosti:
ATLANTIK finanční trhy, s.r.o.
tř. kpt. Jaroše 28, Brno
zapsána do OR 1. 12. 1993

Splacený základní kapitál:
141 mil. Kč

Akcionářská struktura:
100 % Karel Komárek

člen dozorčí rady
Bc. Michal Zazvonil
člen dozorčí rady
Mgr. Gabriela Dudášová

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚČETNÍH O OBDOBÍ

❖

❖

❖

Meziroční nárůst objemu zobchodovaných akcií ke konci roku 2003 o 52 %,
celkový objem obchodů ve výši
38,9 mld. Kč.

Komentáře a názory vytvořené
analytickým oddělením společnosti se
staly běžnou součástí ekonomického
zpravodajství nejvýznamnějších českých
médií včetně televize.

Získání oprávnění pořádat dražby
cenných papírů.

❖
V období 1. 1. – 31. 12. 2003 vytvořen
zisk ve výši téměř 68 mil. Kč.

❖
Podstatné navýšení databáze klientů
rozšířením a zkvalitněním poskytovaných služeb.

❖
Úspěšný provoz aplikace ATLANTIK
eBroker - elektronické obchodování
s akciemi na nejvýznamnějších světových trzích za výhodných podmínek
(poplatková struktura, silná analytická
podpora), které jsou v České republice
zcela ojedinělé. Demo verze aplikace
eBroker byla použita k provozováni
investiční hry ATLANTIK FT, které se
zúčastnilo více než 6000 hráčů.
Věcnými cenami bylo odměněno 10
investorů roku a 84 investorů měsíce.
Vítěz dosáhl zisku 900%. Hra pokračuje
na adrese http://akcie.centrum.cz.

❖
Zavedení nových produktů v odd. Asset
Management tzv. typová portfolia, do
kterých lze investovat s nižším
počátečním obnosem.

❖
Započatá restrukturalizace společností
ČSAD České Budějovice a ČSAD
Prachatice byla završena prodejem
jejich aktivit významnému zahraničnímu investorovi v letošním roce.

❖
Vyjednání a zabezpečení vstupu
strategického investora do předlužené
skupiny firem okolo Cestovní kanceláře
FISCHER, očištění od ztrátových
aktivit a celková restrukturalizace její
činnost a hospodaření.

❖
Oslava 10. výročí úspěšného působení
na českém akciovém trhu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Představenstvo

Dozorčí rada

Výkonný předseda představenstva

PR manager

Compliance Officer a vnitřní auditor

Risk manager

Právník

Oddělení

Oddělení

Oddělení

Oddělení

Oddělení

Trading

Investment Banking

Asset Management

Research

Operation

Účetní
oddělení

Oddělení
Back Office

Oddělení IT

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Oddělení Trading
je odpovědné za činnost v oblasti
obchodování s akciemi, dluhopisy
a podílovými listy, a to jak na českém
trhu, tak i na všech významných
světových trzích. Na ty má přístup díky
členství v prestižní globální síti
obchodníků s cennými papíry
organizované americkou společností
Auerbach Grayson&Company. Divize
realizuje jak klientské obchody, tak
vlastní obchody společnosti, realizuje
rovněž úvěrové obchody na principu
REPO operací, v jejichž realizaci si
společnost vybudovala dominantní
postavení na českém trhu. Pokyny lze
provádět jak telefonicky, tak on-line po
internetu pomocí aplikace ATLANTIK
eBroker. Aplikace nabízí obchodování
na amerických burzách a v rámci
evropských trhů v Německu, Švýcarsku,
Velké Británii a Irsku.

Oddělení
Asset Management
je odpovědné za činnost v oblasti
správy aktiv, které poskytuje především
korporátní klientele, veřejnému sektoru
(města a obce, neziskové organizace)
a široké veřejnosti. Služby správy aktiv
jsou poskytovány v rámci úzké
spolupráce s klienty na základě chápání
a akceptování jejich individuálních
potřeb. Na jejich základě je přizpůsobena struktura užívaných investičních
nástrojů. Klientská portfolia jsou vedena
jak v české měně, tak i měnách
zahraničních (euro, americký dolar).

Oddělení
Investment Banking
se soustřeďuje na poskytování služeb
v oblasti podnikových financí a investičního bankovnictví. Svým klientům
nabízí především poradenství a realizaci
transakcí typu fúzí a akvizic,
restrukturalizací podniků, financování
společností, oceňování společností,
jejich částí a projektů. Dále zajišťuje
komplexní služby pro akcionáře,
především realizaci veřejných nabídek
převzetí, povinných odkupů akcií.
Oddělení zároveň zajišťuje a řídí vlastní
investiční projekty společnosti.

Oddělení Research
zajišťuje analytickou činnost jak pro
účely činnosti dalších divizí společnosti,
tak pro externí klienty a uživatele.
V rámci své činnosti monitoruje
a vyhodnocuje dění v české i světové
ekonomice, vytváří investiční doporučení, analýzy a ocenění společností,
odvětvové profily, hodnotí makroekonomický vývoj. Divize produkuje
jak standardizované pravidelné publikace, tak i analytické produkty na
základě individuálního zadání klientů.

Další oddělení, která jsou pro efektivní
fungování společnosti ATLANTIK FT
nepostradatelnou součástí, je oddělení
Back Office zajišťující vypořádání
obchodů s cennými papíry, účetní
oddělení, oddělení informačních
technologií a Public Relations
a pozice Risk Managera. Organizační
strukturu dále tvoří pracovní pozice
právníka a Compliance, zabezpečující
právní služby uvnitř společnosti
a provádějící dohled nad dodržováním
právních předpisů při činnosti firmy.

FINANČNÍ ČÁST – FINANCIAL PART

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2003 – AKTIVA
BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2003 – ASSETS
tis. Kč / TCZK
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Cash in hand and balances with central banks
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
Receivables from banks and cooperative savings associations
a) splatné na požádání
a) repayable on demand
b) ostatní pohledávky
b) other receivables
Pohledávky za nebankovními subjekty
Receivables from non-bank entities
v tom: a) splatné na požádání
thereof: a) repayable on demand
b) ostatní pohledávky
b) other receivables
Dluhové cenné papíry
Debt securities
v tom: a) vydané vládními institucemi thereof:
a) issued by government institutions
b) vydané ostatními osobami
b) issued by other entities
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Shares, mutual fund certificates and other investments
Účasti s podstatným vlivem
Participation interests with substantial influence
z toho: v bankách
thereof: in banks
Účasti s rozhodujícím vlivem
Participation interests with controlling influence
z toho: v bankách
thereof: in banks
Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets
z toho: a) zřizovací výdaje
thereof: a) establishment costs
b) goodwill
b) goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets
z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost
thereof: land and buildings for operating activities
Ostatní aktiva
Other assets
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables from subscribed registered capital
Náklady a příjmy příštích období
Prepaid expenses and accrued income
Aktiva celkem
Total assets

