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Vážené dámy, 
vážení pánové,

dovolte mi tímto shrnout
nejzásadnější události 
a dosažené výsledky za dané
období a prezentovat   
směr budoucího vývoje 
naší společnosti.

Nejvýznamnější událostí sledovaného
období je bezesporu získání nového
kapitálově silného vlastníka a navýšení
základního kapitálu o 90 milionů Kč. 

Uplynulé období bylo pro společnost
klíčové v tom, aby určila svůj nový
směr, definovala priority a provedla
určitou nákladovou restrukturalizaci.
Jsem přesvědčen, že naše volba byla
správná a při pohledu zpět, můžeme
bez zbytečných rozpaků označit tuto
etapu  za úspěšnou. Podařilo se nám
upevnit  svou pozici na kapitálovém
trhu v ČR a zároveň jsme dokázali
nalézat nové oblasti pro své působení.
ATLANTIK FT tak vstoupil do roku
2003, roku, kdy  oslavíme 10 let
fungování společnosti, 
s prokazatelnými výsledky 
a rozsáhlými plány.  

Během restrukturalizace se ujal vedení
nový management, došlo k zásadní
reorganizaci organizační struktury firmy
a ke stabilizaci počtu a struktury
pracovníků včetně vedení společnosti.
Během tohoto náročného procesu
procházel ATLANTIK FT i těžšími
obdobími souvisejícími především 
se všeobecnou recesí světových 
i českých finančních trhů. Společnost
však i v těchto obdobích dokázala
úspěšně fungovat a udržet si pozici
jednoho z nejvýznamnějších českých
nebankovních obchodníků s cennými
papíry. ATLANTIK FT v letech 2001
a 2002 posílil svou pozici mezi
dominantními tvůrci trhu s českými
akciemi meziročním nárůstem objemu
zobchodovaných akcií o 51%. V oblasti
obchodování s českými akciemi jsou
tyto výsledky natolik povzbudivé, že
můžeme otevřeně deklarovat cíl, stát 
se v budoucnu vůbec největším českým
nebankovním obchodníkem s akciemi.
Výrazným úspěchem je rovněž návrat
hospodaření do „černých čísel“, a to
dosažením zisku za období roku 2002
ve výši 6,8 mil. Kč. V tomto ohledu
jsme tedy pod novým vedením navázali
na činnost a úspěchy dosažené 
v minulosti. Jedním z projevů
ambiciózních záměrů firmy je i výrazné
navýšení základního kapitálu, čímž
jsme se stali kapitálově nejsilnějším
nebankovním obchodníkem s cennými
papíry v České republice.

Kromě tradičních produktů nabídl
ATLANTIK FT zcela nové směry
působení. Toho názorným dokladem 
je např. projekt zavedení služby
eBroker, tedy on-line obchodování 
s akciemi na světových trzích, který 
poskytujeme za mimořádně výhodných
podmínek. Rovněž jsme realizovali
významné transakce v rámci nových
finančních produktů, které jsme
zahrnuli do své nabídky aktivit 
v uplynulých letech. Jako příklad 
lze uvést akvizice a následnou
restrukturalizaci dopravní společnosti
ČSAD České Budějovice, a.s. či realizace
povinné nabídky převzetí akcií
společnosti Moravské naftové doly, a.s. 

Vnějším projevem pozitivního vnímání
firmy jsou nové webové stránky, které
poskytují aktuální informace ze světa
financí, či celkově nová koncepce
firemní identity včetně loga a grafické
podoby materiálů.

Úspěchy, kterých jsme dosáhli, jsou 
pro nás především velikou výzvou 
k dalšímu úsilí o vytváření  silné 
a nezávislé společnosti. Věřím, 
že ATLANTIK FT bude přinášet 
užitek jak svým akcionářům, 
tak klientům, jejichž spokojenost 
je nutným předpokladem 
k dosažení obchodního úspěchu.

Ing. Miloslav Vyhnal
předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO



Vybrané ekonomické ukazatele

Komentář k hospodářskému
výsledku

Za druhou část dvouletého účetního
období (tj. rok 2002) bylo dosaženo
zisku ve výši 6,8 mil. Kč. Finální
hospodářský výsledek za dvouleté
období byl ovlivněn ztrátou roku 2001,
která vznikla především  špatným
hospodařením a v důsledku tvorby
rezerv a opravných položek. 

Komentář k délce účetního období:

V letech 2001 a 2002 ATLANTIK
finanční trhy, a.s. pracoval s dvouletým
účetním obdobím. 

Toto bylo způsobeno skutečností, 
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 naší společnosti tedy začalo 
1. 1. 2001, neskončilo však k 31. 12. 2001,
ale vzhledem k výše uvedenému 
až 31. 12. 2002. Naše společnost tudíž
nesestavovala výroční zprávu za rok
2001, ale pouze mezitímní účetní
závěrku k 31. 12. 2001. Tato měla stejné
náležitosti jako běžná účetní závěrka 
a byla ověřena auditorem.

VYBRANÉ 
EKONOMICKÉ 
UKAZATELE

Běžné období Minulé období 
(2001 a 2002) ( 1. 7. 2000 -  31. 12. 2000)

Aktiva celkem 2 495 671 542 374

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 210 000 0

Stálá aktiva 185 871 5 767

Dlouhodobý finanční majetek 183 219 1 075

Oběžná aktiva 2 090 145 534 969

Krátkodobé pohledávky 1 805 279 155 929

Základní kapitál 351 000 51 000

Vlastní kapitál 371 787 76 768

Výkony 119 578 41 113

Přidaná hodnota 61 440 11 849

Hospodářský výsledek za účetní období - 4 981 3 756



ATLANTIK finanční trhy, a.s. je
licencovaným obchodníkem s cennými
papíry, je členem a akcionářem Burzy
cenných papírů v Praze. Společnost již
od svého vzniku v roce 1993 působí
stabilně jako jeden z největších
nebankovních obchodníků s cennými
papíry a realizuje objemy obchodů 
v řádu desítek miliard korun ročně.
Společnost svými aktivitami pokrývá
prakticky kompletní škálu finančních
produktů. 

