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Úvod
Můžete-li pokaždé při bilancování na konci roku říci, že ten poslední byl opět lepší, než ten
předchozí, jde neklamnou známku toho, že zvolená strategie se setkává s úspěchem. S velkým
potěšením tedy mohu konstatovat, že Fio, burzovní společnost, a.s. jde tou správnou cestou, neboť
rok 2007 opět znamenal posun na nové rekordní hodnoty v naší historii. Nových maxim jsme
dosáhli snad ve všech klíčových ukazatelích – v objemech zprostředkovaných obchodů, v počtech
nově získaných klientů a samozřejmě i v objemu tržeb z poplatků za zprostředkování obchodů a
z provizí za doprovodné služby. Zaostání v jediném, byť významném ukazateli, a to výši
hospodářského výsledku, bylo očekávané a jde na vrub zejména rozsáhlým marketingovým
výdajům a investicím do technologického zázemí nově zaváděných služeb. Vzhledem k těmto
okolnostem není namístě vnímat pokles hospodářského výsledku oproti roku 2006 nijak negativně,
neboť zvýšené náklady roku 2007 byly většinou jednorázového charakteru a svojí podstatou
vytváří předpoklady pro růst zisku v budoucích letech. Jsem přesvědčen, že v roce 2007 jsme
nejen udrželi, ale výrazně upevnili naši pozici jedničky na trhu on-line brokerských služeb pro
retailovou klientelu. K tomuto úspěchu zcela jistě rozhodující měrou přispěla konsolidace se sítí
obchodních míst RM-Systému, jejichž prostřednictvím se naše služby staly snadno dostupnými i
mimo největší česká města a Fio, burzovní společnost mohla dosáhnout silného synergického
efektu plynoucího ze spojení širokého povědomí veřejnosti o značce RM-Systém a technologické
vyspělosti služeb se značkou Fio.
Stejně jako v uplynulých letech naše společnost neustále pracuje na inovacích svého
obchodního systému, na zavádění nových produktů a udržovaní technologického náskoku před
našimi konkurenty. Zcela převratnou novinkou nejen v nabídce služeb naší společnosti, ale na
celém tuzemském trhu, bylo zahájení obchodování s futures kontrakty na největších amerických
derivátových burzách Chicago Board of Trade (CBOT) a Chicago Merchantile Exchange (CME)
prostřednictvím naší vlastní aplikace e-Broker. Tato služba byla spuštěna v červenci 2007 a brzy si
získala okruh stabilních klientů, kteří v krátkém období zobchodovali kontrakty na ropu, zlato,
stříbro, měnový pár Euro-Dolar či největší akciové indexy v tržní hodnotě několika set miliónů
dolarů.
Co se zhodnocení tržního vývoje týče, navázal rok 2007 hned zkraje na silný dlouhodobý
růstový trend předchozích let. Nicméně obavy ze zpomalování světové ekonomiky, zrychlování
inflace a strukturálních problémů ve finančním sektoru byly již od prvního čtvrtletí patrné a měly
reálný negativní dopad na rozhodování investorů ohledně otevírání nových pozic, neboť riziko
zlomení dlouhodobého růstového trendu a prudkých poklesů viselo neustále ve vzduchu. Zřejmě
jen setrvačnost dlouhodobého trendu v kombinaci s bagatelizováním skutečných strukturálních
problémů ze strany představitelů státních i soukromých finančních institucí způsobily, že obecně
očekávaný prudký sestup z tržních maxim nastal až na podzim 2007 a ne o několik měsíců dříve.
Vzhledem k přetrvávající krizi ve finanční sféře a balancování ekonomiky USA a eurozóny na
hranici recese nelze nejméně pro první polovinu roku 2008 očekávat žádný silný zájem investorů,
nicméně i přes tyto negativní skutečnosti vzhlížím k roku 2008 optimisticky a očekávám, že Fio,
burzovní společnost, a.s. se díky svojí silné tržní pozici posune k dalším historickým maximům.

Mgr. Jan Sochor v. r.
předseda představenstva

2

A. Základní údaje
Obchodní firma: Fio, burzovní společnost, a.s.
Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
IČ: 61858374

B. Údaje o vlastních akciích, základním kapitálu, akcionářích a dceřinných
společnostech
-

základní kapitál společnosti ve výši 60.000.000,- Kč je rozdělen na 60.000 ks kmenových akcií
znějících na jméno v listinné podobě (ISIN: CZ0008034246) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
převoditelnost akcií není nijak omezena a převádí se smlouvou o převodu akcií,
s akciemi jsou spojena práva stanovená zákonem a stanovami, žádná jiná ani prioritní práva z nich
nevyplývají,
akcie nejsou registrované na žádném regulovaném trhu,
k 31.12.2007 měla společnost jediného akcionáře, a to obchodní společnost Fio holding, a.s.,
IČ: 60192763, Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ: 11647,
v předcházejících třech letech nebyly vyplaceny žádné dividendy,
společnost ani osoba, na níž má společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50 % základního
kapitálu nebo hlasovacích práv, nevlastní žádné akcie společnosti,
společnost neměla k 31.12.2007 žádnou dceřinnou společnost.

C. Údaje o činnosti
Povolení činnosti:
- MF ČR dne 15.8.1994, čj. 102/38 536/94,
- Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 18.6.1999, s č. j. 521/1388-k/99 ponechala povolení
MF ČR ze dne 15.8.1994, čj. 102/38 536/94 v platnosti v plném rozsahu,
- Osvědčení o rozsahu povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry vystavené dne
25.1.2001, č. j. 43/Z/19/2001 Komisí pro cenné papíry dle čl. II. Přechodná ustanovení, bodu 9, zákona
č. 362/2000 Sb.,
- Rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 10.2.2004, č.j.: 43/N/226/2003/1 – rozšíření povolení
k výkonu činnosti,
- Rozhodnutí České národní banky ze dne 31.8.2006, č.j. 43/N/158/2005/6, 2006/7096/540 – rozšíření
povolení k výkonu činnosti o obchody s deriváty.
Zahájení činnosti: 31.8.1994
Údaje o založení společnosti, členství na burze a předmětu podnikání:
Fio, burzovní společnost, a.s. byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou dne 20.6.1994.
Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 31.8.1994. Od 15.3.1995 je společnost akcionářem
Burzy cenných papírů Praha, a.s., k 31.12.2007 vlastnila 100 ks listinných akcií Burzy cenných papírů
Praha, a.s. znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Členem Burzy cenných papírů Praha, a.s.
se společnost stala dne 20.2.1995 a obchodovat na ní začala v dubnu roku 1995.
V souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 10.2.2004, č.j.: 43/N/226/2003/1
a s ohledem na rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 512/1388-k/99 ze dne 18.6.1999 je od 11.3.2004
rozsah povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry Fio, burzovní společnost, a.s. následující:
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poskytování hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), d), e) zák. č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu (dále též jen „zákon“), a to ve vztahu k investičním nástrojům podle §
3 odst. 1 písm. a), b) zákona,
- poskytování doplňkových investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. a), b), c), e) zákona, a to ve
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona a doplňkových investičních služeb
podle § 4 odst. 3 písm. d), f) zákona, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),
b), c), d) zákona.
V souladu s rozhodnutím České národní banky ze dne 31.8.2006, č.j. 43/N/158/2005/6,
2006/7096/540 je od 12.9.2006 rozsah povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry Fio,
burzovní společnost, a.s. následující:
I.
hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka (§ 4 odst.
2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby (§ 4 odst. 2 písm b)
zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet (§ 4 odst. 2 písm c) zákona o podnikání
na kapitálovém trhu),
d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí
majetku investiční nástroj (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
e) upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. e) zákona o
podnikání na kapitálovém trhu).