2003

2003

2003

2002

Hrubá částka
Gross amount

Úprava
Adjustment

Čistá částka
Net amount

Čistá částka
Net amount

16

0

16

54

69 996

0

69 996

42 850

0

0

0

0

69 996

0

69 996

42 850

1 394 567

0

1 394 567

1 023 191

0

0

0

0

1 394 567

0

1 394 567

1 023 191

17 297

0

17 297

52 976

0

0

0

0

17 297

0

17 297

52 976

230 241

0

230 241

181 609

1 700

0

1 700

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

181 270

0

0

0

0

5 709

-4 929

780

627

391

-391

0

0

0

0

0

0

13 461

-11 874

1 587

2 025

0

0

0

0

196 731

-382

196 349

36 312

0

0

0

210 000

4 413

0

4 413

5 334

1 935 131

-17 185

1 917 946

1 736 248

ROZVAHA K 31. PROSINCI 2003 – PASIVA
BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2003 – LIABILITIES
tis. Kč
1

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
Due to banks and cooperative savings associations
v tom: a) splatné na požádání
thereof: a) repayable on demand
b) ostatní závazky
b) other payables

2

Závazky vůči nebankovním subjektům
Due to non-bank entities
v tom: a) splatné na požádání
thereof: a) repayable on demand
b) ostatní závazky
b) other payables

3

2002

150 869

44 180

0

0

150 869

44 180

993 759

760 867

0

0

993 759

760 867

Závazky z dluhových cenných papírů
Payables from debt securities

273 276

494 081

v tom: a) emitované dluhové cenné papíry
thereof: a) debt securities issued

100 806

494 081

172 470

0

284 963

58 752

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
b) other payables from debt securities
Ostatní pasiva
Other liabilities
Výnosy a výdaje příštích období
Deferred income and accrued expenses

136

2 259

Rezervy
Reserves

0

4 321

v tom: a) na důchody a podobné závazky
thereof: a) reserve for pensions and similar obligations

0

0

b) na daně
b) reserve for taxes

0

0

c) ostatní
c) other

0

4 321

Podřízené závazky
Subordinated liabilities

0

0

Základní kapitál
Registered capital

141 000

351 000

z toho: a) splacený základní kapitál
thereof: a) registered paid up capital

141 000

141 000

0

0

b) vlastní akcie
b) own shares
Emisní ážio
Share premium

Pasiva celkem
Total liabilities

2003

0

0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Reserve funds and other funds from profit

2 516

2 516

v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy
thereof: a) statutory reserve funds and risk funds

2 516

2 516

b) ostatní rezervní fondy
b) other reserve funds

0

0

c) ostatní fondy ze zisku
c) other funds from profit

0

0

Rezervní fond na nové ocenění
New valuation reserve fund

0

0

Kapitálové fondy
Capital funds

0

0

Oceňovací rozdíly
Gains (losses) from revalution

0

0

z toho: a) z majetku a závazků
thereof: a) assets and liabilities

0

0

b) ze zajišťovacích derivátů
b) hedging derivatives

0

0

c) z přepočtu účastí
c) participation interests

0

0

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
Retained earnings (or accumulated losses) from previous years

18 272

11 440

Zisk nebo ztráta za účetní období
Profit (loss) for the accounting period

53 155

6 832

1 917 946

1 736 248

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
OFF-BALANCE SHEET
tis. Kč

2003

2002

PODROZVAHOVÁ AKTIVA / OFF-BALANCE SHEET ASSETS
Poskytnuté přísliby a záruky
Commitments and guarantees granted

21 340

230 335

Poskytnuté zástavy
Collaterals granted

874 467

760 867

Pohledávky ze spotových operací
Receivables from spot transactions

218 987

173 201

Pohledávky z pevných termínových operací
Receivables from fixed term transactions

0

0

Pohledávky z opcí
Receivables from options

0

0

Odepsané pohledávky
Receivables written-off

0

0

Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
Values placed into custody, administration and deposit

0

0

Hodnoty předané k obhospodařování
Values placed under management

0

0

101 575

490 100

1 365 743

773 924

PODROZVAHOVÁ PASIVA / OFF-BALANCE SHEET LIABILITIES
Přijaté přísliby a záruky
Commitments and guarantees received
Přijaté zástavy a zajištění
Collaterals and pledges received
Závazky ze spotových operací
Payables from spot transactions

158 154

727

Závazky z pevných termínových operací
Payables from fixed term transactions

0

0

Závazky z opcí
Payables from options

0

0

Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
Values taken into custody, administration and deposit

383 564

-

Hodnoty převzaté k obhospodařování
Values taken under management

166 993

-

2003

2002

67 917

29 740

3 513

0

-34 517

-11 118

0

0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
tis. Kč
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Interest income and similar income
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
thereof: interest income from debt securities
Náklady na úroky a podobné náklady
Interest expense and similar expense
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
thereof: interest expense from debt securities
Výnosy z akcií a podílů
Income from shares and participation interests:

5 557

4 173

v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
thereof: a) income from participation interests with substantial influence

0

0

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
b) income from participation interests with controlling influence

0

0

5 557

4 173

39 550

64 526

c) výnosy z ostatních akcií a podílů
c) income from other shares and participation interests
Výnosy z poplatků a provizí
Commission and fee income

pokračování na další straně
continues on the next page

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (pokračování)
PROFIT AND LOSS ACCOUNT (continued)
tis. Kč

2003

2002

Náklady na poplatky a provize
Commision and fee expense

-17 440

-21 113

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací
Net gains (losses) from financial operations

32 727

-11 273

Ostatní provozní výnosy
Other operating income

27 176

18 170

Ostatní provozní náklady
Other operating expenses

-1 015

-3 634

Správní náklady
Administrative expenses

-55 412

-56 840

v tom: a) náklady na zaměstnance
thereof: a) employee expenses

-22 630

-25 004

-16 610

-18 556

-6 020

-6 448

-32 782

-31 836

z toho: aa) mzdy a platy
thereof : aa) wages and salaries
ab) sociální a zdravotní pojištění
ab) social and health insurance
b) ostatní správní náklady
b) other administrative expenses
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
Release of reserves and adjustments to tangible and intangible fixed assets

0

0

Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
Depreciation, creation and use of reserves and adjustments to tangible and intangible FA

-1 645

-831

Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
Release of adjustments and reserves for receivables and guarantees, income from written-off receivables

412

5 065

Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám
Write-offs, creation and use of adjustments and reserves for receivables and guarantees

-72

-6 312

Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Release of adjustments to participation interests with controlling and substantial influence

0

0

Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba
a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Losses from transfer of participation interests with controlling and substantial influence,
creation and use of adjustments to participation interests with controlling and substantial influence

0

0

Rozpuštění ostatních rezerv
Release of other reserves

4 321

0

Tvorba a použití ostatních rezerv
Creation and use of other reserves

0

-4 321

Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
Share of profits or losses from participation interests with controlling and substantial influence

0

0

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
Current year profit (loss) from ordinary activities before tax

67 559

6 232

Mimořádné výnosy
Extraordinary income

11 485

678

Mimořádné náklady
Extraordinary expenses

-10 181

0

1 304

678

Daň z příjmů
Income tax

-15 708

-78

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
Net profit (loss) for the accounting period

53 155

6 832

Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
Current year profit (loss) from extraordinary activities before tax

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU
SUMMARY OF CHANGES IN EQUITY IN 2003

ZA ROK 2003

Základní
kapitál

Vlastní
akcie

Emisní
ážio

Rezerv.
fondy

Kapitál.
fondy

Oceňov.
fondy

Zisk
(ztráta)

Celkem

Registered
capital

Own
shares

Share
premium

Reserve
funds

Capital
funds

Revaluation
gains (losses)

Profit
(loss)