Základní údaje

Obchodní jméno:
ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Sídlo:
Vinohradská 230, 100 00  Praha 10

Identifikační číslo:
26218062 

Den zápisu do obchodního rejstříku:
1. 7. 2000

Rejstříkový soud:
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

Statutární orgány

Představenstvo k 31. 12. 2002
předseda představenstva
Ing. Miloslav Vyhnal

člen představenstva
Ing. Pavel Šaroch

člen představenstva
Ing. Jan Schiesser

Dozorčí rada k 31. 12. 2002
předseda dozorčí rady
Mgr. Roman Koch

člen dozorčí rady
Bc. Michal Zazvonil

člen dozorčí rady
Vladimír Stančík

PROFIL SPOLEČNOSTI



● meziroční nárůst objemu
zobchodovaných akcií ke konci roku
2002 o 51%, celkový objem obchodů 
ve výši 31 242 mil. Kč

● v období 1. 1. – 31. 12. 2002 vytvořen
zisk ve výši 6,8 mil. Kč 

● vybudování a rozvoj pozice vůdčího
subjektu na trhu tzv. REPO operací
(obchodů založených na krátkodobém
úvěrování oproti zástavě
obchodovatelných cenných papírů),
realizovaných ve spolupráci 
s nejvýznamnějšími finančními 
i nefinančními klienty

● rozhodnutí akcionáře výrazně
navýšit základní kapitál společnosti,
navýšení během období realizováno 
z úrovně 51 mil. Kč na úroveň 141 mil.
Kč, ATLANTIK finanční trhy, a.s. se tak
stává  jedním z nejlépe vlastním
kapitálem vybavených nebankovních
obchodníků s cennými papíry 
v České republice

● fúze společnosti ATLANTIK finanční
trhy, a.s. s dceřinnou společností
ATLANTIK Corporate Finance a.s.,
přičemž následně došlo ke značnému
zefektivnění poskytování služeb 
v oblasti podnikových financí

● akvizice významných dopravních
společností ČSAD České Budějovice, 
a.s. a ČSAD Prachatice, a.s. a následná
kompletní restrukturalizace společností

● realizace povinné nabídky převzetí
akcií společnosti Moravské naftové
doly, a.s. pro klienta EUROPGAS, a.s. 
v celkovém objemu přesahujícím 1,2
miliardy Kč

● příprava zavedení služby eBroker –
elektronické obchodování s akciemi na
nejvýznamnějších světových trzích za
výhodných podmínek (poplatková
struktura, silná analytická podpora),
které jsou v České republice zcela
ojedinělé (projekt úspěšně uveden 
na trh v dubnu 2003)

● nárůst objemu aktiv spravovaných
oddělením Asset Management 
z úrovně 140 mil. Kč počátkem roku
2001 na úroveň 1,4 miliardy Kč koncem
roku 2002, a to při setrvalém
překonávání výnosů dosažitelných 
na depozitním trhu a individuálně
stanovených benchmarků klientů 
v průměru o 2 – 4% při konzervativní
strategii správy

● komentáře a názory analytického
oddělení společnosti se staly běžnou
součástí ekonomického zpravodajství
nejvýznamnějších českých médií 

● v říjnu 2001 udělila společnosti
Komise pro cenné papíry v rámci
přelicencování českých obchodníků 
s cennými papíry licenci ke všem
investičním službám

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
ÚČETNÍHO OBDOBÍ
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Představenstvo

Výkonný předseda představenstva

PR manager Compliance Officer a vnitřní auditor

Risk manager Právník

Oddělení Investment Banking Oddělení Research

Oddělení Asset Management

Účetní oddělení

Oddělení Trading

Oddělení Back Office

Oddělení IT

Dozorčí rada



Oddělení Trading
zajišťuje činnosti v oblasti obchodování
s akciemi, dluhopisy a podílovými listy,
a to jak na českém trhu, tak i na všech
významných světových trzích, na které
má společnost přístup díky členství 
v prestižní globální síti obchodníků 
s cennými papíry organizované
americkou společností Auerbach
Grayson. Oddělení provádí 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. V roce 2002 Trading
zahájil práci na projektu on-line
obchodování eBroker, který je 
v aktivním provozu od dubna 2003.

Oddělení Asset Management
poskytuje služby v oblasti správy aktiv,
především korporátní klientele 
a veřejnému sektoru (města a obce,
neziskové organizace). Služby správy
aktiv jsou poskytovány na základě
chápání a akceptování individuálních
potřeb klientů, čemuž 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 firem, jejich částí
a projektů. Dále zajišťuje komplexní
služby pro akcionáře, především
realizaci veřejných nabídek převzetí 
a povinných odkupů akcií. Oddělení
zároveň zajišťuje a řídí vlastní 
investiční projekty společnosti.

Oddělení Research
zajišťuje analytickou činnost jak pro
účely činnosti dalších oddělení, 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
a hodnotí makroekonomický vývoj.
Oddělení produkuje jak standardizované
pravidelné publikace, tak i analytické
produkty na základě individuálního
zadání klientů.

Vedle výše uvedených hlavních
oddělení se společnost při své činnosti
opírá o další podpůrné útvary, jejichž
efektivní činnost je základní podmínkou
úspěšné práce celé společnosti. Jedná 
se především o oddělení Back Office
zajišťující vypořádání obchodů 
s cennými papíry, účetní oddělení,
oddělení informačních technologií
a Public Relations, dále organizační
strukturu tvoří pracovní pozice
právníka a Compliance, zabezpečující
právní služby uvnitř společnosti 
a provádějící dohled nad dodržováním
právních předpisů při činnosti firmy, 
a činnost Risk Managera.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 8. dubna 2003 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,
zprávu následujícího znění:

"Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. k 31. prosinci 2002. Za účetní
závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní
závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.
Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené
v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných
společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků,
vlastního kapitálu a finanční situace společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření
za účetní období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky."

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.
Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší
odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly 
k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti.

V Praze, dne 4. června 2003

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Pavel Závitkovský
Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo 96
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FINANČNÍ ČÁST 



AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 001 2 520 517 - 24 846 2 495 671 542 374
TOTAL ASSETS (L.02+03+28+55)

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 210 000 210 000
Receivables for subscribed capital

B. Stálá aktiva (ř.04+12+22) 003 204 311 - 18 440 185 871 5 767
Fixed assets (L.04+12+22)

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 11) 004 5 289 - 4 662 627 585
Intangible fixed assets (L.05 to 11)

B.I.1. Zřizovací výdaje                                                                        005 391 - 391 78
Incorporation expenses

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                               006
Research and development

B.I.3. Software                                                                                    007 3 241 - 3 126 115 446
Software

B.I..4. Ocenitelná práva                                                                  008 66 - 47 19 36
Royalties

B.I.5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                      009 1 098 - 1 098
Other intangible fixed assets

B.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 010 493 493 25
Intangible fixed assets under construction

B.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 011
Advance payments for intangible fixed assets

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.13 až 21) 012 15 803 - 13 778 2 025 4 107
Tangible fixed assets   (L.13 to 21)

B.II.1. Pozemky                                                                                  013
Land

B.II.2. Stavby                                                                                    014 68 - 14 54 1 269
Buildings, halls and structures

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 13 393 - 11 422 1 971 2 838
Property, plant and equipment

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů                                         016
Cultivated areas