-

II.

doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu:
a) správa investičních nástrojů (§ 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
b) úschova investičních nástrojů (§ 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
c) poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním
nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí (§ 4 odst. 3 písm. c) zákona o
podnikání na kapitálovém trhu),
d) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících
otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajích se přeměn společností nebo převodů
podniků (§ 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
e) poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů (§ 4 odst. 3 písm. e)
zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
f) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb (§ 4 odst. 3
písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

Poskytování investičních služeb dle I. písm. a) až c) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3 odst.
1 písm. a), b) a d) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k investičním cenným papírům, cenným papírům
kolektivního investování a derivátům. Poskytování investičních služeb dle I. písm. d) a e) se vztahuje
k investičním nástrojům podle §3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k investičním
cenným papírům a cenným papírům kolektivního investování.
Poskytování investičních služeb dle II. písm. a) a c) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3 odst. 1
písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k investičním cenným papírům a cenným papírům
kolektivního investování. Poskytování investičních služeb dle II. písm. b) a e) se vztahuje k investičním
nástrojům podle §3 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k investičním cenným
papírům, cenným papírům kolektivního investování a derivátům.

4

D. Zpráva o podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry a o stavu jeho
majetku
Jak již bylo zmíněno v úvodním slovu k výroční zprávě, zaznamenala Fio, burzovní společnost, a.s.
v roce 2007 silný nárůst zájmu o její investiční služby, což se odrazilo zejména v akcelerujícím počtu nově
získaných klientů, nárůstu objemu zprostředkovaných obchodů a v neposlední řadě přirozeně též k nárůstu
objemu inkasovaných poplatků a provizí za poskytnuté služby. Na základě dosažených výsledků a jejich
srovnání s konkurenčními subjekty můžeme bez jakékoliv nadsázky tvrdit, že Fio, burzovní společnost, a.s.
v roce 2007 nejen udržela postavení dominantního hráče v oblasti drobné a střední investorské klientely, ale
výrazně jej navíc posílila. Celkový objem realizovaných obchodů dosáhl v korunovém vyjádření za rok
2007 hodnoty 294 mld., zatímco za rok 2006 činil přibližně 194 mld.
Přehled nejvýznamnějších událostí v roce 2007

Za nejvýznamnější událost roku 2007 lze jednoznačně považovat červencový start zcela nové
služby nejen v nabídce Fio, ale i na celém tuzemském trhu investičních služeb – zprostředkování obchodů
s futures kontrakty na amerických derivátových burzách Chicago Board of Trade (CBOT) a Chicago
Merchantile Exchange (CME). Tuto událost lze bez jakékoliv nadsázky zapsat mezi zlomové milníky
v historii společnosti, jakými byly např. zahájení obchodování s americkými akciemi v roce 2000 nebo
získání členství v Deutsche Börse XETRA v roce 2002. Klienti společnosti tak mohli začít obchodovat
s nejatraktivnějšími komoditami – ropa, zlato a stříbro, s měnovými páry dolar-euro a dolar-jen a
v neposlední řadě s akciovými indexy Dow Jones 30, Standard & Poor´s 500 a Nasdaq 100. Při tržní
hodnotě kontraktů v rozmezí 50.000 – 100.000 USD a požadované záloze při otevření pozice v kontraktu
v rozmezí cca 2.000 – 10.000 USD tak lze využívat silného efektu finanční páky a při tom není nutno
disponovat nijak závratným objemem investičních prostředků. Pro rok 2008 společnost počítá s rozšířením
nabídky obchodovatelných nástrojů o kontrakty atraktivní zemědělské komodity (pšenice, sója, kukuřice,
kakao, káva, …), další měnové páry (dolar-libra, …) či další průmyslové komodity (měď, platina, …).
Zcela nebývalou měrou se projevil synergický efekt vyplývající z rozšíření poskytování služeb se
značkou Fio na všechna obchodní místa společnosti RM-Systém, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s. získala
za rok 2007 téměř 5300 nových smluvních klientů, přičemž zhruba 60% smluv z tohoto počtu bylo
uzavřeno na obchodních místech RM-Systému.
V průběhu roku 2007 byla úspěšně dokončena další část projektu pobočkové expanze, a to otevření
pobočky v Českých Budějovicích, která zahájila provoz k 1.3.2007 v atraktivních prostorách na hlavním
náměstí Přemysla Otakara II. Zbývající část projektu, a to otevření pobočky v Ústí nad Labem, však byla
s ohledem na probíhající konsolidaci se sítí obchodních míst RM-Systému zrušena, neboť k takovému
kroku již není důvod. V rámci této konsolidace byla ukončena provoz pobočky Plzeň v nevyhovujících
prostorách v domu kultury Inwest na Americké třídě a její přemístění do moderních prostor obchodního
místa RM-Systému na Slovanské aleji.

Obchodování na trzích v České republice
Český kapitálový trh prožil rekordní první pololetí roku 2007, kdy index PX utvářel nová historická
maxima. Na začátku července tak pokořil hranici 1900 b. Tento vývoj byl v souladu s pozitivní
celosvětovou náladou na akciových trzích a dobrou kondicí české ekonomiky. V druhé polovině roku
zaznamenal akciový trh výrazný propad díky probíhající krizi na americkém hypotéčním poli, ze kterého se
nervozita rozšířila na většinu kapitálových trhů. Index PX tak ztratil 13% své hodnoty během několika
týdnů. I přes tento významný propad se indexu PX podařilo zůstat v růstovém trendu a závěrečná hodnota
1815 b. představuje roční zhodnocení 14,24%. Jednalo se o vyšší růst než v případě okolních trhů, kdy
polský index WIG posílil v roce 2007 o 5,2% a maďarský BUX o 4,7%. Pražská burza se stala i dějištěm
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dvou primárních úpisů akcií. V září to byla společnost AAA, jejíž akcie se na závěr roku staly součástí
indexu PX. V prosinci šlo o úpis akcií developerské společnosti VGP N.V.
Index trhu RM-Systém se za rok 2007 se zhodnotil o 31,2%. Na tomto trhu se v průběhu září
uplynulého roku začalo obchodovat i se zahraničními akciemi, které nejsou evidovány ve Středisku
cenných papírů a jsou obchodovány na BCPP a podařilo se zahájit obchodování i s akciemi čistě zahraniční
společnosti Deutsche Telekom, kde Fio, burzovní společnost, a.s. funguje jako tvůrce trhu.