Total

Zůstatek k 1.1.2002
Balance as at 1 January 2002

351 000

0

0

2 516

0

0

11 440

364 956

Změny účetních metod
Change in accounting methods

0

0

0

0

0

0

0

0

Opravy zásadních chyb
Corrections of fundamental errors

0

0

0

0

0

0

0

0

Kursové rozdíly a rozdíly z přecenění
nezahrnuté do HV
FX gains (losses) and gains (losses)
not included in the profit and loss statement

0

0

0

0

0

0

0

0

Čistý zisk/ztráta za účetní období
Net profit (loss) for accouning period

0

0

0

0

0

0

6 832

6 832

Dividendy
Dividends

0

0

0

0

0

0

0

0

Převody do fondů
Transfers to funds

0

0

0

0

0

0

0

0

Použití fondů
Use of funds

0

0

0

0

0

0

0

0

Emise akcií
Issue of shares

0

0

0

0

0

0

0

0

Snížení základního kapitálu
Reduction in registered capital

0

0

0

0

0

0

0

0

Nákupy vlastních akcií
Own shares purchased

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní změny
Other changes

0

0

0

0

0

0

0

0

Zůstatek 31.12.2002
Balance as at 31 December 2002

351 000

0

0

2 516

0

0

18 272

371 788

Zůstatek k 1.1.2003
Balance as at 1 January 2003

351 000

0

0

2 516

0

0

18 272

371 788

Změny účetních metod
Change in accounting methods

0

0

0

0

0

0

0

0

Opravy zásadních chyb
Corrections of fundamental errors

0

0

0

0

0

0

0

0

Kursové rozdíly a rozdíly z přecenění
nezahrnuté do HV
FX gains (losses) and gains (losses)
not included in the profit and loss statement

0

0

0

0

0

0

0

0

Čistý zisk/ztráta za účetní období
Net profit (loss) for accouning period

0

0

0

0

0

0

53 155

53 155

Dividendy
Dividends

0

0

0

0

0

0

0

0

Převody do fondů
Transfers to funds

0

0

0

0

0

0

0

0

Použití fondů
Use of funds

0

0

0

0

0

0

0

0

Emise akcií
Issue of shares

0

0

0

0

0

0

0

0

Snížení základního kapitálu
Reduction in registered capital

-210 000

0

0

0

0

0

0

-210 000

Nákupy vlastních akcií
Own shares purchased

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní změny
Other changes

0

0

0

0

0

0

0

0

141 000

0

0

2 516

0

0

71 427

214 943

Zůstatek 31.12.2003
Balance as at 31 December 2003

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
a) Charakteristika
a hlavní aktivity

Členové představenstva
a dozorčí rady k 31. prosinci 2003

b) východiska pro přípravu
účetní závěrky společnosti

Členové představenstva:
Společnost ATLANTIK finanční trhy,
a.s. (dále jen "společnost") se sídlem
v Praze 10, Vinohradská 230, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 7328, IČO 26 21 80 62 vznikla
dne 1. července 2000 přeměnou
z obchodní společnosti ATLANTIK
finanční trhy, s.r.o., se sídlem v Brně,
tř. Kpt. Jaroše 28, IČO 49 45 59 51.

Ing. Miloslav Vyhnal (předseda)

Předmětem podnikání společnosti
je poskytování investičních služeb ve
smyslu zákona č. 591/1992 sb., o cenných papírech, a to v rozsahu povolení
Komise pro cenné papíry ze dne
28. června 2000 a ze dne 16. října 2001.
Společnost je členem Burzy cenných
papírů Praha, a.s. a zvláštním zákazníkem v RM-Sytému.

Sídlo společnosti

Společnost jako obchodník s cennými
papíry poskytuje různé druhy investičních služeb, které mimo jiné zahrnují
kapitálové transakce, zprostředkovatelské transakce, investiční poradenství a správu aktiv.

Ing. Jan Schiesser (člen)
Ing. Pavel Šaroch (člen)
Členové dozorčí rady:
Vladimír Stančík (předseda)
Bc. Michal Zazvonil (člen)
Mgr. Gabriela Dudášová (člen)

ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Vinohradská 230
100 00 Praha 10
Česká republika
Organizační struktura
Společnost je rozdělena do pěti organizačních divizí – divize obchodní, divize
analýz, divize provozně-ekonomická,
správy aktiv a investičního bankovnictví.

Účetní závěrka společnosti ATLANTIK
finanční trhy, a.s. (dále jen "společnost")
byla připravena na základě účetnictví
vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice.
Závěrka byla zpracována na principech
časového rozlišení nákladů a výnosů
a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných
reálnou hodnotou.
Tato účetní závěrka je připravená
v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze
dne 6. listopadu 2002, kterou se stanoví
uspořádání a obsahové vymezení
položek účetní závěrky a rozsah údajů
ke zveřejnění pro banky a některé
finanční instituce.
V oblastech neupravených zákonem
a vyhláškou se společnost řídí opatřeními
a metodickými pokyny Ministerstva
financí publikovanými ve Finančním
zpravodaji. Účetnictví společnosti, stejně jako organizační zabezpečení vedení
účetnictví, je vedeno v souladu s vyhláškou Komise pro cenné papíry
č. 466/2002 Sb., kterou se stanoví
podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými
papíry a podrobnější pravidla jednání
obchodníka s cennými papíry ve vztahu
k zákazníkům.
Čísla uvedená v závorkách představují
záporná čísla.
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná.

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Účetní závěrka společnosti byla
připravena v souladu s následujícími
důležitými účetními metodami:

a) Okamžik uskutečnění
účetního případu
Skutečnosti, které znamenají okamžik
uskutečnění účetního případu:
sjednání koupě nebo prodeje
finančních aktiv
výplata nebo převzetí peněžních
prostředků
nabytí nebo zánik vlastnictví,
popř. práv k cizím věcem
vznik pohledávky nebo závazku,
jejich změna nebo zánik
zjištění škody, manka, schodku,
přebytku
vydání nebo převzetí záruky,
popř. úvěrového příslibu
Společnost vede úplné účetnictví a plní
povinnost zaúčtovat v účetním období v
účetních knihách všechny účetní případy, které časově a věcně s účetním
obdobím souvisejí.
Účetní případy týkající se koupě nebo
prodeje finančních aktiv (mimo repo
obchodů) jsou od okamžiku sjednání
obchodu do okamžiku vypořádání
obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Při vypořádání obchodu
se podrozvahové účty zruší a o koupi
nebo prodeji se účtuje v rozvaze. U repo
obchodů v souladu s § 7 zákona o účetnictví se pro vymezení věrného
zobrazení účtuje koupě a prodej
finančních aktiv v okamžiku sjednání
obchodu v podrozvaze a v okamžiku
převodu v rozvaze. Pro účely účetní
závěrky jsou repo obchody vykázány
jako přijatý, respektive poskytnutý úvěr
se zajišťovacím převodem cenných
papírů.

b) Ocenění majetku
a závazků
Společnost oceňuje majetek a závazky
dle § 24, odst. 2 zákona o účetnictví,
a to:
k okamžiku uskutečnění účetního
případu způsoby podle § 25,
■

■ ke konci rozvahového dne nebo
k jinému okamžiku, k němuž se účetní
závěrka sestavuje, způsoby podle § 27.
Toto ocenění společnost zaznamenává
v účetních knihách.