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata                                                017
Livestock

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                             018 2 342 - 2 342
Other tangible fixed assets

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019
Tangible fixed assets under construction

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020
Advance payments for tangible fixed assets

B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku                                                                         021
Adjustments to acquired fixed assets

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.23 až 27)                             022 183 219 183 219 1 075
Long-term investments (L.23 to 27)       

B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem   023 181 270 181 270
Investments in group undertakings

B.III.2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 024
Investments in  associated companies of the group

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady                                025 1 949 1 949 1 075
Other long-term securities and ownership interests

Běžné Minulé
účetní období účetní období
Current period Prior Period

Označení číslo řádku Brutto Korekce Netto Netto
Identification line Gross Adjust. Net Net

pokračování na další straně
continues on the next page

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 / Balance sheet in full format as at 31 December 2002

AKTIVA / ASSETS
údaje v tisících Kč / In thousands of Czech crowns “TCZK”



B.III.4. Půjčky podnikům ve skupině                                           026
Intercompany loans

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek                                            027
Other long-term investments

C. Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51) 028 2 096 551 - 6 406 2 090 145 534 969
Current assets (L.29+36+42+51)

C.I. Zásoby  (ř.30 až 35)                                                               029
Inventories  (L.30 to 35)

C.I.1. Materiál                                                                                       030
Raw materials

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary                                            031
Work-in-progress and semi-finished products

C.I.3. Výrobky                                                                                        032
Finished goods

C.I.4. Zvířata                                                                                    033
Livestock

C.I.5. Zboží                                                                                        034
Goods for resale

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby                                                035
Prepayments for inventory

C.II. Dlouhodobé pohledávky  (ř.37 až 41)                                                036
Long-term receivables (L.37 to 41)

C.II.1. Pohledávky z obchodního styku                                                037
Trade receivables

C.II.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení                             038
Receivables from shareholders/owners and alliance partners

C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem               039
Receivables from group undertakings

C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem                    040
Receivables from associated companies of the group

C.II.5. Jiné pohledávky                                                                             041
Other receivables

C.III. Krátkodobé pohledávky  (ř.43 až 50)                                         042 1 806 001 - 722 1 805 279 155 929
Short-term receivables (L.43 to 50)

C.III.1. Pohledávky z obchodního styku                                                043 1 804 164 - 722 1 803 442 155 918
Trade receivables

C.III.2. Pohledávky ke společníkům a sdružení                             044
Receivables from shareholders/owners and alliance partners

C.III.3. Sociální zabezpečení                                                              045
Social security

C.III.4. Stát - daňové pohledávky                                                             046 1 591 1 591 11
Tax receivables and state subsidies receivable

C.III.5. Odložená daňová pohledávka                                                     047
Deferred tax asset

C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem               048
Receivables from group undertakings

C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem                    049
Receivables from associated companies of the group

C.III.8. Jiné pohledávky                                                                             050 246 246
Other receivables

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2002 / Balance sheet in full format as at 31 December 2002

AKTIVA / ASSETS
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C.IV. Finanční majetek (ř. 52+53+54)                                                 051 290 550 - 5 684 284 866 379 040
Financial assets (L. 52+53+54)

C.IV.1. Peníze                                                                                          052 54 54 48
Cash

C.IV.2. Účty v bankách                                                                              053 42 850 42 850 70 937
Bank accounts

C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek                                                             054 247 646 - 5 684 241 962 308 055
Short-term investments

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř.56+60) 055 9 655 9 655 1 638
Other assets-temporary asset accounts (L.56+60)

D.I. Časové rozlišení  (ř.57+58+59)                                                     056 9 655 9 655 1 196
Accruals and deferrals  (L. 57+58+59)

D.I.1. Náklady příštích období                                                               057 43 43 1 101
Prepaid expenses

D.I.2. Příjmy příštích období                                                                   058 5 291 5 291 58
Accrued revenue

D.I.3. Kursové rozdíly aktivní                                                             059 4 321 4 321 37
Unrealised exchange rate losses

D.II. Dohadné účty aktivní                                                                 060 442
Estimated receivables

Kontrolní číslo (ř.01 až 60) 9 662 068 - 99 384 9 562 684 2 169 054
Check number (L.01 to 60)
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PASÍVA CELKEM (ř.62+79+105)                                           061 2 495 671 542 374
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (L.62+79+105)

A. Vlastní kapitál (ř.63+66+71+75+78) 062 371 787 76 768
Equity (L.63+66+71+75+78)     

A.I. Základní kapitál (ř.64+65)                                                063 351 000 51 000
Registered capital (L.64+65)

A.I.1. Základní kapitál                                                                           064 351 000 51 000
Registered capital           

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly                                              065
Own shares held

A.II. Kapitálové fondy (ř.67 až 70)                                              066
Capital contributions (L.67 to 70)

A.II.1. Emisní ažio                                                                                   067
Share premium

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy                                                                 068
Other capital contributions

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku                                             069
Asset revaluation

A.III. Fondy ze zisku (ř.72+73+74)                                              071 2 512 2 290
Reserve funds 

A.III.1. Zákonný rezervní fond                                                              072 2 512 2 290
Statutory reserve fund

A.III.2. Nedělitelný fond                                                                 073
Undistributable reserves

A.III.3. Statutární a ostatní fondy                                                                 074
Statutory and other reserves

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let  (ř.76+77)                                075 23 256 19 722
Retained earnings   (L.76+77)

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 076 23 256 19 722
Retained profits

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let                                              077
Accumulated losses

A.V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/-) [ř.01-(+63+66+71+75+79+105)] 078 - 4 981 3 756
Profit (loss) for the current period (+/-) [L.01-(+63+66+71+75 +79+105)]

B. Cizí zdroje (ř.80+84+91+101)   079 2 121 020 463 907
Liabilities (L.80+84+91+101)

B.I. Rezervy (ř.81+82+83)                                                         080 4 321 37
Provisions (L.81+82+83)

B.I.1. Rezervy zákonné                                                                                081
Tax-deductible provisions

B.I.2. Rezerva na kursové ztráty                                                          082 4 321 37
Provision for foreign exchange losses

B.I.3. Ostatní rezervy                                                                             083
Non-deductible provisions

B.II. Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90)                                                     084
Long-term liabilities (L.85 to 90)

B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem                                       085
Liabilities to group undertakings

B.II.2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem                                   086
Liabilities to associated companies of the group

Běžné Minulé
Označení Číslo řádku účetní období účetní období

Identification Line Current period Prior Period
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B.II.3. Dlouhodobé přijaté zálohy                                                                  087
Long-term advances received

B.II.4. Emitované dluhopisy                                                                 088
Debentures and bonds issued

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                       089
Long-term bills of exchange payable