Objem aukčních obchodů ve SPAD BCPP (v mld.Kč)
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Vývoj na amerických akciových trzích se též nesl ve znamení výrazných růstů, ale následné
propuknutí hypoteční krize kapitálové trhy zasáhlo. Problém, který byl původně jen izolovaný na malé části
tzv. subprime (rizikových) hypotékách v USA se rozrostl především do finančního sektoru, kde odpisy
bank ze špatných investic dosáhly několika set miliard dolarů. Někteří analytici popisují stav jako nejhorší
od Velké Recese v třicátých letech a diskutují o kolik a na jak dlouho se propadne domácí produkt ve
Spojených státech. Index SP500 si v roce 2007 připsal zhodnocení pouze 3,53%. Obdobně na hypoteční
krizi reagovaly evropské trhy. Přesto se index DAX dokázal vrátit na rekordní hodnoty nad 8000 b. a jeho
roční zhodnocení činilo 19%.
Obchodování na vlastní účet
Společnost se nadále drží svojí zásady, že z důvodu prevence kurzového rizika nevstupuje do pozic
na vlastní účet s výjimkou případů, které přímo souvisejí se zprostředkováním investičních služeb.
Obchody na vlastní účet tak uzavírá pouze v rámci činnosti tvůrce trhu, přičemž má stanoveny přísné limity
pro rozsah otevřených pozic, a v zanedbatelném objemu v rámci tvorby a správy reálného modelového
investičního portfolia PortFio a vlastních spekulací na pohyb kurzu.
Údaje o majetku a finanční situaci obchodníka s cennými papíry
Majetek společnosti (její aktiva) byl k 31.12.2007 ve výši 1.126.638 tis. Kč a byl složen především
z peněz na účtech u bank a družstevních záložen ve výši 626.379 tis. Kč, krátkodobých pohledávek ve výši
206.715 tis. Kč - jedná se především o pohledávky z titulu buy-sell obchodů. Majetek společnosti se dále
skládal z akcií, jejichž tržní ocenění k 31.12.2007 dosahovalo výše 16.610 tis. Kč. Ostatní aktiva byla ve
výši 275.400 tis. Kč, z nichž největší část tvořily pohledávky za RM-Systém, a. s., UNIVYC, a.s., HSBC a
Penson Financial Services, Inc.
Ve finanční oblasti zaznamenala společnost zisk ve výši 60.139 tis. Kč, v provozní oblasti dosáhla
společnost ztrátu ve výši 50.895 tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti z běžné činnosti před zdaněním
činil 9.244 tis. Kč.
Finanční situace společnosti je dlouhodobě velmi dobrá. Společnost trvale disponuje dostatečným
množstvím pohotově likvidních finančních prostředků k uhrazování svých závazků vyplývajících z
obchodování s cennými papíry na cizí účet, pravidelně a v plné výši uhrazuje své příspěvky do garančních
fondů burzy. V průběhu své existence se společnost nikdy nedostala do platební neschopnosti.
K 31.12.2007 společnost neměla závazky po lhůtě splatnosti delší než 180 dní.
Kapitálová přiměřenost obchodníka s cennými papíry Fio, burzovní společnost, a.s. kolísala v
průběhu roku 2007 mezi 70% až 90 %, tím byl vždy s velkou rezervou plněn limit stanovený právními
předpisy.
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E. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech obchodníka s cennými papíry
Představenstvo:
Mgr. Jan Sochor, předseda představenstva
je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na kapitálovém trhu působí již více
než 10 let. Předsedou představenstva Fio, burzovní společnosti, a.s. je od 22.5.2002. Od 30.4.2001 do
23.4.2002 byl jednatelem obchodníka s cennými papíry společnosti Fio brokerská, spol. s r. o., před tím
jako jeho zaměstnanec, kdy se podílel zejména na tvorbě elektronického obchodního systému obchodníka.
V souladu s § 194 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a čl. VI. odst. 2 Stanov společnosti Fio,
burzovní společnost, a.s., je představenstvo společnosti Fio, burzovní společnost, a.s. jednočlenné.
Dozorčí rada:

Mgr. Romuald Kopún, člen dozorčí rady
je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako člen dozorčí rady působí již
od roku 1994. Zejména v této funkci získal potřebné zkušenosti v oblasti kapitálového trhu.
RNDr. Petr Marsa, člen dozorčí rady
je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. RNDr. Marsa působí na finančním
trhu přes 10 let. V průběhu let zastával různé funkce v orgánech různých společností Finanční skupiny Fio.
Ing. Ján Franek, člen dozorčí rady
je absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ján Franek pracuje ve Finanční skupině
Fio od roku 1995. Od roku 2001 vede divizi rozvoje, zodpovídá za rozvoj a provoz informačního systému
Finanční skupiny Fio a vede rozvojové projekty směřující k rozšiřování a zkvalitňování služeb pro klienty.
Seznam společností, ve kterých členové představenstva nebo dozorčí rady vykonávali k 31.12.2007 nějakou
funkci, je v příloze 2.
Členové představenstva, dozorčí rady ani vedoucí zaměstnanci obchodníka s cennými papíry nevlastní
žádné jeho akcie.
Zaměstnanci nemají možnost účastnit se na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry.

Další údaje
V posledních třech letech nedošlo k žádnému přerušení činnosti obchodníka s cennými papíry.
Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období viz. příloha 1.
Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a změnách tohoto počtu jsou uvedeny v příloze 1. Personální
rozšiřování společnosti koresponduje se strategií společnosti o stálé zkvalitňování poskytovaných služeb.
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 2007
nevynaložila. Náklady vynaložené společností v roce 2007 v pracovněprávních vztazích jsou uvedeny v
účetní závěrce za rok 2007, která tvoří přílohu č. 4 této výroční zprávy.
Společnost nemá a v průběhu roku 2007 neměla organizační složku v zahraničí.
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F. Zpráva dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2007
Společnost Fio, burzovní společnost, a.s. byla v průběhu roku 2007 osobou ovládanou obchodní
společností Fio holding, a.s., IČ: 60192763, Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ: 11647, která je jediným
akcionářem společnosti.
Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry byl RNDr. Petru Marsovi a Mgr. Romualdu
Kopúnovi dne 6.6.2005 udělen souhlas se zvýšením kvalifikované účasti, tak, že se společně,
prostřednictvím jednání ve shodě, stanou osobami nepřímo ovládajícími společnost Fio, burzovní
společnost, a.s., č.j. 43/N/36/2005/15, k čemuž došlo s účinností od 16.06.2005.
Vzhledem k výše uvedenému patřila v průběhu roku 2007 společnost Fio, burzovní společnost, a.s.
do koncernu s těmito společnostmi:
-

RM-SYSTÉM, a.s., IČO: 47116404, Podvinný mlýn 2178/6, 180 18, Praha 9 - Libeň
Fio Slovakia, a.s., IČO: 35828137, Kollárovo nám. 15, Bratislava 811 06
KPS Metal a.s., IČO: 25621262, Moravské Budějovice, Urbánkova 231, PSČ: 67602,
Fio holding, a.s., IČO: 60192763, Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47
Fio o.c.p., a.s., IČO 35960990, Kollárovo nám. 15, Bratislava 811 06, SR
RM-S FINANCE, s.r.o., IČO: 62915240, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
Midleton a.s., IČO: 35942177, Kollárovo nám. 15, Bratislava 811 06, SR
Fio družstevní záložna, IČO: 64946843, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
Družstevní záložna PSD, IČO: 64946835, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
FPSROG, spol. s r.o., IČO: 25718843, Praha l, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47
Fio Polska spółka z o.o, IČO: 140192608, Szpitalna 1/17, 00-020 Warszawa, PR
Vinohradská vzájemná družstevní záložna, IČO: 64946851, Praha 3, Vinohradská 105
Družstevní záložna Kredit, IČO: 64946649, 64946649
NOBLIGE a.s., IČO: 26145090, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
FPSROK, spol. s r.o., IČ: 27381471, Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47
CFT, a.s., IČO: 61859079, Praha 2, Bělehradská 124, PSČ 12000
DUKÁT TURNOV, s. r.o., IČO: 25269241, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
FPSROH, spol. s r.o., IČO: 25738755, Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 116 47
VVISS Lipence, s.r.o. v likvidaci, IČO: 645 81 314, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
VVISS Ostrava, s.r.o., IČO: 645 81 322, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
VVISS Plzeň, s.r.o., IČO: 645 81 331, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
VVISS Terezín, s.r.o. v likvidaci, IČO: 251 25 931, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
VVISS a.s., IČO: 485 85 131, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
KOPTRANS, spol. s r. o., IČO: 465 77 335, Praha 9, Kolmá 5/597, PSČ 190 00
VVISS alfa, s.r.o., IČO: 36 015 113, Nábr. J. Kalinčiaka 5, Prievidza PSČ 971 01, SR
VVISS beta, s.r.o., IČO: 36 293 318, Nábr. J. Kalinčiaka 5, Prievidza PSČ 971 01, SR
VVISS delta, s.r.o., IČO: 36 015 105, Nábr. J. Kalinčiaka 5, Prievidza PSČ 971 01, SR
VVISS spol. s r.o., IČO: 30 229 529, Kostolanská 2/540, Madunice PSČ 922 42, SR
LEVAN spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, IČO: 31 696 449, Stará prešovská 10, Košice 040
01, SR
JONATHAN s.r.o., IČO: 36 015 067, Nábr. J. Kalinčiaka 5, Prievidza PSČ 971 01, SR
Fio záruční, a.s., IČO: 27650928, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
Finanční skupina Fio, a.s., IČO: 26761858, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
Místní jednotka, spol. s r.o., IČO: 27589587, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
GENT CZ spol. s r.o., IČO: 48593753, Nad Rybníkem 139, Praha 9
Čtyřka, spol. s r.o., IČO: 44268866, Krynická 504, Praha 9
AASRK, a.s., IČO: 282 05 367, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
BASRK, a.s., IČO: 282 04 107, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
CASRK, a.s., IČO: 282 07 483, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
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-