K okamžiku uskutečnění účetního případu společnost oceňuje jednotlivé
složky majetku a závazků pořizovací
cenou, reprodukční cenou nebo jmenovitou hodnotou.
Pořizovací cena, neboli cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho
pořízením, se používá při ocenění
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, podílů, cenných papírů,
derivátů či pohledávek. V pořizovací
ceně se účtují i závazky, které
společnost na sebe převzala za jinou
osobu.
Reprodukční cena je cena, za kterou
bychom pořídili určitý výrobek v čase,
ve kterém se ocenění provádí.
Reprodukční cenou se oceňuje majetek
bezúplatně nabytý s vyjimkou peněžních prostředků, cenin a pohledávek.
Nominální (jmenovitá) hodnota je
částka v peněžních jednotkách, vyznačená např. na CP nebo v prospektu
emitenta v případě zaknihovaných CP.
Na tuto hodnotu je CP vystaven.
Jmenovitou hodnotou se oceňují kromě
peněžních prostředků a cenin také
pohledávky vzniklé původním věřitelům a závazky původním dlužníkům.
Reálná hodnota je skutečná hodnota
vzhledem ke kupní síle peněz.
Tržní cena je cena dosažená na likvidním trhu, je dosahována s tendencí
k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou.

U stejného druhu cenných papírů
společnost pro ocenění úbytků používá
metodu FIFO, kdy první cena pro
ocenění přírůstku CP se použije jako
první cena pro ocenění úbytku CP.
K rozvahovému dni či jinému
okamžiku ocenění (např. sestavení
výkazů podle zvláštních předpisů regulátorů) se vybrané složky majetku
a závazků přeceňují na reálnou hodnotu, která je tržní cenou, popřípadě
cenou stanovenou kvalifikovaným
odhadem či cenou stanovenou podle
zvláštních předpisů. Z jednotlivých
složek majetku a závazků se na reálnou
hodnotu přeceňují cenné papíry
zařazené do portfolií k obchodování či
prodeji, závazky z krátkých prodejů CP,
deriváty, části majetku a závazků
zajištěné deriváty při uplatnění metody
zajištění reálné hodnoty.
Rozdíly z přecenění majetku
a závazků na reálnou hodnotu se
v okamžiku přecenění zachycují do nákladů či výnosů.
Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem jsou v okamžiku
uskutečnění účetního případu oceněny
pořizovací cenou. Pokud dojde ke
snížení rozvahové hodnoty těchto
účastí, je vyjádřena ztráta ze snížení
prostřednictvím
tvorby
opravné
položky, která se tvoří ve výši rozdílu,
o který ocenění účastí v účetnictví
převyšuje míra účasti společnosti na
vlastním kapitálu dceřiné nebo
přidružené společnosti. Míra účasti
společnosti na vlastním kapitálu
dceřiné nebo přidružené společnosti se
nepoužije v případech, pokud se jedná
o společnost, která je ve vyrovnávacím
řízení, na jejíž majetek byl prohlášen
konkurz, u níž byl zamítnut návrh na
prohlášení konkurzu pro nedostatek
majetku nebo u níž byl zrušen konkurz
z důvodu, že majetek společnosti
nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu. Opravná položka se v těchto případech tvoří ve výši ocenění účasti
v účetnictví, neboli čistá rozvahová
hodnota účasti se rovná nule.
pokračování na další straně

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY
Jako podklad pro stanovení míry své
účasti na vlastním kapitálu dceřiné nebo
přidružené
společnosti
použije
společnost ke dni stanovení opravné
položky údaje o vlastním kapitálu
dceřiné nebo přidružené společnosti.
Pokud je společnost nemá k dispozici,
může použít poslední dostupné údaje z
účetní závěrky ne starší než 2 roky, v
případě povinnosti ověřené auditorem.
V případě, že společnost nemá ani tyto
údaje, opravná položka se tvoří ve výši
ocenění účasti v účetnictví, tudíž čistá
rozvahová hodnota účasti se rovná nule.

c) Časové rozlišení
Společnost účtuje o skutečnostech, které
jsou předmětem účetnictví, do období,
s nímž tyto skutečnosti časově a věcně
souvisejí.
Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost,
že společnost zná věcné vymezení,
částku a období, kterého se týkají,
a všechna tato kritéria jsou splněna
současně. Účetní případy, které se týkají pouze jednoho účetního období,
se nemusejí časově rozlišovat za předpokladu, že tím není významně
ovlivněn výkaz zisku a ztráty sestavovaný v rámci účetní závěrky či sestavovaný v průběhu účetního období, např.
podle požadavků regulátorů. Časové
rozlišení není nutno také provádět v případech, kdy se jedná o nevýznamné
částky, kdy jejich účtováním do nákladů
nebo do výnosů bez časového rozlišení
není dotčen účel časového rozlišení
a společnost tím prokazatelně nesleduje
záměrnou úpravu výsledku hospodaření. Účty časového rozlišení
podléhají dokladové inventuře a při
inventarizaci se posuzuje jejich výše
a odůvodnění.
Kromě naběhlých úroků u dluhových
(úrokových)
finančních
nástrojů
společnost rozlišuje další formy
časového rozlišení:
■ náklady příštích období, kde se
jedná o výdaje běžného roku, které souvisejí s náklady v příštích obdobích,
jsou součástí rozvahových aktiv;

■ příjmy příštích období, kde se
jedná o výnosy běžného období,
přičemž příjmy s nimi spojené budou
dosaženy v příštích obdobích, jsou
součástí rozvahových aktiv;
■ výdaje příštích období, kde se
jedná o náklady související s běžným
obdobím, přičemž výdaje na ně budou
vynaloženy v příštích obdobích, jsou
součástí rozvahových pasiv;

výnosy příštích období, kde příjmy
dosažené v běžném období souvisí
s výnosy v příštích obdobích, jsou
součástí rozvahových pasiv.

(pokračování)

nebo podstatným vlivem se stanou
součástí ocenění rozvahových aktiv
nebo závazků.
O kurzových rozdílech vznikajících
z přepočtu cizoměnových pohledávek
a závazků na podrozvahových účtech
společnost neúčtuje.

e) Rezervy

■

Naběhlé úroky se zachycují na účtech
ve stejných účtových skupinách jako
aktiva a závazky, k nimž se vztahují, a to
souvztažně s účty nákladů či výnosů.
Stejně tak se společně s těmito aktivy a
závazky vykazují v rozvaze. Naběhlé
úroky z poskytnutých úvěrů klientům se
vykazují společně s úvěry v položce rozvahy (pohledávky za klienty).
Pro ostatní případy časového rozlišení
se použijí účty z účtové skupiny 35,
jejichž zůstatky se vykazují podle
charakteru jako součást samostatné
položky rozvahových aktiv označené
Náklady a příjmy příštích období, či
jako součást samostatné položky rozvahových pasiv označené Výnosy a výdaje příštích období.