B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky                                                                  090
Other long-term payables

B.III. Krátkodobé závazky  (ř.92 až 100)                                                            091 2 072 519 463 870
Short-term liabilities  (L.92 to 100)

B.III.1. Závazky z obchodního styku                                                              092 2 070 435 458 910
Trade payables

B.III.2. Závazky ke společníkům a sdružení                                                 093
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners

B.III.3. Závazky k zaměstnancům                                                               094 839 1 153
Payables to employees

B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpečení                                              095 612 798
Payables to social security

B.III.5. Stát - daňové závazky a dotace                                                             096 564 2 545
Tax liabilities

B.III.6. Odložený daňový závazek                                                                  097 464
Deferred tax liabilities

B.III.7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem                                       098
Liabilities to group undertakings

B.III.8. Závazky k podnikům s podstatným  vlivem                               099
Liabilities to associated companies of the group

B.III.9. Jiné závazky                                                                                           100 69
Other payables

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.102+103+104)                                101 44 180
Bank loans and overdrafts (L.102+103+104)

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé                                                               102
Long-term bank loans

B.IV.2. Běžné bankovní úvěry                                                                   103 44 180
Short-term bank loans and overdrafts

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci                                                           104
Short-term financial liability

C. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív (ř.106+110)   105 2 864 1 699
Other liabilities-temporary liability accounts (L.106+110)

C.I. Časové rozlišení (ř.107+108+109)                                                     106 2 785 464
Accruals and deferrals     (L.107+108+109)

C.I.1. Výdaje příštích období                                                                   107 2 216 410
Accrued expenses

C.I.2. Výnosy příštích období                                                                            108 43
Deferred revenues

C.I.3. Kursové rozdíly pasívní                                                              109 526 54
Unrealised exchange rate gains

C.II. Dohadné účty pasívní                                                                       110 79 1 235
Estimated payables

Kontrolní číslo (ř.61 až 110)                                                    999 9 987 586 2 164 505
Check number (L.61 to 110)

Běžné Minulé
Označení Číslo řádku účetní období účetní období

Identification Line Current period Prior Period
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I. Tržby za prodej zboží                                                                      01
Revenue from merchandise

A. Náklady vynaložené na prodané zboží                                           02
Cost of goods sold

+ Obchodní marže (ř.01-02) 03
Gross profit (L.01-02)

II. Výkony (ř.05+06+07)                                                                    04 119 578 41 113
Revenue from production (L.05+06+07)

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb                                      05 119 578 41 113
Revenue from own products and services

II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby                        06
Change in inventory of own production

II.3. Aktivace                                                                                                  07
Own work capitalized

B. Výkonová spotřeba (ř.09+10)                                                 08 58 138 29 264
Cost of sales  (L.09+10)      

B.1. Spotřeba materiálu a energie                                                         09 2 423 729
Materials and consumables

B.2. Služby                                                                                           10 55 715 28 535
Services

+ Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 61 440 11 849
Added value (L.03+04-08)

C. Osobní náklady (ř.13 až 16)                                                    12 55 704 13 612
Personnel expenses (L.13 to 16)

C.1. Mzdové náklady                                                                              13 41 420 9 826
Wages and salaries

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva                      14
Remuneration of board members

C.3. Náklady na sociální zabezpečení                                                  15 13 792 3 391
Social security expenses

C.4. Sociální náklady                                                                              16 492 395
Social expenses

D. Daně a poplatky                                                                              17 656 92
Taxes and charges

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3 317 2 318
Depreciation of intangible and tangible fixed assets 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                    19 566 62
Proceeds from disposals of fixed assets and raw material

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   20 246 43
Net book value of fixed assets and raw material sold 

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů      21
Release of reserves and accruals to operating revenues

G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů       22
Additions to reserves and accruals  to operating expenses

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů                 23 2 292 33
Release of adjustments to operating income

H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů                  24 628 2 290
Additions to adjustments to operating expenses

VI. Ostatní provozní výnosy                                                                 25 270 16
Other operating revenues
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I. Ostatní provozní náklady                                                               26 6 021 832
Other operating expenses

VII. Převod provozních výnosů                                                         27
Adjustments to operating revenues

J. Převod provozních nákladů                                                           28
Adjustments to operating expenses

* Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)] 29 - 2 004 - 7 227
Operating profit (loss) [L.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů                                        30 48 826 745 9 341 818
Proceeds from sale of securities and ownership interest

K. Prodané cenné papíry a vklady                                                   31 48 813 097 9 328 229
Securities and ownership interests sold

IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.33+34+35) 32
Revenue from long-term investments (L.33+34+35)

IX.1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině                33
Revenue from intercompany securities and ownership interests

IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 34
Revenue from other securities and ownership interests

IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku                35
Revenue from other long-term investments

X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                   36 4 483 1 741
Revenue from short-term financial investments

XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů                                           37 37 1 087
Release of provisions to financial revenues

L. Tvorba rezerv na finanční náklady                                                   38 4 321 37
Additions to provisions (financial)

XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů                        39 6 359 7 386
Release of adjustments to financial revenues

M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů                   40 8 459 5 357
Additions to adjustments to financial expenses

XIII. Výnosové úroky                                                                                       41 51 252 2 859
Interest revenue

N. Nákladové úroky                                                                         42 32 003 2 424
Interest expense

XIV. Ostatní finanční výnosy                                                                       43 7 775 2 729
Other financial revenue

O. Ostatní finanční náklady                                                                  44 40 373 8 154
Other financial expenses

XV. Převod finančních výnosů                                                            45
Adjustments to financial revenues

P. Převod finančních nákladů                                                        46
Adjustments to financial expenses

* Hospodářský výsledek z finančních operací 47 - 1 602 13 419
[ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]
Profit (loss) from financial operations
[L.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]

R. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)                                    48 - 155 1 605
Income tax on ordinary profit (loss) (L.49+50)

R.1. - splatná                                                                                                 49 309 1 790
- current

R.2. - odložená                                                                                             50 - 464 - 185
- deferred 
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** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) 52 - 3 451 4 587
Profit (loss) on ordinary activities after taxation (L.29+47-48)     

XVI. Mimořádné výnosy                                                                           53 149 38
Extraordinary revenue

S. Mimořádné náklady                                                              54 1 679 869
Extraordinary expenses

T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)                          55
Income tax on extraordinary profit (loss) (L.56+57)

T.1. - splatná                                                                                                  56
- current

T.2. - odložená                                                                                         57
- deferred 

* Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)                  58 - 1 530 - 831
Extraordinary profit (loss) (L.53-54-55)

U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 59
Transfer of profit or loss to partners (+/-) 

*** Hospodářský výsledek za účet.období (+/-) (ř.52+58-59) 60 - 4 981 3 756
Profit (loss) for the accounting period (L.52+58-59)