DASRK, a.s., IČO: 282 12 711, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
EASRK, a.s., IČO: 282 06 576, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
APMAS, a.s., IČO: 282 06 436, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
BPMAS, a.s., IČO: 282 12 703, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
CPMAS, a.s., IČO: 282 11 138, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
EPMAS, a.s., IČO: 272 50 431, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21
FPMAS, a.s., IČO: 282 11 502, Praha 1, V Celnici 1028/10 PSČ 117 21

Přehled smluv uzavřených mezi společností Fio, burzovní společnost, a. s. a ostatními společnostmi s
ní propojenými v roce 2007 nebo v dřívějších letech, které byly v roce 2007 stále v platnosti:
-

RM-SYSTÉM, a.s.:
a) Smlouva zvláštního zákazníka
Celková plnění na základě této smlouvy v roce 2007 činila -10 871 tis. Kč.
b) Smlouva upravující podmínky pro činnost tvůrce trhu
Celková plnění na základě této smlouvy v roce 2007 činila 6 530 tis Kč.
c) Smlouva o zastoupení RM-S při registracích zákazníků
Celková plnění na základě této smlouvy v roce 2007 činila -123 000 Kč
d) Smlouva o zvláštním způsobu validace
Celková plnění na základě této smlouvy v roce 2007 činila 4 tis. Kč ve prospěch RM-SYSTÉM, a.s. a
997 tis. ve prospěch Fio burzovní společnost, a.s.
e) Zajišťovací smlouva
Pro rok 2007 nevyplývalo z této smlouvy žádné peněžité plnění.
f) Dohoda o vzájemné spolupráci při ověřování technického a programového řešení služeb
Pro rok 2007 nevyplývalo z této smlouvy žádné peněžité plnění.
g) Smlouva o používání běžného účtu k obchodování s cennými papíry na trhu RM-SYSTÉMu
Pro rok 2007 nevyplývalo z této smlouvy žádné peněžité plnění.
h) Smlouva o refundaci osobních a jiných nákladů
Pro rok 2007 nevyplývalo z této smlouvy žádné peněžité plnění.

-

BaFio, a.s.:
a) Komisionářská smlouva a další ujednání
Za poskytnuté služby byly společnosti BaFio, a.s. účtovány poplatky v souladu se standardním
ceníkem obchodníka.

10

b) Smlouva o úvěru v různých měnách a další ujednání (4x)
Za poskytnuté úvěry naúčtovala v roce 2007 společnost BaFio, a.s. jako věřitel z těchto smluv
společnosti Fio, burzovní společnost, a.s. úroky ve výši 233,99 EUR a 608,92 USD.
c) Smlouva o obchodním zastoupení
Na základě smlouvy o obchodním zastoupení zajišťovala společnost BaFio, a.s. pro společnost Fio,
burzovní společnost, a.s. činnosti související s provozem poboček. Za činnosti vykonávané na
základě této smlouvy uhradila společnost Fio, burzovní společnost, a.s. částku 520 tis. Kč.
d) Smlouva o zajištění vypořádání
Z této smlouvy nebylo poskytnuto žádné plnění.
e) Smlouva o úvěru
Na základě této smlouvy obdržela společnost BaFio, a.s. za rok 2007 plnění v podobě úroku ve výši
3 700 tis. Kč.
f) Smlouva komisionářská o vedení účtů
Z této smlouvy nebylo poskytnuto žádné plnění.

-

FIO group, spol. s r.o.:
a) Smlouva o správě informačního systému, telekomunikačních a záznamových zařízení
Fio, burzovní společnost, a.s. za poskytnuté služby v roce 2007 neplatila, neboť tyto služby
uhradila v souladu s touto smlouvou již v roce 2003, a to v celkové částce 5.250 tis. Kč.
b) Dohoda o společném postupu při zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců
Ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců dle Dohody o společném postupu při zvyšování kvalifikace
a vzdělávání zaměstnanců uzavřené se společností FIO group, spol. s r. o. v roce 2007 nedošlo, nebyla
tedy podle ní poskytnuta žádná plnění.
c) Smlouva o obchodním zastoupení
Na základě smlouvy o obchodním zastoupení zajišťovala společnost FIO group, spol. s r.o. pro
společnost Fio, burzovní společnost, a.s. činnosti související s provozem poboček. Za činnosti
vykonávané na základě této smlouvy uhradila společnost Fio, burzovní společnost, a.s. společnosti FIO
group, spol. s r.o. částku výši 3 340 tis. Kč.
d) Smlouva o zajišťování propagační činnosti
Na základě smlouvy o zajišťování propagační činnosti uzavřené mezi Fio, burzovní společnost, a.s.
a FIO group, spol.s r.o. zaplatila Fio, burzovní společnost, a.s. společnosti FIO group, spol.s r.o. za
zajišťování reklamních akcí celkem částku 11.131 tis. Kč.

-

Fio leasing, a.s.:
a) Podnájemní smlouva
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Za podnájem a služby s pronájmem související zaplatila společnost dle podnájemní smlouvy za rok
2007 celkově 6 626 tis. Kč včetně DPH.
-

Fio Consulting, spol. s r.o.:
a) Smlouva o vedení účetnictví
Za rok 2007 zaplatila společnost za tyto služby celkem 75 tis. Kč.

-

Fio družstevní záložna:
a) Smlouva o vedení účtu
Za poskytnuté služby byly společností placeny poplatky v souladu s ceníkem družstevní záložny.
b) smlouva o úvěru
Na základě této smlouvy bylo poskytnuto plnění 204 tis. Kč ve prospěch Fio, družstevní záložny
c) smlouva o půjčce CP
Na základě této smlouvy bylo poskytnuto souhrnné plnění 17 808 tis. Kč ve prospěch Fio, družstevní
záložny.

-

Družstevní záložna PSD:
a) Smlouva o vedení účtu
Za poskytnuté služby byly společností placeny poplatky v souladu s ceníkem družstevní záložny.

-

RMS-Finance s.r.o.
a) Smlouva mandátní
Fio, burzovní společnost, a.s. za poskytnuté služby v roce 2007 zaplatila částku 13 510 tis. Kč.