d) Kurzové rozdíly
Podle zákona vede společnost účty
majetku a závazků v korunách. V případech, kdy ocenění majetku a závazků
je vyjádřeno v cizí měně, vede účty
současně i v cizích měnách. Při přepočtu zůstatků na účtech vedených v cizích
měnách na koruny se používají kurzy
devizového trhu vyhlašované ČNB.
Přepočty zůstatků účtů se průběžně přepočítávají ke každému poslednímu dni
jednotlivých čtvrtletí dle platného kurzu
ČNB k rozhodnému dni.
Kurzové rozdíly za běžné období se
vykazují ve výkazu zisku a ztráty jako
součást položky Čistý zisk nebo ztráta
z finančních operací na analytickém
účtu kurzových rozdílů. Pouze kurzové
rozdíly z cizoměnových akcií se vykazují jako součást zisku nebo ztrát ze změny
reálné hodnoty a kurzové rozdíly
z cizoměnových účastí s rozhodujícím

Společnost tvoří rezervy na vrub nákladů se souvztažným zápisem ve
prospěch účtu rezerv a to ve výši, která
je nejlepším odhadem výdajů nezbytných k vypořádání existujícího závazku,
a to v měně, v níž předpokládá, že nastane plnění. Pokud je o rezervě
účtováno v cizí měně, kurzové rozdíly
se účtují obdobně jako kurzové rozdíly
z jiných závazků.
Rezervy podléhají dokladové inventuře
a při inventarizaci se posuzuje jejich
výše a odůvodněnost. Snížení a použití
rezervy se účtuje ve prospěch výnosů.
Nepoužitá část rezervy se rozpustí pro
nepotřebnost ve prospěch výnosů.
Rezervy lze použít pouze k účelům,
k nimž byly vytvořeny.
Rezervy se netvoří k rozvahovým aktivům.

f) Opravné položky
Opravné položky se tvoří k účtům
majetku, který se nepřeceňuje na reálnou hodnotu nebo není oceňován ekvivalencí, v případech, kdy snížení hodnoty majetku v účetnictví je prokázáno
na podkladě údajů zjištěných při inventarizaci a není trvalého charakteru.
Opravné položky se tvoří:
a) k pohledávkám z finančních
činností (poskytnuté úvěry nebo
vklady, pohledávky z plateb ze záruk,
akreditivů apod.),
b) k pohledávkám z odběratelskododavatelských vztahů a k poskytnutým
zálohám,
c) k cenným papírům drženým do
splatnosti a CP nabytým v primárních
emisích a neurčených k obchodování,
d) k hmotnému a nehmotnému majetku.
pokračování na další straně

2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování)
Tvorba opravných položek se účtuje na
vrub účtů nákladů a ve prospěch příslušného účtu opravných položek.
Použití opravných položek se účtuje ve
prospěch výnosů a na vrub příslušných
účtů opravných položek.
Účtování tvorby nebo použití opravné
položky přímo ve prospěch nebo na
vrub příslušného účtu majetku není
dovoleno.
Opravné položky podléhají dokladové
inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Rozpuštění pro nepotřebnost se účtuje
ve prospěch výnosů.
Pokud je o opravné položce účtováno
v cizí měně, kurzové rozdíly se účtují
obdobně jako kurzové rozdíly z přecenění cizoměnových aktiv a pasiv,
k nimž se vztahují.
Opravné položky se netvoří:
a) na zvýšení hodnoty aktiv, tzn. že
opravné položky jsou tvořeny maximálně do výše ocenění v účetnictví (účty
opravných položek nesmí mít aktivní
zůstatek),

d) k aktivům, k nimž se vztahuje
zajišťovací derivát a tímto derivátem je
zajištěna hodnota vyšší nebo rovna
ocenění aktiva v účetnictví.

g) Dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek
Hmotný a nehmotný dlouhodobý
majetek je evidován v pořizovací ceně.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý
nehmotný majetek v pořizovací ceně do
60 tis. Kč je vykázaný v rozvaze a odepsaný do nákladů v roce jeho pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody
a doby odpisování podle skupin majetku:

h) Zdanění
Daňový základ pro daň z příjmů se
stanoví z hospodářského výsledku
běžného období přičtením daňově
neuznatelných nákladů a odečtením
výnosů, které nepodléhají dani
z příjmů. Daňový základ je dále
upraven o slevy na dani a případné
zápočty.
Odložená daň vychází z veškerých
dočasných rozdílů mezi účetní
a daňovou hodnotou aktiv a závazků
s použitím očekávané daňové sazby
platné pro následující období.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje
pochybnost o jejím dalším uplatnění
v následujících účetních obdobích.

Majetek

Metoda

Doba odpisování

Budovy, technické zhodnocení

Lineární, zrychlená

30 let

Nábytek, kancelářské vybavení

Lineární

6 let

Automobily, kancelářské přístroje

Lineární, zrychlená

4 roky

Software

Lineární, zrychlená

4 roky

b) k závazkům,
c) k aktivům oceňovaným reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,

3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD
Od 1. ledna 2003 společnost vykazuje
výsledky hospodaření v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne
6. listopadu 2002, kterou se stanoví
uspořádání a obsahové vymezení
položek účetní závěrky a rozsah údajů
ke zveřejnění pro banky a některé
finanční instituce.

Bezprostředně předcházejícím účetním
období společnosti bylo období od 1.
ledna 2001 do 31. prosince 2002. Pro
účely vykazování srovnatelných údajů
výkazu zisku a ztráty společnost rozhodla o vykázání pouze údajů za období od
1. ledna 2002 do 31. prosince 2002.
Důvodem pro tuto úpravu je zajištění
srovnatelnosti údajů mezi jednotlivými
účetními obdobími.
Společnost reklasifikovala zůstatky roku
2002 tak, aby je vykázala v podmínkách
účetní legislativy platné v roce 2003
a zajistila tak srovnatelnost údajů za
příslušné roky.

Nejvýznamnější rozdíly plynoucí ze
změny účetních metod se vztahují
k oblasti oceňování cenných papírů
reálnou hodnotou a účtování kurzových
rozdílů do výkazu zisku a ztráty.
V části řízení rizik jsou s ohledem na
významnost uváděny pouze informace
vztahující se k roku 2003 a k rizikům,
kterým je společnost s ohledem na
předmět podnikání vystavena.

4. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS
tis. Kč

2003

2002

Výnosy z úroků a podobné výnosy

67 917

29 740

výnosy z operací s CP z repoobchodů

59 283

25 101

úroky z půjček a úvěrů

3 382

700

výnosy z dluhových CP

3 513

0

ostatní

1 739

3 939

34 517

11 118

Náklady na úroky a podobné náklady
náklady na úroky z dluhových CP

0

0

ostatní

34 517

11 118

Čistý úrokový výnos

33 400

18 622

5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE
tis. Kč

2003

2002

Výnosy z poplatků a provizí
z operací s cennými papíry

29 860

46 076

ze správy aktiv pro klienty

8 218

18 356

ze zprostředkování obchodů se zahraničními fondy

651

93

z obhospodařování, správy, uložení a úschovy hodnot

800

0

21

1

39 550

64 526

z operací s cennými papíry

16 157

19 907

za vedení bankovních účtů

1 219

925

ostatní
Celkem
Náklady na poplatky a provize

ostatní
Celkem

64

281

17 440

21 113

6. ČISTÝ ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ
tis. Kč

2003

2002

Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry

35 657

(7 891)

Kurzové rozdíly

(3 144)

(3 382)

Ostatní
Celkem

214

0

32 727

(11 273)

7. PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY
tis. Kč

2003

2002

Provozní výnosy
Výnosy z garančních fondů /AOS, FS a ZTT/
Výnosy z investiční poradenské činnosti
Tržby z prodeje majetku
Výnosy z odepsaných pohledávek
Ostatní

803

470

25 866

17 112

19

324

0

264

488

0

27 176

18 170

Členský poplatek BCPP

660

660

Příspěvky garančnímu fondu obchodníků s CP

264

96

Sankční pokuty

20

240

Dary

44

25

ostatní

27

2 613

1 015

3 634

Celkem
Provozní náklady

Celkem

8. MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY
tis. Kč

2003

2002

Mimořádné výnosy
Výnosy ze změny metody ocenění CP na reálnou hodnotu

11 485

0

Ostatní

0

678

Celkem

11 485

678

Náklady na změnu metody ocenění CP na reálnou hodnotu

5 860

0

Zaúčtování kurzových rozdílů do nákladů

4 321

0

10 181

0

Mimořádné náklady

Celkem

Společnost spolu s zaúčtováním kurzových rozdílů do nákladů zaúčtovala v roce 2003
do výnosů rozpuštění rezervy na kurzové ztráty ve výši 4 321 tis. Kč.