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54) 61 - 5 136 6 230
Profit (loss) before tax (L.29+47+53-54)

Kontrolní číslo (ř.01 až 61)                                                      98 319 994 18 911 385
Check number (L.01 to 61)



Běžné 
Označení účetní období

Identification Current period

Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2002 / Cash flow statement as at 31 December 2002
údaje v tisících Kč / In thousands of Czech crowns “TCZK”

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 70 985
Cash and cash equivalents, beginning of year

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Net operating cash flow

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním - 3 606
Accounting profit (loss) from ordinary activities

A.1. Úpravy o nepeněžní operace - 23 303
Non-cash transactions

A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 3 317
Depreciation of fixed assets

A.1.2. Změna stavu: - 2 568
Change in:

A.1.2.1. Opravné položky k nabytému majetku 
Adjustments to acquired assets

A.1.2.2. Rezerv a ostatních opravných položek 4 284
Provisions and other adjustments

A.1.2.3. Časového rozlišení - 6 852
Accruals and deferrals

A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 320
Profit(-) Loss(+) on sale of fixed assets

A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
Profit(-) Loss(+) on sale of securities

A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku - 4 483
Revenue from dividends and profit distribution

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky - 19 249
Expense and revenue interests accounted for

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami - 26 909
Net operating cash flow before financial items,  changes in working capital and extraordinary items

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 25 547
Current assets

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -1 649 350
Change in receivables

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 1 608 804
Change in short-term liabilities

A.2.3. Změna stavu zásob 
Change in inventory

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 66 093
Change in short term financial assets

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami - 1 362
Net operating cash flow before financial, balances, taxation and extraordinary items

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků - 32 003
Interest paid excluding amounts capitalised

A.4. Přijaté úroky 51 252
Interest received

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 
Income tax paid on ordinary income 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy - 87
Receipts and disbursement from extraordinary items

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 17 800
Net operating cash flow

pokračování na další straně
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Peněžní toky z investiční činnosti
Investment activity

B.1. Nabytí stálých aktiv - 185 110
Acquisition of fixed assets

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 2 400
Acquisition of tangible fixed assets

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 566
Acquisition of intangible fixed assets

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku - 182 144
Acquisition of long-term investments

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 566
Proceeds from sales of fixed assets

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 566
Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets 

B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 
Proceeds from sale of financial investments

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám - 210 000
Advances and loans to related persons

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 394 544
Net cash flow from investment activity

Peněžní toky z finančních činností 
Financial activity

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 44 180
Change in long-term liabilities and bank loans

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 300 000
Increase and decrease in equity from specified transactions

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu 300 000
Subscription of shares and investments

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 
Equity paid to shareholders 

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků akcionářů 
Cash gifts, subsidies for equity and other shareholders contribution

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 
Loss settlement from shareholders 

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku 
Payments from funds created from net profit

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 
Dividends paid and profit shares including paid withholding tax

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 4 483
Dividends received and profit shares

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 348 663
Net cash flow from financial activity

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků - 28 081
Net increase or decrease in cash balance

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 42 904
Cash and cash equivalents, end of period

Pozn. Alternativně přehled o peněžních tocích může být tvořen z hospodářského výsledku za provozní činnost 
Note: Alternatively, the cash flow statement can be compiled from the ordinary profit (loss)



Charakteristika 
a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

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. 

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. 

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

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti 
k 31. prosinci 2002 jsou:
Komárek Karel                   100% akcií

Základní kapitál společnosti činil 
k 31. prosinci 2002 351 mil. Kč a byl
tvořen 702 ks kmenových akcií na jméno
ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč.

Dne 31. července 2001 rozhodlo
představenstvo společnosti v souladu 
se zákonem a stanovami společnosti 
o fúzi sloučením s dceřinou společností
Atlantik Corporate Finance a.s. 
Na základě smlouvy o fúzi převzala
společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s.
jako nástupnická společnost jmění
zanikající společnosti Atlantik Corporate
Finance a.s. Rozhodným datem pro fúzi
sloučením byl 1. leden 2001. Proto v této
účetní závěrce je zobrazen majetek,
závazky, vlastní kapitál a výsledek
hospodaření nástupnické společnosti
včetně společnosti Atlantik 
Corporate Finance a.s.

Dne 25. srpna 2001 došlo
prostřednictvím smlouvy o koupi 
akcií k převodu 1/3 akciového podílu
na společnosti z akcionáře IFB GROUP AG
na dosavadního akcionáře pana Karla
Komárka. Koupí 1/3 akciového podílu 
se stal pan Karel Komárek jediným
akcionářem společnosti.

Dne 14. listopadu 2001 rozhodl 
jediný akcionář společnosti v souladu 
se zákonem a stanovami společnosti 
o zvýšení základního kapitálu
společnosti, při využití svého
přednostního práva, upsáním nových
akcií na částku 351 mil. Kč. Záměr
jediného akcionáře o zvýšení základního
kapitálu byl zapsán do obchodního
rejstříku Městským soudem v Praze 
dne 4. února 2002. 

Členové představenstva 
a dozorčí rady k 31. prosinci 2002

Členové představenstva
Ing. Miloslav Vyhnal (předseda)

Ing. Jan Schiesser (člen)

Ing. Pavel Šaroch (člen)

Členové dozorčí rady
Mgr. Roman Koch (předseda)

Bc. Michal Zazvonil (člen)

Vladimír Stančík (člen)

Sídlo společnosti

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Vinohradská 230

100 00 Praha 10

Česká republika

Organizační struktura

Společnost je rozdělena do tří
organizačních divizí – divize 
obchodní, divize analýz, divize 
provozně-ekonomická, správy aktiv 
a investičního bankovnictví.

Činnost společnosti Atlantik Corporate
Finance a.s. během roku 2001 postupně
přecházela na společnost ATLANTIK
finanční trhy, a.s.



(a) 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 je odepsaný 
do nákladů v roce jeho pořízení.

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

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek v podnicích
ve skupině je účtován v ceně pořízení. 
Je-li hodnota tohoto majetku trvale nižší
než tato cena, je jeho účetní hodnota
snížena na cenu tržní. V případě
přechodného snížení hodnoty tohoto
majetku se tvoří opravná položka.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry jsou
oceněny v ceně pořízení nebo v ceně
pořízení snížené o opravnou položku 
v případě přechodného snížení hodnoty.
Výnosy z tohoto dlouhodobého majetku
jsou zahrnuty ve výnosech 
z dlouhodobého finančního 
majetku.