Pokud bylo společností Fio, burzovní společnost, a.s. poskytnuto některé z uvedených propojených
společností nebo ovládající společnosti plnění, obdržela za něj společnost protiplnění, tak jak je popsáno
výše.
Jiné než výše uvedené smlouvy s propojenými společnostmi uzavřeny nebyly, není-li uvedeno dále
jinak, a ani jim nebyla poskytnuta žádná plnění. Stejně tak nedošlo k žádnému plnění ani ve vztahu k
ovládající společnosti Fio holding, a. s. Rovněž nedošlo k žádnému převodu zisku ve prospěch ovládající
společnosti, ani ve prospěch jiné propojené společnosti.
Mezi společností a některými dalšími propojenými osobami byly v roce 2007 uzavřeny
komisionářské a jiné smlouvy o poskytování investičních služeb. Případná plnění na základě těchto smluv
byla poskytnuta podle v té době platného ceníku a společnosti v důsledku těchto plnění nevznikla žádná
újma ani neoprávněná výhoda či nevýhoda.
V Praze dne 30.4.2008
Mgr. Jan Sochor v. r.
předseda představenstva
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G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
Osobou odpovědnou za výroční zprávu je Mgr. Jan Sochor, r. č. 690222/0050, Praha 1, Opletalova 30,
PSČ 110 00 – předseda představenstva obchodníka s cennými papíry Fio, burzovní společnost, a. s. Čestné
prohlášení osoby odpovědné za výroční zprávu viz příloha 3.
Účetní závěrky za rok 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 ověřil auditor:
Ing. Helena Holeková, Topol 70, 537 05 Chrudim 5, auditor č. 1589

V Praze dne 30.4.2008

Mgr. Jan Sochor v. r.
předseda představenstva

Přílohy:
1. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a jejich změnách a o změnách vlastního kapitálu v průběhu
předchozích tří let.
2. Seznam společností, ve kterých členové orgánů obchodníka s cennými papíry vykonávají nějakou
funkci.
3. Čestné prohlášení.
4. Účetní závěrka za rok 2007.
5. Výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2007.
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Příloha č. 1

Fio, burzovní společnost, a. s.
I.

počty zaměstnanců za poslední tři účetní období

průměrný počet
k 31. 12.

II.

2005
40
44

2006
43
47

2007
41
44

změny ve vlastním kapitálu za poslední tři období (v tis. Kč)

vlastní kapitál
základní kapitál
vlastní akcie
fondy ze zisku
kapitálové fondy
ostatní kapitálové fondy
emisní užil
hospodářský výsledek minulých let
nerozdělený zisk minulých let
neuhrazená ztráta minulých let
hospodářský výsledek běžného období

2005
32.938
30.000
0
1
0
0
0
203
487
285
2.734
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2006
72.908
60.000
0
2.450
0
0
0
487
487
0
9.971

2007
79.867
60.000
0
2.949
0
0
0
9.960
9.960
0
6.958

Příloha č. 2

Seznam subjektů, ve kterých osoby vykonávající v průběhu roku 2007 funkci člena
představenstva nebo dozorčí rady Fio, burzovní společnost, a.s. v průběhu funkčního
období vykonávaly nějakou funkci
Mgr. Jan Sochor
- Fio holding, a. s., IČO: 60192763 – předseda představenstva
- Fio o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990 – předseda dozorčí rady
- RM-SYSTÉM, a.s., IČO: 47116404 – předseda představenstva
- Fio záruční, a.s., IČO: 276 50 928, člen dozorčí rady
- Finanční skupina Fio, a.s., IČO: 267 61 858, předseda představenstva

Mgr. Romuald Kopún
- VVISS a.s., IČO: 48585131, jediný člen představenstva
- Dukát Turnov, s. r. o., IČO: 25269241, jednatel
- UNITED FRUITS, a. s. v likvidaci, IČO: 25585827, předseda představenstva a likvidátor
- Čtyřka, spol. s r.o., IČO: 44268866, statutární orgán - společník
- Fio leasing, a. s., IČO: 61860841, člen dozorčí rady
- FPP, a.s., IČO: 64949087, člen dozorčí rady
- Fio holding, a. s., IČO: 60192763, člen dozorčí rady
- BaFio, a.s., IČO: 25110578, člen dozorčí rady
- KPS Metal a.s., IČO: 25621262, člen dozorčí rady
- Fio Slovakia, a.s., IČO: 35 828 137, člen dozorčí rady
- Fio, družstevní záložna, IČO: 64946843, člen kontrolní komise
- FPSROH, spol. s r.o., IČO: 25738755, jednatel
- Fio o.c.p., a.s., IČO: 35960990, člen dozorčí rady
- Midleton a.s., IČO: 35942177, člen dozorčí rady
- RM-SYSTÉM, a.s., IČO: 47116404, člen dozorčí rady
- Finanční skupina Fio, a.s., IČO: 267 61 858, člen dozorčí rady
- Fio záruční, a.s., IČO: 276 50 928, předseda dozorčí rady
- AASRK, a.s., IČO: 282 05 367, předseda představenstva
- BASRK, a.s., IČO: 282 04 107, předseda představenstva
- CASRK, a.s., IČO: 282 07 483, předseda představenstva
- DASRK, a.s., IČO: 282 12 711, předseda představenstva
- EASRK, a.s., IČO: 282 06 576, předseda představenstva

RNDr. Petr Marsa
- VARIEL, a. s., IČO: 45148287, člen dozorčí rady
- AGRO-VARIEL, spol. s r.o., IČO: 48948829, člen dozorčí rady
- BaFio, a.s., IČO: 25110578, PSČ 116 47, člen dozorčí rady
- FPP, a.s., IČO: 64949087, PSČ 116 47, člen dozorčí rady
- Družstevní záložna Kredit, IČO: 64946649, předseda představenstva, prokurista
- ATLANTA SAFE, spol. s r.o. "v likvidaci", IČO: 14890658, jednatel
- Čtyřka, spol. s r.o., IČO: 44268866, statutární orgán – společník
- T.O.R.S. s.r.o., IČO: 49682024, jednatel
- ELLIAD a.s., IČO: 25623192, předseda představenstva
- DZ KREDIT a.s., IČO: 25623184, předseda představenstva
- NOBLIGE a.s., IČO: 26145090, předseda představenstva
- Fio holding, a.s., IČO: 60192763, člen dozorčí rady
- KPS Metal a.s., IČO: 25621262, člen dozorčí rady,
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-

Fio Slovakia, a.s., IČO: 35828137, předseda dozorčí rady
FPSROG, spol. s r.o., IČO: 257 18 843, jednatel
Fio o.c.p., a. s., IČO: 35960990, člen dozorčí rady
Fio Polska spółka z o.o, IČO: 140192608, jednatel
Midleton a.s., IČO: 35942177, člen dozorčí rady
RM-SYSTÉM, a.s., IČO: 47116404, člen dozorčí rady
CFT a. s., IČO: 618 59 079, předseda představenstva
FPSROK, spol. s r.o., IČO: 27381471, jednatel
Finanční skupina Fio, a.s., IČO: 267 61 858, člen dozorčí rady
Fio záruční, a.s., IČO: 276 50 928, člen dozorčí rady
APMAS, a.s., IČO: 282 06 436, předseda představenstva
BPMAS, a.s., IČO: 282 12 703, předseda představenstva
CPMAS, a.s., IČO: 282 11 138, předseda představenstva
EPMAS, a.s., IČO: 272 50 431, předseda představenstva
FPMAS, a.s., IČO: 282 11 502, předseda představenstva

Ing. Ján Franek
- Fio, družstevní záložna, IČO: 64946843, prokurista
- Družstvo Na rovinách č. 573/3, 574/1, IČO: 25600966, člen představenstva
- Fio holding, a.s., IČO: 60192763, člen dozorčí rady
- Fio o.c.p., a.s., IČO: 35960990, předseda představenstva
- Midleton a.s., IČO: 35942177, člen dozorčí rady
- RM-SYSTÉM, a.s., IČO: 47116404 – člen dozorčí rady
- RMS-FINANCE, s.r.o., IČO: 629 15 240 – jednatel
- Finanční skupina Fio, a.s., IČO: 267 61 858, člen dozorčí rady
- Fio záruční, a.s., IČO: 276 50 928, předseda představenstva
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Příloha č. 3.