9. SPRÁVNÍ NÁKLADY
tis. Kč

2003

2002

Osobní náklady

22 630

25 004

Mzdy a odměny zaměstnanců

16 610

18 556

6 020

6 448

Sociální náklady a zdravotní pojištění
Ostatní správní náklady

32 782

31 836

z toho: náklady na audit, právní a daňové poradenství

3 410

5 315

Průměrný počet zaměstnanců společnosti byl následující:

2003

2002

Zaměstnanci

28

27

Členové představenstva společnosti

3

3

Členové dozorčí rady

1

1

10. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VŮČI NEBANKOVNÍM SUBJEKTŮM
tis. Kč

2003

Reverzní repo obchody

1 373 242

773 924

21 325

230 192

Směnky
Poskytnuté úvěry klientům
Pohledávky za nebankovními subjekty

2002

0

19 075

1 394 567

1 023 191

2003

2002

tis. Kč
Repo obchody

993 759

760 867

Závazky vůči nebankovním subjektům

993 759

760 867

11. DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
a) Repo a reverzní repo transakce
Společnost získala v rámci reverzních repo transakcí dluhové cenné papíry v tržní hodnotě 191 594 tis. Kč (v roce 2002: 0 Kč)
V rámci repo transakcí společnost převedla dluhové cenné papíry v hodnotě 19 149 tis. Kč (v roce 2002: 0 Kč)
b) Klasifikace dluhových cenných papírů do jednotlivých portfolií podle záměru společnosti
tis. Kč
Dluhové cenné papíry k obchodování

2003

2002

17 297

52 976

Dluhové cenné papíry k prodeji

0

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

0

0

17 297

52 976

Celkem

12. AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY
a) Repo a reverzní repo transakce
Společnost získala v rámci reverzních repo transakcí akcie v tržní hodnotě 1 174 149 tis. Kč (v roce 2002: 763 tis. Kč).
V rámci repo transakcí společnost převedla akcie v hodnotě 855 318 tis. Kč (v roce 2002: 761 tis. Kč)
b) Klasifikace akcií, podílových listů a ostatních podílů do jednotlivých portfolií podle záměru společnosti
tis. Kč
Akcie, podílové listy a ostatní podíly k obchodování
Akcie, podílové listy a ostatní podíly k prodeji
Celkem

2003

2002

228 214

179 610

2 027

1 999

230 241

181 609

13. ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM A DRUŽSTEVNÍM ZÁLOŽNÁM
Společnost čerpala k 31. prosinci 2003 krátkodobý bankovní úvěr ve výši 150 869 tis. Kč
(v roce 2002: kontokorentní úvěry v souhrnné výši 44 180 tis. Kč).

14. ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ
Společnost emitovala k 31. prosinci 2003 směnky v hodnotě 100 806 tis. Kč (v roce 2002: 494 081 tis. Kč).
Společnost prodala v krátkých prodejích dluhové cenné papíry v hodnotě 172 470 tis. Kč (v roce 2002: 0 tis. Kč)

15. ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM
a) Účasti s rozhodujícím
a podstatným vlivem
Účasti s rozhodujícím vlivem

podíl v tis. Kč

ATLANTIK IB, s. r. o.

Účasti s podstatným vlivem

vlastnictví v %
100,00

podíl v tis. Kč

počet akcií

vlastnictví v %

1 700

3 400

1,25

ČSAD České Budějovice, a.s.

ČSAD České Budějovice, a.s.

počet akcií

1 000

stav k 31.12.2003

nákup

prodej

stav k 1.1.2002

tis. Kč

1 700

78 750

258 320

181 270

ks akcií

3 400

81 604

231 399

146 395

Účast ve společnosti ČSAD České
Budějovice, a.s. byla v roce 2002 vykazována jako účast s rozhodujícím
vlivem. V roce 2003 společnost vykonávala podstatný vliv ve společnosti
ČSAD České Budějovice, a.s. prostřednictvím svého zástupce ve statutárním
orgánu.

Ing. Tomáš Kozubek

Zisk z prodeje těchto účastí činil v roce
2003 14 005 tis. Kč.

člen představenstva,
Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

b) Účast zaměstnanců
společnosti ve vedení jiných
společností
Ing. Pavel Rampír
předseda představenstva,
ČSAD České Budějovice, a.s.
předseda představenstva,
ČSAD Prachatice a.s.
místopředseda představenstva, ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s.
jednatel, ATLANTIK IB, s.r.o.

místopředseda představenstva,
ČSAD České Budějovice, a.s.
místopředseda představenstva,
ČSAD Prachatice a.s.
člen představenstva, ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s.

- k 31. prosinci 2003 podán návrh
na zápis do Obchodního rejstříku
jednatel, ATLANTIK IB, s.r.o.
Ing. Petr Luňák
předseda dozorčí rady,
ČSAD České Budějovice, a.s.
předseda dozorčí rady,
ČSAD Prachatice a.s.
předseda dozorčí rady, ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s.
jednatel, FISCHER AIR, s.r.o
- k 31. prosinci 2003 podán návrh
na zápis do Obchodního rejstříku

c) Pohledávky za účastmi
s rozhodujícím a podstatným
vlivem
Společnost poskytla dceřiné společnosti
ATLANTIK IB, s.r.o. půjčku jištěnou
směnkou ve výši 17 000 tis. Kč.

d) Závazky za účastmi
s rozhodujícím a podstatným
vlivem
da) Společnost přijala od dceřiné společnosti ATLANTIK IB, s.r.o. půjčku
jištěnou směnkou ve výši 21 321 tis. Kč.
db) Společnost eviduje závazek z postoupené pohledávky akcií ČSAD České
Budějovice, a.s. ve výši 69 199 tis. Kč.

16. NEHMOTNÝ MAJETEK
Změny nehmotného majetku
Software

Ocenitelná
práva

Zřizovací
výdaje

Drobný
nehmot. maj.

3 168

66

391

73

0

0

Ostatní změny

0

0

Úbytky

0

K 31. prosinci 2002

3 241

K 1. lednu 2003

tis. Kč

Nedokončený
nehmot. maj.