(c) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je oceněn 
v ceně pořízení nebo v ceně pořízení
snížené o opravnou položku v případě
přechodného snížení hodnoty. Úbytky
cenných papírů při prodeji jsou
oceňovány metodou FIFO. Dividendy 
z cenných papírů jsou zahrnuty 
ve výnosech z krátkodobého 
finančního majetku. 

(d) Stanovení opravných položek 
a rezerv

Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky 
k pochybným pohledávkám na základě
vlastní analýzy platební schopnosti svých
dlužníků.

Cenné papíry a ostatní finanční
investice
Společnost tvoří opravnou položku jak 
na finanční investice, tak na krátkodobý
finanční majetek, a to ve výši rozdílu
mezi účetní hodnotou a tržní cenou 
nebo hodnotou podílu na vlastním jmění
v případě, kdy tržní cena nemůže být
určena. Tržní cena je cena dosažená na
veřejném kapitálovém trhu k poslednímu
pracovnímu dni účetního období,
případně cena stanovená kvalifikovaným
odhadem.

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích
měn pevný kurz, který se stanovuje 
na základě denního kurzu ČNB první
pracovní den kalendářního měsíce 
a používá se pro účetní případy 
účtované v příslušném měsíci. 
U obchodů s cennými papíry, které 
jsou denominovány v cizí měně, 
je pro účely zaúčtování použit aktuální
denní kurz kotovaný dealery společnosti.
V průběhu roku se účtuje pouze 
o realizovaných kursových ziscích
a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou 
k rozvahovému dni přepočítávána podle
oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty se vykazují 
v rozvaze, na nerealizované kurzové
ztráty se tvoří rezerva.

(f) Přehled o peněžních tocích

Pro potřeby sestavení přehledu 
o peněžních tocích jsou za peněžní
ekvivalenty považovány pouze 
peněžní prostředky v hotovosti 
a na bankovních účtech.

Zásadní 
účetní postupy 

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy, technické zhodnocení Lineární, zrychlené 30 let

Nábytek, kancelářské vybavení Lineární 6 let

Automobily, kancelářské přístroje Lineární, zrychlené 4 roky

Software Lineární, zrychlené 4 roky



(g) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá
ze splatné daně a ze změny stavu 
v odložené dani. Splatná daň zahrnuje
daň vypočtenou z daňového základu 
s použitím daňové sazby platné 
v běžném roce a veškeré doměrky 
a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z rozdílů mezi
účetními a daňovými odpisy
dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku 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.

(h) Repo operace

O repo a reverzních repo operacích 
účtuje společnost jako o úvěru, kdy
závazek splatit poskytnuté peněžní
prostředky včetně úroku z úvěru je
zajištěn převodem cenných papírů.   
V úvěrovém vztahu reverzní repo
operace je společnost v pozici věřitele. 
Na věřitele se přesouvá právní vlastnictví
k cennému papíru. Věřitel nemá nárok 
na výnosové příjmy z cenného papíru
(dividendy a výplaty úrokových výnosů),
z toho důvodu věřitel časově nerozlišuje
úrokový výnos z cenného papíru. 
V úvěrovém vztahu repo operace 
je společnost v pozici dlužníka.
Dlužníkovi zůstává ekonomické
vlastnictví cenného papíru převedeného
v rámci zajišťovacího převodu na věřitele.
Dlužníkovi náleží výnosové příjmy, 
a proto časově rozlišuje úrokový výnos 
z cenného papíru. Zajišťovacím
převodem cenných papírů v rámci repo 
a reverzních repo operací společnosti
nesmí dojít k ovlivnění ocenění
stávajícího portfolia. Úroky z úvěrů jsou
časově rozlišovány po dobu transakce 
a vykázány ve výkazu zisků a ztrát jako
“Výnosové úroky” nebo “Nákladové
úroky”.

Společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s.
se k 1. lednu 2001 sloučila se svojí
dceřinnou společností Atlantik Corporate
Finance a.s. První účetní období
nástupnické společnosti je (v souladu 
se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů) 
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002,
tedy od rozhodného dne fúze 
do posledního dne kalendářního roku,
kdy fúze byla zapsána do obchodního
rejstříku (viz. související bod přílohy č. 1). 
Srovnatelné údaje ve výkazech této
účetní závěrky vychází z auditované
konsolidované účetní závěrky společnosti
k 31. prosinci 2000. Výkaz zisků a ztrát
obsahuje srovnatelné údaje za období 
od 1. července 2000 do 31. prosince 2000.
Minulé účetní období bylo kratší 
z důvodu transformace právní formy
společnosti. Mimořádné náklady
minulého období zahrnují odpis
aktivního konsolidačního rozdílu. Výkaz
o peněžních tocích neuvádí srovnatelné
údaje za minulé období, neboť tento
výkaz není v souladu s platnými
předpisy v rámci konsolidované účetní
závěrky vyžadován.

Během období od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002 došlo ke změně
účtování u buy-sell a sell-buy operací 
s cennými papíry. Při předchozím
způsobu účtování společnost účtovala 
o buy-sell a sell-buy operacích jako 
o prostých nákupech či prodejích
cenných papírů. V průběhu roku 2001
společnost začala účtovat o těchto
transakcích jako o standardních repo,
respektive reverzních repo operacích –
viz. bod 2(h). Toto účtování je v souladu 
s ekonomickou podstatou 
sell-buy a buy-sell operací.

Zásadní účetní postupy 
(pokračování)

Změna účetních 
metod a postupů



(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

V souladu s účetními postupy
popsanými v bodě 2(a), účtovala
společnost drobný dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek do nákladů v roce
jejich pořízení. Celková kumulovaná
pořizovací hodnota drobného
dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku je následující:

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Zřizovací výdaje Software Drobný nehmotný Ocenitelná práva Nedok. nehmotný Celkem
majetek majetek

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2001 391 3 168 1 098 66 25 4 748
Přírůstky — 73 — — 493 566
Úbytky — — — — 25 25
Přeúčtování — — — — — —
Zůstatek k 31. 12. 2002 391 3 241 1 098 66 493 5 289
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2001 313 2 722 1 098 30 — 4 163
Odpisy 78 404 — 17 — 499
Oprávky k úbytkům — — — — — —
Přeúčtování — — — — — —
Zůstatek k 31. 12. 2002 391 3 126 1 098 47 — 4 662
Zůstat. hodn. 1. 1. 2001 78 446 — 36 25 585
Zůstat. hodn. 31. 12. 2002 — 115 — 19 493 627

Budovy (techn. zhodn.) Stroje a zařízení Dopravní Nábytek Drobný hmotný. Celkem
prostřed. dl. maj.