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Věc: čestné prohlášení
Já, Mgr. Jan Sochor, , r. č. 690222/0050, Praha 1, Opletalova 30, PSČ 110 00 – předseda
představenstva společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, Praha 1
prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti Fio, burzovní společnost, a.s. za rok 2007
odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
obchodníka s cennými papíry, nebyly vynechány.

V Praze dne 30.4.2008

Mgr. Jan Sochor
Předseda představenstva
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Příloha č. 4

Účetní závěrka za rok 2007

Rozvaha v plném rozsahu
31.12.2007
( v celých tisících Kč )
Název a sídlo účetní jednotky

Fio, burzovní společnost, a.s.

IČO
61858374

Senovážné nám. 24, Praha 1
Aktiva
běžné období

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank
Státní bezkupónové dluhopisy
a) státní cenné papíry
b) ostatní
Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
Pohledávky za nebankovními subjekty
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
Dluhové cenné papíry
a) vládních institucí
b) ostatních subjektů
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Účasti s podstatním vlivem
a) v bankách
b) v ostatních subjektech
Účasti s rozhodujícím vlivem
a) v bankách
b) v ostatních subjektech
Nehmotný majetek
a) zřizovací výdaje
b) goodwill
c) ostatní
Hmotný majetek
a) pozemky a budovy pro provozní činnost
b) ostatní
Ostatní aktiva
Pohledávky za akcionáři a společníky
Náklady a příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

hrubá částka
0,00
0,00
0,00
0,00
626 379,00
626 379,00
0,00
206 715,00
0,00
206 715,00
0,00
0,00
0,00
16 610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843,00
0,00
0,00
843,00
2 119,00
0,00
2 119,00
275 636,00
0,00
0,00
1 128 302,00
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minulé období
úpravy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-843,00
0,00
0,00
-843,00
-585,00
0,00
-585,00
-236,00
0,00
0,00
-1 664,00

čistá částka
0,00
0,00
0,00
0,00
626 379,00
626 379,00
0,00
206 715,00
0,00
206 715,00
0,00
0,00
0,00
16 610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 534,00
0,00
1 534,00
275 400,00
0,00
0,00
1 126 638,00

0,00
0,00
0,00
0,00
808 883,00
808 883,00
0,00
97 595,00
0,00
97 595,00
0,00
0,00
0,00
6 002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 920,00
0,00
0,00
974 400,00

předminulé
období
0,00
0,00
0,00
0,00
490 823,00
490 823,00
0,00
49 482,00
0,00
49 482,00
0,00
0,00
0,00
25 638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 627,00
0,00
30,00
602 600,00

Pasiva
běžné období
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
Závazky vůči nebankovním subjektům
a) splatné na požádání
úsporné
b) ostatní závazky
v tom: ba) úsporné se splatností
bb) úsporné s výpovědní lhůtou
bc) termínové se splatností
bd) termínové s výpovědní lhůtou
Závazky z dluhových cenných papírů
a) emitované dluhové cenné papíry
b) ostatní závazky z dluhových CP
Ostatní pasiva
Výnosy a výdaje příštích období
Rezervy
a) na důchody a podobné závazky
b) na daní
c) ostatní
Podřízené závazky
Základní kapitál
v tom: splacený základní kapitál
Vlastní akcie
Emisní ažio
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
a) povinné rezervní fondy
b) rezervní fond na vlastní akcie
c) ostatní rezervní fondy
d) ostatní fondy ze zisku
Rezervní fond na nové ocenění
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly
a) z majetků a závazků
b) ze zajišťovacích derivátů
c) z přepočtu účastí
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
Zisk nebo ztráta za účetní období
PASIVA CELKEM
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0,00
0,00
0,00
62 56100
0,00
0,00
62 561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
984 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
2 949,00
2 949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 960,00
6 958,00
1 126 638,00

minulé období
0,00
0,00
0,00
38 043,00
0,00
0,00
38 043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
2 450,00
2 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487,00
9 971,00
974 400,00

předminulé
období
27 987,00
27 987,00
0,00
3 948,00
0,00
0,00
3 948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537 727,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,00
2 734,00
602 600,00

Výkaz zisků a ztrát
v plném rozsahu
31.12.2007
( v celých tisících Kč )
Název a sídlo účetní jednotky

Fio, burzovní společnost, a.s.

IČO
61858374

Senovážné nám. 24, Praha 1
běžné období
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Výnosy z úroků a podobné výnosy
v tom: úroky z dluhových cenných papírů
Náklady na úroky a podobné náklady
v tom: náklady na úroky z dluhových CP
Výnosy z akcií a podílů
v tom: a) výnosy z účastí a podstatním vlivem
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
c) výnosy z ostatních akcií a podílů
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Čistý zisk nebo ztráta z fin. operací
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Správní náklady
z toho: a) náklady na zaměstnance
aa) mzdy a platy
ab) sociální a zdravotní pojištění
b) ostatní správní náklady
Použití rezervy a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku
a) použití rezerv k hmotnému majetku
b) použití opravných položek k hmotnému majetku
c) použití opravných položek k nehmotnému majetku
Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotného a nehmotnému
majetku
a) odpisy hmotného majetku
b) tvorba rezerv k hmotnému majetku
c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku
d) odpisy nehmotného majetku
e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku
Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z
postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek
a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám
b) použití opravných položek k pohledávkám
c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných
pohledávek
Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám
a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze
záruk
b) Tvorba rezerv na záruky
c) odpisy pohledávek a pohl. z plateb ze záruk, ztráty z postoupení
pohl.
Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Použití ostatních rezerv
Tvorba ostatních rezerv
Použití ostatních opravných položek
Tvorba ostatních opravních položek
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
Podíl na ziscích (ztrátách) dceřiných a přidružených společností
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
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minulé období

6 271,00
1 472,00
-3 848,00
0,00
239,00
0,00
0,00
239,00
92 742,00
-26 477,00
-10 260,00
0,00
-34,00
-50 861,00
-17 570,00
-12 770,00
-4 800,00
-33 291,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 951,00
694,00
-7 166,00
0,00
103,00
0,00
0,00
103,00
82 633,00
-20 412,00
3 000,00
1,00
-34,00
-47 739,00
-14 769,00
-10 945,00
-3 824,00
-32 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00

předminulé
období
4 759,00
319,00
-13 976,00
0,00
458,00
0,00
0,00
458,00
76 583,00
-6 068,00
-22 352,00
0,00
-735,00
-35 167,00
-14 329,00
-10 618,00
-3 711,00
-20 838,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-45,00

0,00
-6,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 244,00
0,00
0,00
0,00
-2 286,00
0,00
6 958,00

-45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 292,00
0,00
0,00
0,00
-3 321,00
0,00
9 971,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 496,00
0,00
0,00
0,00
-762,00
0,00
2 734,00

Podrozvaha (v celých tis. Kč) k:
Název účetní jednotky:
IČ:
označ.

TEXT

31.12.2007
Fio, burzovní společnost, a. s.
61858374
číslo
řádku

Podrozvahová aktiva
1.

Poskytnuté přísliby a záruky

001

2.
3.

Poskytnuté zástavy
Pohledávky ze spotových operací

002
003

4.

Pohledávky z pevných termínových operací

004

5.

Pohledávky z opcí

005

6.

Odepsané pohledávky

006

7.

Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení

007

8.