Celkem

1 098

0

4 723

0

493

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

391

1 098

493

5 289

3 241

66

391

1 098

493

5 289

770

143

0

0

0

913

0

0

0

0

493

493

Pořizovací cena
K 1. lednu 2002
Přírůstky

Přírůstky
Ostatní změny
Úbytky

0

0

0

0

0

0

4 011

209

391

1 098

0

5 709

3 078

39

391

1 098

0

4 606

48

8

0

0

0

56

Úbytky

0

0

0

0

0

0

Opravné položky

0

0

0

0

0

0

K 31. prosinci 2002

3 126

47

391

1 098

0

4 662

K 1. lednu 2003

3 126

47

391

1 098

0

4 662

238

29

0

0

0

267

Úbytky

0

0

0

0

0

0

Opravné položky

0

0

0

0

0

0

3 364

76

391

1 098

0

4 929

K 31. prosinci 2003
Oprávky a opr. položky
K 1. lednu 2002
Roční odpisy

Roční odpisy

K 31. prosinci 2003
Zůstatková cena
K 31. prosinci 2002

115

19

0

0

493

627

K 31. prosinci 2003

646

134

0

0

0

780

17. HMOTNÝ MAJETEK
Změny hmotného majetku
tis. Kč

Stroje,
přístr., zaříz.

Doprav.
prostřed.

Nábytek,
kancel. zař.

Telefony

Hardware
hromad. užív.

Drobný
hmotný maj.

Celkem

Pořizovací cena
K 1. lednu 2002

7 571

609

1 440

3 148

3 025

1 668

17 461

292

1300

370

99

0

709

2 770

0

0

0

0

0

0

0

(1 998)

(609)

(45)

(1 742)

0

(36)

(4 430)

K 31. prosinci 2002

5 865

1300

1 765

1 505

3 025

2 341

15 801

K 1. lednu 2003

5 865

1300

1 765

1 505

3 025

2 341

15 801

404

0

0

0

0

0

404

0

0

0

0

0

0

0

(1 849)

0

(455)

0

0

(440)

(2 744)

4 420

1300

1 310

1 505

3 025

1 901

13 461

7 369

609

1 247

2 936

2 525

1 668

16 354

128

163

465

113

209

709

1 787

(1 934)

(609)

(44)

(1 742)

0

(36)

(4 365)

Přírůstky
Ostatní změny
Úbytky

Přírůstky
Ostatní změny
Úbytky
K 31. prosinci 2003
Oprávky a opr. položky
K 1. lednu 2002
Roční odpisy
Úbytky
Opravné položky

0

0

0

0

0

0

0

K 31. prosinci 2002

5 563

163

1 668

1 307

2 734

2 341

13 776

K 1. lednu 2003

5 563

163

1 668

1 307

2 734

2 341

13 776

149

325

62

113

193

0

842

(1 849)

0

(455)

0

0

(440)

(2 744)

Roční odpisy
Úbytky
Opravné položky

0

0

0

0

0

0

0

3 863

488

1 275

1 420

2 927

1 901

11 874

K 31. prosinci 2002

303

1 137

98

197

290

0

2 025

K 31. prosinci 2003

558

812

36

85

98

0

1 587

K 31. prosinci 2003
Zůstatková cena

18. OSTATNÍ AKTIVA A OSTATNÍ PASIVA
tis. Kč

2003

2002

125 569

2 480

Různí dlužníci

4 290

1 535

Pohledávky k přefakturaci

5 086

3

Poskytnuté provozní zálohy

1 663

470

Ostatní pohledávky za klienty

Pohledávky za klienty z obchodování s CP

14 509

0

Poskytnuté kauce

31 999

1 999

Vklady do garančních fondů /AOS, FS a ZTT/

13 209

24 635

Ostatní pohledávky /ostatní daně/
Ostatní aktiva

24

5 190

196 349

36 312

tis. Kč

2003

2002

Ostatní věřitelé

2 658

2 572

15 960

3 969

Závazky z obchodů s CP zajištěných aktivy /shorty/
Odložený daňový závazek
Splatná daň z příjmů
Ostatní závazky vůči klientům
Ostatní daňové závazky
Závazky z postoupených pohledávek
Závazky vůči zaměstnancům
Přijaté provozní zálohy
Závazky ke klientům - vklady na kl. účtech
Závazky ze zprostředkování obchodů se zahraničními fondy

265

0

15 752

309

118 121

236

531

563

69 199

0

933

839

400

0

59 011

35 807

1 881

13 782

Ostatní závazky

252

675

Ostatní pasiva

284 963

58 752

V položkách Ostatní závazky vůči klientům a Ostatní pohledávky za klienty je vykázána položka ve výši 118 109 tis. Kč vztahující
se k operaci s cennými papíry pro klienta. Klient poukázal nedopatřením peněžní prostředky na vlastní bankovní účet společnosti a
nikoli na klientský účet a tím vznikl společnosti závazek ve výši přijaté hotovosti. Společnost uskutečnila danou transakci s cennými
papíry pro klienta a tím společnosti vznikla pohledávka za klientem ve shodné výši.

19. ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál byl v průběhu roku 2003 snížen z 351 mil. Kč na 141 mil. Kč o částku 210 mil Kč, která odpovídá výši pohledávky
za upsaný základní kapitál v roce 2002.
Snížení základního kapitálu bylo ke konci roku registrováno v Obchodním rejstříku.

20. REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky ke sledovaným a ohroženým pohledávkám
tis. Kč

Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2003
Snížení v roce 2003 /pohledávka za společností NOVESTA/
Zůstatek k 31. prosinci 2003
z toho: pohledávky za dlužníky v konkurzu a likvidaci

722
(340)
382
94

21. NEROZDĚLENÝ ZISK, REZERVNÍ FONDY
tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2003
Zisk roku 2002

Zisk

Nerozdělený
zisk

Zákonný
rezervní
fond

Kapitálové a
ostatní fondy
ze zisku

-

11 440

2 516

0

6 832

Rozdělení zisku roku 2002 schválené dozorčí radou:
Převod do fondů

0

-

-

-

Dividendy

0

-

-

-

Převod do nerozděleného zisku

(6 832)

6 832

-

-

Zisk roku 2003

53 155

-

-

-

Zůstatek k 31. prosinci 2003 před rozdělením zisku z roku 2003

53 155

18 272

2 516

0

K datu sestavení účetní závěrky společnost nenavrhla rozdělení zisku roku 2003.

22. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA
a) Splatná daň z příjmů
tis. Kč

2003

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním

68 863

Výnosy nepodléhající zdanění

(15 774)

Daňově neodčitatelné náklady

1 764

Ostatní položky

(4 048)

Mezisoučet

50 805

Daň vypočtená při použití sazby 31%

15 749

Samostatný základ daně

21

Daň vypočtená při použití sazby 15%

3

Celková daňová povinnost

15 752

Za předchozí účetní období vykázala společnost na základě kvalifikovaného odhadu daňovou povinnost 309 tis. Kč. Skutečná
daňová povinnost za toto období, která byla stanovena po sestavení účetní závěrky, činila 0 Kč.

b) Odložený daňový závazek/pohledávka
K 31. prosinci 2003 činí odložený daňový závazek 265 tis. Kč (v roce 2002: 0 Kč).
Efektem změny odložené daně v roce 2003 byl daňový náklad 265 tis. (v roce 2002: daňový náklad 78 tis. Kč).

23. PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
tis. Kč

2003

2002

21 340

230 335

Poskytnuté zástavy - cenné papíry /v pořizovací ceně/

874 467

760 867

Pohledávky ze spotových operací - s akciovými nástroji

218 987

173 201

Poskytnuté přísliby - záruky ze směnek

Přijaté přísliby - záruky ze směnek
Přijaté zástavy - cenné papíry
Závazky ze spotových operací - s akciovými nástroji

Společnost zachycuje cenné papíry přijaté i poskytnuté jako zástavy v smluvní hodnotě transakce.

101 575

490 100

1 365 743

773 924

158 154

727

24. HODNOTY PŘEVZATÉ DO SPRÁVY A K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
tis. Kč
Akcie a dluhopisy ve správě
Akcie a dluhopisy k obhospodařování
Celkem

2003
383 564
166 993
550 557

2002
-

Hodnoty převzaté do správy a k obhospodařování jsou v účetní evidenci vedeny až od 1. ledna 2003.

25. HODNOTY PŘEDANÉ DO SPRÁVY A K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
tis. Kč
Celkem

2003
0

2002
0

26. ŘÍZENÍ RIZIK
Společnost jako obchodník s cennými
papíry a zároveň tvůrce trhu je vystavena tržním rizikům, která vyplývají
z otevřených pozic transakcí s úrokovými, akciovými a měnovými nástroji,
které jsou citlivé na změny podmínek
na finančních trzích.
Níže jsou popsaná rizika, jimž je
společnost vystavena z důvodu aktivit
a řízení pozic vzniklých z těchto aktivit
a dále pak přístupy k řízení těchto rizik.
Jedním z pilířů řízení rizik je
dodržování vyhlášky č. 64/2003 o
výpočtu
kapitálové
přiměřenosti
obchodníka s cennými papíry, který
není bankou na individuálním základě,
která zachycuje komplexně řízení všech
rizik. Detailnější postupy řízení jednotlivých tržních rizik jsou zpracovány
ve vnitřních předpisech a uvedeny níže
u jednotlivých rizik.

a) Riziko likvidity
Riziko likvidity vzniká z typu financování aktivit společnosti a řízení jejich
pozic. Zahrnuje jak riziko schopnosti
financovat aktiva společnosti nástroji
s vhodnou splatností, tak i schopnost
společnosti likvidovat/prodat aktiva za
přijatelnou cenu v přijatelném časovém
horizontu.
Společnost má přístup k diverzifikovaným
zdrojům
financování.
Společnost pravidelně vyhodnocuje
riziko likvidity, a to zejména moni-

torováním změn ve struktuře financování, a porovnává je se strategií řízení
rizika likvidity, kterou schválilo představenstvo společnosti. Společnost dále
drží jako součást své strategie řízení
rizika likvidity část aktiv ve vysoce
likvidních prostředcích.

Úroková rizika vyplývající z pozic
v úrokových nástrojích (dluhopisech,
pokladničních poukázkách, apod.) jsou
řízena obchodními limity.
Objemy prostředků v repech
a reverzních repech k 31.12.2003
v tis. Kč

b) Úrokové riziko
Společnost je vystavena úrokovému
riziku vzhledem ke skutečnosti, že
úročená aktiva a pasiva mají různé
splatnosti nebo období změny/úpravy
úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. V případě proměnlivých
úrokových sazeb je společnost vystavena bazickému riziku, které je dáno
rozdílem v mechanismu úpravy jednotlivých typů úrokových sazeb jako
Pribor, atd.
Aktivity v oblasti řízení úrokového
rizika mají za cíl optimalizovat čistý
úrokový výnos společnosti v souladu se
strategií společnosti schválenou představenstvem společnosti. Hlavní část
podstupovaného úrokového rizika
vyplývá z financování repooperací
s klienty. Při uzavírání repooperací (rep,
reverzních rep) je dodržována maximální délka kontraktu (splatnosti) 60 dnů
jak na pasivní, tak i aktivní straně operace (z pohledu společnosti). Úroková
citlivost aktiv a pasiv vyplývajících
z těchto operací je stejná, výnosy pro
společnost plynou z úrokového diferenciálu. Výjimky v délce kontraktu jsou
schvalovány představenstvem.

Splatnosti

< 2T

2T-1M

>1M

Reverzní repa

765 100

425 400

182 742

Repa

741 700

205 520

46 539

Objemy prostředků v úrokových
aktivech k 31.12.2003 v tis. Kč

Typ úrok. aktiva

Dlouhá
pozice

Krátká
pozice

Eurobondy

7 438

0

Korporátní dluhopisy

9 860

0

0

172 470

Státní dluhopisy

pokračování na další straně

26. ŘÍZENÍ RIZIK

(pokračování)

c) Akciové riziko

d) Měnové riziko

Objemy prostředků v cizoměnových
repo obchodech k 31.12.2003

Akciové riziko je riziko pohybu ceny
akciových nástrojů držených v portfoliu
společnosti a finančních derivátů
odvozených od těchto nástrojů.
Hlavním zdrojem tohoto rizika je
obchodování s akciovými nástroji.
Rizika akciových nástrojů jsou řízena
obchodními limity a metody řízení
tohoto rizika jsou uvedeny níže.

Aktiva a pasiva v cizích měnách včetně
podrozvahových angažovaností představují expozici společnosti vůči
měnovým rizikům. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou
zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty. K 31. prosinci 2003 společnost
nedržela žádné významné měnové pozice, v měnách byly drženy minimální
prostředky potřebné pro platby v cizích
měnách dodavatelům a operace klientů.

Reverzní repo obchody

Obchodní porfolio
k 31. prosinci 2003
Typ akciového aktiva
Dlouhá pozice

Měna

Objem v měně v tis.

Objem v tis. Kč

CZK

208 964

208 964

České akcie - ostatní

CZK

19 985

19 985

Zahraniční akcie

USD

46

1 184

Zahraniční akcie

EUR

1

32

Podílové listy

CZK

76

76

Měna

Objem v měně v tis.

Objem v tis. Kč

CZK

15 603

15 603

České akcie - SPAD

V tis. Kč

USD

188

4 816

EUR

104

3 370

Repo obchody
K 31.12.2003 nevstoupila společnost do
cizoměnových repo obchodů.

e) Metody řízení rizik

České akcie - SPAD

Typ akciového aktiva
Krátká pozice

Objem v měně
v tis.

Měna

Společnost má nastavené limity maximální angažovanosti na jednotlivé pozice v jednotlivých skupinách aktiv
(podle regionu, likvidity, typu aktiva).
Vnitřními předpisy jsou dále nastaveny
"stoplossy" pro jednotlivé typy aktiv.
Společnost řídí rizika plynoucí z rep
a reverzních rep pomoci on-line sledování zajištění (kolaterálu) a operativního dozajištění v případě poklesu
k nastaveným limitům, případně realizací zástavy (uzavřením pozice klienta).
Společnost řídí rizika v souladu
s vyhláškou o výpočtu kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými
papíry a všemi z ní vyplývajícími limity
a podmínkami.

27. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K datu sestavení účetní závěrky nebyly společnosti známy žádné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.

Odesláno dne:

Razítko a podpis

Osoba odpovědná

Osoba odpovědná

statutárního orgánu:

za účetnictví

za účetní závěrku

Jméno a podpis:

Jméno a podpis:

Ing. Pavel Šaroch

Dagmar Langová

Dagmar Langová
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........................................................................
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Ing. Miloslav Vyhnal
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