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2001 1 367 15 653 884 1 812 2 176 21 892
Přírůstky — 391 1 300 — 709 2 400
Úbytky 1 299 5 716 884 47 543 8 489
Přeúčtování — — — — — —
Zůst. k 31. 12. 2002 68 10 328 1 300 1 765 2 342 15 803
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2001 98 13 404 769 1 338 2 176 17 785
Odpisy 13 1 528 238 330 709 2 818
Oprávky k úbytkům 97 5 340 845 — 543 6 825
Přeúčtování — — — — — —
Zůstatek k 31. 12. 2002 14 9 592 162 1 668 2 342 13 778
Zůstat. hodn. 1. 1. 2001 1 269 2 249 115 474 — 4 107
Zůstat. hodn. 31. 12. 2002 54 736 1 138 97 — 2 025

Zůstatek k 31. 12. 2002 Zůstatek k 1. 1. 2001

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 342 2 176

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 098 1 098

Celkem 3 440 3 274

Dlouhodobý
majetek

údaje v tisících Kč
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(a) Krátkodobý finanční majetek

K 31. prosinci 2002 společnost držela 
ve vlastní pozici cenné papíry 
v ceně pořízení 247 409 tis. Kč 
(31. prosince 2000 – 309 727 tis. Kč). 

Společnost vytvořila ke konci
vykazovaného období opravnou 
položku ke krátkodobému finančnímu
majetku ve výši 5 684 tis. Kč 
(31. prosince 2000 – 5 356 tis. Kč).
Nerealizovaný zisk z tohoto majetku 
k 31. prosinci 2002 činí 5 926 tis. Kč 
(31. prosince 2000 – 10 535 tis. Kč).

Na účtech společnosti byly k 31. prosinci
2002 drženy pro klienty cenné papíry 
v celkové hodnotě 237 tis. Kč 
(31. prosince 2000 – 3 684 tis. Kč). 
Zároveň společnost eviduje závazek 
ke klientům z držby těchto 
cenných papírů.

(b) Peněžní prostředky držené 
pro klienty

K 31. prosinci 2002 společnost evidovala
na vlastních účtech peněžní prostředky
klientů v celkové hodnotě 35,807 tis. Kč
(31. prosince 2000 – 61 660 tis. Kč).
Zároveň společnost eviduje závazek 
ke klientům z držby těchto 
peněžních prostředků.

(c) Dlouhodobý finanční majetek

K 31. prosinci 2002 společnost vlastnila
podíl v ČSAD České Budějovice, a.s. 
(dále “ČSAD ČB”) v pořizovací ceně 
181 mil. Kč. Do data vydání účetní
závěrky společnost dále navýšila svůj
podíl v ČSAD ČB, takže angažovanost
ATLANTIK finanční trhy, a.s. činí k datu
vydání účetní závěrky 256 mil. Kč. 

Angažovanost v ČSAD ČB byla pro účely
ocenění rozdělena do tří částí: nákladní
doprava, administrativní budovy
vlastněné ČSAD ČB a autobusová
doprava – ve všech případech se
posuzuje hodnota ČSAD ČB a ČSAD PT,
kterou ČSAD ČB ovládá prostřednictvím
podílu 94% akcií. Vedení společnosti
prohlašuje, že pro účely ocenění této
majetkové účasti k 31. prosinci 2002 
bere v úvahu hodnotu, která vyplývá 
z obchodního záměru společnosti 
a z již známých skutečností, které 
nastaly při naplňování tohoto záměru, 
a to v následujícím detailu:

a) nákladní doprava: prodej těchto části
podniků byl již zahájen a společnosti
ČSAD ČB a ČSAD PT obdržely zálohy 
v celkové výši 30 mil. Kč z celkové
prodejní ceny 111 mil. Kč;

b) administrativní budova: společnost
jedná s potenciálním kupcem o prodeji
budovy v Českých Budějovicích
vlastněné ČSAD ČB s pravděpodobnou
cenou 50 mil. Kč;

c) autobusová doprava: společnost
provedla analýzu hodnoty této části
ČSAD ČB a ČSAD PT a na základě
porovnání s podobnými transakcemi 
na trhu (tj. prodej autobusové dopravy)
se domnívá, že prodejní cena za tyto části
ČSAD ČB a ČSAD PT spolu s částkami
inkasovanými za a) a b) nebude nižší než
celková pořizovací cena za podíl v ČSAD
ČB k datu vydání účetní závěrky.

Finanční 
majetek

Celková 2001 Čistá účetní hodnota
Počet nominální zisk (+)

Vlastn. podíl akcií hodnota ztráta (-) 31. 12. 2002 1. 1. 2001

ČSAD České Budějovice, a.s. 53,84% 146 395 146 395 — 181 270 —

Burza cenných papírů Praha, a.s. 0,78% 2 996 2 996 — 1 050 1 000

AXES HOLDING, INC. 0,41% 1 834 — 834 —

Ostatní 65 75

Celkem 183 219 1 075

údaje v tisících Kč
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K 31. prosinci 2002 společnost pořídila
cenné papíry pro klienty v hodnotě 
543 679 tis. Kč (31. prosince 2000 –
1 042 017 tis. Kč). Tyto cenné papíry 
jsou deponovány na majetkových 
účtech společnosti a nejsou zahrnuty 
v účetnictví společnosti. 

(a) Krátkodobé pohledávky 
z obchodního styku
činí 1 804 164 tis. Kč (31. prosince 2000 –
158 304 tis. Kč). Opravné položky byly 
k 31. prosinci 2002 vytvořeny ve výši 
722 tis. Kč (31. prosince 2000 – 2 386 tis.
Kč). V rámci krátkodobých pohledávek
společnost vykazuje k 31. prosinci 2002
pohledávky z cenných papírů
poskytnutých v rámci repo operací 
ve výši 760 867 tis. Kč (31. prosince 2000 –
58 130 tis. Kč) a pohledávky z reverzních
repo operací (poskytnutý úvěr zajištěný
cennými papíry) ve výši 762 675 tis. Kč
(31. prosince 2000 – 48 467 tis. Kč).

K 31. prosinci 2002 činil počet dní 
po splatnosti pohledávek z provozní
činnosti zahrnutých v pohledávkách 
z obchodního styku maximálně 30 dnů. 
V případě pohledávek souvisejících 
s obchodováním s cennými papíry byla
tato doba nejvýše 5 dnů. Na ostatní
pohledávky z obchodního styku, které
jsou po lhůtě splatnosti, byly vytvořeny
opravné položky až do výše 100%.