Hodnoty předané k obhospodařování

008

Podrozvahová pasiva

Stav v běžném úč. období

Stav v min. úč. období

7 412

28 419

7412

15 950
28 419

993 815

592 913

1.

Přijaté přísliby a záruky

009

2.

Přijaté zástavy a zajištění

010

3.

Závazky ze spotových operací

011

4.

Závazky z pevných termínových operací

012

5.

Závazky z opcí

013

6.

Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení

014

929 489

521 382

7.

Hodnoty převzaté k obhospodařování

015

64 326

59 062
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12 469

Přehled o změnách ve vlastním
kapitálu
za rok 2007
( v celých tisících Kč )
Název a sídlo účetní jednotky

IČO
61858374

Fio, burzovní společnost, a.s.
Senovážné nám. 24, Praha 1

2007

2006

2005

1. Základní kapitál
Počáteční zůstatek

60 000

30 000

30 000

zvýšení

0

30 000

0

snížení

0

0

0

přeměna konvertibilních dluhopisů na akcie

0

0

0

uplatnění opcí a warrantů

0

0

0

60 000

60 000

30 000

0

0

0

Počáteční zůstatek

0

0

0

zvýšení

0

0

0

snížení

0

0

0

Konečný zůstatek

0

0

0

2 450

1

0

499

2 449

1

jiné zvýšení

0

0

0

snížení

0

0

0

2.949

2 450

1

Počáteční zůstatek

0

0

0

zvýšení

0

0

0

snížení

0

0

0

Konečný zůstatek

0

0

0

6. Kapitálové fondy

0

0

0

Počáteční zůstatek

0

0

0

zvýšení

0

0

0

snížení

0

0

0

Konečný zůstatek

0

0

0

Konečný zůstatek
2. Vlastní akcie
3. Emisní ážio

4. Rezervní fondy
Počáteční zůstatek
povinný příděl

Konečný zůstatek
5. Ostatní fondy ze zisku

7. Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku

8. Nerozdělený zisk
Počáteční zůstatek

487

487

487

zvýšení

9.473

0

0

snížení

0

0

0

9.960

487

487

Počáteční zůstatek

0

-285

-193

zvýšení

0

0

-92

snížení

0

285

15

Konečný zůstatek

0

0

-285

6.958

9 971

2.734

Konečný zůstatek
9. Neuhrazená ztráta

10. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění
11. Dividendy

22

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2007
____________________________________________________________________________________
Den zápisu:
31.8.1994
Obchodní firma:
Fio, burzovní společnost, a.s.
Sídlo:
Praha 1, Senovážné nám. 24
Identifikační číslo:
61858374
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
Poskytování následujících investičních služeb:
I.
hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka (§ 4 odst.
2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby (§ 4 odst. 2 písm b)
zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet (§ 4 odst. 2 písm c) zákona o podnikání
na kapitálovém trhu),
d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí
majetku investiční nástroj (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
e) upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. e) zákona o
podnikání na kapitálovém trhu).
II. doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu:
a) správa investičních nástrojů (§ 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
b) úschova investičních nástrojů (§ 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
c) poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním
nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí (§ 4 odst. 3 písm. c) zákona o
podnikání na kapitálovém trhu),
d) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících
otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajích se přeměn společností nebo převodů
podniků (§ 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
e) poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů (§ 4 odst. 3 písm. e)
zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
f) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb (§ 4 odst. 3
písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu).
Poskytování investičních služeb dle I. písm. a) až c) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3
odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k investičním cenným papírům, cenným
papírům kolektivního investování a derivátům. Poskytování investičních služeb dle I. písm. d) a e) se
vztahuje k investičním nástrojům podle §3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k
investičním cenným papírům a cenným papírům kolektivního investování.
Poskytování investičních služeb dle II. písm. a) a c) se vztahuje k investičním nástrojům podle §3
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k investičním cenným papírům a cenným
papírům kolektivního investování. Poskytování investičních služeb dle II. písm. b) a e) se vztahuje
k investičním nástrojům podle §3 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o podnikání na kapitálovém, tj. k
investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování a derivátům.
Představenstvo:
Dozorčí rada:

Jediný akcionář:
Akcie:
Základní kapitál:
Splaceno:

předseda: Mgr. Jan Sochor, , r. č. 690222/0050, Praha, U Půjčovny 954/6
člen: Mgr. Romuald Kopún , r.č. 690711/5083, Karviná-Ráj, tř. 17.listopadu 809
člen: RNDr. Petr Marsa, r.č. 651002/1375, Krynická 504, Praha 8
člen: Ing. Ján Franek, r.č. 710316/8754, Chelčického 302, Prachatice
Fio holding, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ: 116 47
60.000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč v zaknihované podobě
60.000.000,- Kč
100 %
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Rozvahový den:

31.12.2007

Uplatněné účetní metody
1. Počínaje účetním obdobím 2002 účtuje účetní jednotka podle vyhlášky 501/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 S., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi a řídí se Českými účetními standardy pro
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví. Cenné papíry se oceňují
pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé transakční náklady s pořízením
související, např. poplatky zaplacené burzám, poplatky za podání nákupního pokynu případně poplatky
zaplacené makléřům. Pro účely ocenění cenných papírů reálnou hodnotou se za reálnou hodnotu
považuje hodnota vyhlášená na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném trhu, na kterém je
daný cenný papír obchodován. U cenných papírů u kterých nelze zjistit reálnou hodnotu je jejich
hodnota stanovena jako upravená hodnota v souladu s postupy účtování pro banky a některé finanční
instituce. Účetní jednotka používá pro přepočet cizích měn na Kč denní kurz vyhlášený Českou národní
bankou.
3. Společnost má ve vlastnictví majetek zařazený v 1. -3. odpisové skupině a pro tento majetek byly
účetní odpisy stanoveny na 20% ročně. Veškerý majetek je již zcela účetně odepsán. Pro nově
pořizovaný majetek jsou účetní odpisy stanoveny odpisovým plánem individuálně dle předpokládané
doby použitelnosti.
4. Společnost účtuje o cenných papírech k datu uzavření obchodu do podrozvahové evidence. V okamžiku
vypořádání zruší podrozvahové zápisy a zaúčtuje daný obchod na rozvahové účty. O repo obchodech,
stejně tak o nákupech CP se současně sjednaným prodejem CP je účtováno v souladu s vyhláškou pro
banky a některé finanční instituce jako o přijatých či poskytnutých úvěrech zajištěných převodem
cenných papírů.

Použité finanční nástroje
1. úvěrové riziko
a) kvalitativní informace
Fio, burzovní společnost, a.s., na základě licence k poskytování úvěrů a půjček zákazníkovi
za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty poskytovala v roce 2007 klientům půjčky
cenných papírů a měnové úvěry. Klienti při těchto operacích převedli na obchodníka kolaterál
v hodnotě vyšší než byla hodnota půjčených cenných papírů.
Přímé úvěrové riziko dále plynulo z repo operací a reverzních repo operací. Do úvěrového
rizika repo operací vstupuje společnost uzavíráním trhem (clearingovým centrem) negarantovaných
obchodů. Do těchto vztahů vstupuje pouze s protistranami, kterým byla risk managementem
přidělena nenulová kreditní linka. Úvěrové riziko repo operací a reverzních repo operací je
snižováno přijetím kolaterálu. Riziko podle jednotlivých typů negarantovaných operací a protistran
je monitorováno denně. Při stanovení kreditní linky se risk management řídí pravidly stanovenými
vnitřním předpisem.
Klasifikace pohledávek, tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám vychází z
vnitřního předpisu, který přiměřeně navazuje na zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmu.
Postupy při vymáhání pohledávek po splatnosti se řídí vnitřním předpisem. Společnost se
snaží využívat všech zákonných nástrojů, které mohou vést k uspokojení pohledávky a to tak, aby
náklady na vymáhání nebyly v nepoměru k očekávanému výsledku.
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Riziko angažovanosti vůči určitému subjektu (skupině subjektů) je sledováno podle
definice ekonomicky spjaté skupiny subjektů z Vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Fio, burzovní společnost, a.s. získala v roce 2006 licenci na poskytování služeb spojených
s deriváty. Díky zahájení obchodování s futures na BCPP vstupuje společnost do úvěrového rizika
prostřednictvím marží, které jsou skládány klienty. Dostatečná výše marží je kontrolována online.
Postup v případě nedostatečné výše marže na účtu klienta je upraven vnitřním předpisem.
Klient je ze smlouvy vždy povinen podávat obchodníkovi pokyny a žádosti tak, aby jejich
realizací nedošlo k přečerpání klientova obchodního účtu a aby prodané investiční nástroje mohly
být předány kupujícímu.