Přehled tvorby a zúčtování opravných
položek ke krátkodobým pohledávkám,
včetně pohledávek z obchodního styku,
je uveden v následující tabulce:

(b) Krátkodobé závazky 
z obchodního styku
činí 2 070 435 tis. Kč (31. prosince 
2000 – 458 910 tis. Kč). V těchto 
závazcích společnost vykazuje také
závazky z titulu uzavřených repo 
a reverzních repo operací. Závazek 
z čerpaného úvěru zajištěného převodem
cenných papírů v rámci repo operací je 
k 31. prosinci 2002 ve výši 760 867 tis. Kč
(31. prosince 2000 – 58 339 tis. Kč).
Závazky k 31. prosinci 2002 z cenných
papírů přijatých z reverzních repo
operací je ve výši 762 675 tis. Kč 
(31. prosince 2000 – 48 467 tis. Kč).

Cenné papíry 
a peněžní prostředky 
držené pro klienty

Pohledávky a závazky 
z obchodního styku

Opravná položka

Zůstatek k 1. 1. 2001 2 386

Tvorba 628

Zúčtování 2 292

Zůstatek k 31. 12. 2002 722

údaje v tisících Kč
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Dne 14. listopadu 2001 rozhodl 
jediný akcionář společnosti v souladu 
se zákonem a stanovami společnosti 
o zvýšení základního kapitálu
společnosti, při využití svého
přednostního práva, upsáním 
nových akcií na částku 351 mil. Kč. 

Splacený základní kapitál činí 
k 31. prosinci 2002 141 000 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí 
přehled pohybů vlastního 
kapitálu v období 
od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002:

Základní 
kapitál

Vlastní 
kapitál

Zisk/(ztráta) Zákonný 
Základní kapitál běžného období Nerozdělený zisk rezervní fond Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2001 51 000 3 756 19 722 2 290 76 768

Převod zisku běžného období — - 3 756 3 534 222 —

Navýšení základního kapitálu 300 000 — — — 300 000

Zisk běžného roku — - 4 981 — — - 4 981

Zůstatek 31. 12. 2002 351 000 - 4 981 23 256 2 512 371 787

Základní kapitál Emisní ážio Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2001
102 ks kmenových akcií na jméno v nomin. hodnotě 500 tis. Kč 51 000 — 51 000
Vydáno 600 kusů akcií 300 000 — 300 000

Zůstatek k 31. 12. 2002
702 ks kmenových akcií na jméno v nomin. hodnotě 500 tis. Kč 351 000 — 351 000

údaje v tisících Kč
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Bankovní 
úvěry

Rezervy

Tyto úvěry jsou zajištěny následovně:

Splatnost Úroková sazba Úvěrový limit Zůstatek 31. 12. 2002

Kontokorentní úvěr u HVB ČR 30. 6. 2003 1-m PRIBOR+0,9% 50 000 37 851

Kontokorentní úvěr u ČSOB 31. 3. 2003 3-m PRIBOR+2,2% 10 000 6 329

Zůstatek k 31. 12. 2002 44 180

Zůstatková hodnota Zůstatek úvěru
zajištění 31. 12. 2002

Úvěr od HVB ČR Zajištění dlužnými cennými papíry,
které jsou v držení společnosti.
Tyto cenné papíry jsou v rámci 
rozvahy zahrnuté v položce
„Krátkodobý finanční majetek“. 37 305 37 851

Úvěr od ČSOB Není zajištěn — 6 329

Celkem 37 305 44 180

Rezerva na kursové ztráty

Zůstatek k 1. 1. 2001 37

Tvorba rezerv 4 321

Čerpání rezerv - 37

Zůstatek k 31. 12. 2002 4 321

údaje v tisících Kč
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Průměrný počet zaměstnanců 
a vedoucích pracovníků 
a osobní náklady v období 
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002: 

(a) Pohledávky a závazky z obchodního
styku vůči subjektům ve skupině

Společnost neeviduje k 31. prosinci 2002
žádné pohledávky ani závazky 
z obchodního styku vůči subjektům 
ve skupině (31. prosince 2000 – 
271 866 tis. Kč, pohledávky 
z obchodního styku).

(b) Výnosy a náklady společnosti 
za období od 1. ledna 2001 
do 31. prosince 2002 vůči 
podnikům ve skupině

Společnost neměla za uvedené období
žádné výnosy a náklady se subjekty 
ve skupině.

(c) Odměny a půjčky členům
statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu vykazovaného období nebyly
členům představenstva a dozorčí rady
společnosti poskytnuty žádné odměny
ani půjčky.

Za období od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002 byl daňový základ
společnosti 996 tis. Kč. Pro účely výpočtu
základu daně je hospodářský výsledek
společnosti upraven o trvalé a dočasné
rozdíly mezi daňovým a účetním ziskem.

Daň z příjmu za zdaňovací období 
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 
činí 309 tis. Kč. Zdaňovací období je 
(v souladu se zákonem č. 586/1992, 
o daních z příjmu) prodloužené od
rozhodného dne fúze (1. ledna 2001) 
do posledního dne kalendářního roku
(31. prosince 2002), kdy fúze byla 
zapsána do obchodního rejstříku.

Společnost je zavázána platit leasingové
splátky za finanční leasing následovně:

Informace 
o spřízněných osobách

Pronájmy

Zaměstnanci 
a vedoucí pracovníci

Daň z příjmů

Počet Mzdové Sociální a zdrav. Sociální
zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci 27 28 525 9 426 358

Vedoucí pracovníci  6 12 895 4 366 134

Celkem 33 41 420 13 792 492

Splatno
K 31. 12. 2002 Leasing. splátky Zaplaceno Splatno v násl.

celkem k 31. 12. 2002 do 1 roku letech

Osobní vozy 3 864 2 611 706 547

údaje v tisících Kč
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Budoucí závazky 
(včetně potencionálních závazků)

U významné části české daňové
legislativy existuje stále nejistota 
ve výkladu, který může být uplatněn
finančními úřady. Důsledky těchto
nejasností se nedají přesně určit a lze je
posoudit jen na základě budoucí praxe
nebo pokud bude k dispozici oficiální
výklad.

Dne 13. listopadu 2000 byl podán 
u Arbitrážního soudu ve Vídni návrh 
na zahájení řízení podaný společností
Exportní průmyslová, a.s., proti
společnostem Navigata Holding B.V., 
a ATLANTIK finanční trhy, a.s., jako
dvěma žalovaným. Spor byl v červenci
přerušen, jelikož na společnost Exportní
průmyslová, a.s. byl dne 25. července
2001 uvalen Městským soudem v Praze
konkurz. V srpnu 2001 bylo řízení 
z iniciativy správce konkurzní podstaty
obnoveno. Spor se nachází ve stádiu, 
kdy nelze případný dopad na společnost
ATLANTIK finanční trhy, a.s. k datu
vydání účetní závěrky určit. Vedení
společnosti je přesvědčeno, že spor
nebude mít negativní vliv na ATLANTIK
finanční trhy, a.s., a nevytvořilo 
k 31. prosinci 2002 žádnou rezervu 
na potenciální riziko z tohoto 
soudního sporu. 
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