b) kvantitativní informace
Členění aktiv dle hlavních kategorií partnerů v tis. Kč:
Účty u bank a družstevních záložen
Depozitáři v USA
Banky (Obchodníci) v SRN
Obchodníci PL
Obchodníci HU
Univyc

622 895
15 168
3 484
1 062
3 134
55 694

Členění aktiv dle splatnosti v tis. Kč
do 3 měsíců
1 126 638
od 3 měsíců do 1 roku
od 1 do 5 let
nad 5 let
Celkem byla k pohledávkám za společnostmi v konkurzu vytvořena opravná položka 236 tis. Kč, tedy ve
výši 100% pohledávky.
2. tržní riziko
a) kvalitativní informace
Fio, burzovní společnost, a.s. v roce 2007 obchodovala s akciemi na vlastní účet. Převážný
podíl z těchto obchodů představují obchody na Burze cenných papírů Praha, a.s. v segmentu SPAD,
kde Fio, burzovní společnost, a.s. vystupuje jako tvůrce trhu na všech emisích.
Na portfolio tvůrce trhu je stanoven limit VaR (Value at Risk), limit overnight pozice
jednotlivých akcií a limit součtu pozic. U limitu Value at risk je použita hladina spolehlivosti 95%
a interval držení 1D a 1Y. Je převzat předpoklad podobnosti statistického rozdělení změn tržních
proměnných s normálním rozdělením. Dále při přepočtu mezi jednotlivými intervaly držení je
akceptován princip nezávislosti času. VaR je kalkulováno historickou metodou exponenciálně za
použití historického období posledních sto obchodních dní.
Na portfolia ostatních akciových pozic má obchodník stanoven objemový limit součtu
absolutních hodnot pozic a limit Value at Risk.
K 31.12.2007 bylo VaR(1D;95) 330 tis. CZK pro portfolio tvůrce trhu SPAD a 338 tis. CZK
pro portfolio celkově.
V souvislosti s nově zavedeným obchodováním s futures na BCPP, kde Fio, burzovní
společnost, a.s. vykonává pozici tvůrce trhu, byly nově risk managementem stanoveny objemové
limity na držení těchto derivátů v portfoliu.
Pozice v měnových nástrojích vyplývají ze zprostředkování obchodování za účelem umožnit a
zjednodušit klientům obchodování s investičními instrumenty na zahraničních trzích. Obchodník
poskytuje klientům úvěr měna proti měně a konverze měn. Risk managementem byly stanoveny
objemové limity na otevřené pozice v jednotlivých měnách a limit VaR na měnové portfolio.
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Obchodník v roce 2007 neobchodoval s úrokovými nástroji.
Obchodník dlouhodobě vlastní 100 ks akcií Burzy cenných papírů Praha, a.s., o nominální
hodnotě 1000 Kč.
Obchodník v roce 2007 obchodoval s deriváty. Vždy se jednalo o burzovní deriváty
obchodované na hlavních amerických trzích a BCPP. Limity na držení derivátů na vlastní účet jsou
stanoveny risk managementem podle objemu a podle VaR.

Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem
Společnost nemá žádné účasti s podstatným ani s rozhodujícím vlivem.

Vztahy se spřízněnými osobami
Společnost Fio, burzovní společnost, a.s. byla v průběhu roku 2007 osobou ovládanou obchodní
společností Fio holding, a.s., IČO: 60192763, Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ: 11647, která je jediným
akcionářem společnosti.
Členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty žádné úvěry ani půjčky ani nebyla vydána
žádná záruka.

Významné položky uvedené v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a přehledu o
změnách ve vlastním kapitálu
1. Společnosti v letošním roce vznikl náklad na splatnou daň ve výši 2.286 tis. Kč, náklad na odloženou
daň nevznikl.
2. Společnost nemá žádná podřízená aktiva ani podřízené závazky.
3. Společnost nevykazuje ani neeviduje žádné úroky z prodlení.
4. Společnost vykazuje v portfoliu cenných papírů určených k obchodování k 31.12.2007 cenné papíry
obchodovaných na BCPP, a. s., RMS, a. s., amerických trzích NYSE, NASDAQ, AMEX a německém
trhu Xetra.
5. Opravné položky jsou vytvářeny minimálně ve výši uznatelné pro účely daně z příjmů právnických
osob. O tom, zda má být vytvořena opravná položka vyšší, je rozhodováno v jednotlivých případech dle
charakteru pohledávky, osoby dlužníka a předpokládaného výnosu z případného prodeje pohledávky.
6. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účtová skupina 43)
- počítače a jejich příslušenství
199 tis. Kč
- kancelářský nábytek
227 tis. Kč
- drobný hmotný majetek
159 tis. Kč
- oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
585 tis. Kč
Nehmotný investiční majetek (účtová skupina 47)
- software
43 tis. Kč
- oprávky k software
43 tis. Kč
- ostatní nehm. inv. majetek
800 tis. Kč
- oprávky k ost. NIM
800 tis. Kč
7. Společnost v průběhu roku 2007 nenakoupila žádný majetek na základě smlouvy o pronájmu
s následnou koupí.
8. Hospodářský výsledek minulého období byl rozdělen v souladu s návrhem na jeho rozdělení.
9. Hodnota cenných papírů klientů na účtech společnosti v zahraničí
688 912 tis. Kč
10. Rozčlenění úrokových výnosů:
- úroky z vkladů na bankovních účtech a z vkladů v garančních fondech burzy:
6.220 tis. Kč
- úroky z poskytnutých úvěrů:
51 tis. Kč
- úroky z dluhopisů:
1.472 tis. Kč
11. Rozčlenění přijatých poplatků a provizí:
- za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů:
86.797 tis. Kč
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- ostatní přijaté poplatky a provize:
12. Rozčlenění placených poplatků a provizí:
- poplatky při prodeji cenných papírů:
- ostatní poplatky:
13. Informace o výnosech z ostatních finančních činností:
- ztráta z prodeje cenných papírů:
- zisk z kurzových rozdílů:
14. Informace o správních nákladech:
- osobní náklady a odměny:
- z toho osobní náklady a odměny statutárních orgánů:
- zdravotní a sociální pojištění:
- průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období:
- počet členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů:
- ostatní správní náklady:
- z toho na audit, vedení účetnictví, právní a daňové poradenství:
15. Celková výše závazků vůči klientům v souvislosti s poskytováním inv. služeb:

V Praze dne 30. 4. 2008
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5.945 tis. Kč
9.139 tis. Kč
17.338 tis. Kč
17.249 tis. Kč
6.989 tis. Kč
12.770 tis. Kč
168 tis. Kč
4.799 tis. Kč
41
4
33.291 tis. Kč
166 tis. Kč
868.752 tis. Kč
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