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Rok 1996 byl ãtvrt˘m rokem existence na‰í spoleãnosti

a tedy i na‰eho mimoburzovního trhu s cenn˘mi papíry.

Obdobnû jako v roce 1995 byl v˘voj ãeského kapitálového

trhu odli‰n˘ v jednotliv˘ch pololetích. Z hlediska objemu

obchodÛ uzavfien˘ch na trhu RM-SYSTÉM, ale i hospodáfi-

sk˘ch v˘sledkÛ, byl rok 1996 pro na‰i spoleãnost velmi

úspû‰n˘. Pfiekroãení hranice 100 miliard korun znamená

nejen témûfi ãtyfinásobné zv˘‰ení objemu obchodÛ oproti

roku 1995, ale také v˘znamné zv˘‰ení podílu RM-SYSTÉMu

na celkovém obchodu s cenn˘mi papíry v âR.

Situace na trhu byla na poãátku roku 1996 velmi optimistic-

ká a aukãní obchody se pohybovaly na více neÏ dvojná-

sobné úrovni oproti konci pfiedchozího roku. RM-SYSTÉM

vstupoval do roku 1996 se schválenou komplexní novelou

svého TrÏního fiádu a navíc s pomûrnû rozsáhl˘mi zmûnami

v aplikaãním software. V roce 1996 zaãala plnû pÛsobit

opatfiení ke zv˘‰ení komfortu pfiím˘ch koupí a prodejÛ. To

bylo také pfiíãinou mnohonásobného zv˘‰ení objemu pfií-

m˘ch obchodÛ oproti roku 1995. Po nasazení nové verze

software byla pfiijata zásada priority stabilizace systému, ale

pfiesto se v roce 1996 provedla fiada zmûn, které roz‰ifiova-

ly okruh poskytovan˘ch sluÏeb. Jde zejména o nabídku dal-

‰ích variant zjednodu‰eného ru‰ení dfiíve podan˘ch poky-

nÛ, nová pravidla obchodování se standardizovan˘mi dlu-

hopisy, moÏnosti organizování rozsáhlej‰ích odkupÛ cen-

n˘ch papírÛ, distribuci dividend spojenou s v˘poãtem daní

atd. Zvlá‰tní zákazníci RM-SYSTÉMu uvítali dal‰í roz‰ífiení

doby, urãené pro obchodování i pro podávání pokynÛ.

Pomûrnû zásadní zmûnou bylo zavedení nového zpÛsobu

podávání pokynÛ pro bûÏné zákazníky, kter˘ od nich nevy-

Úvodní  s lovo pfiedsedy 
pfiedstavenstvaI.
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Ïaduje znalost kódÛ a je zaloÏen na dialogu s pracovníky

poboãky. Uvedené zmûny se v˘znamnou mûrou podílely

na rÛstu objemu obchodÛ, uzavíran˘ch na na‰em trhu.

Progresívní rÛst objemu obchodÛ v‰ak byl korigován ve 

2. pololetí poklesem, kter˘ se projevil na celém ãeském

kapitálovém trhu.

V roce 1996 byly provedeny kroky vedoucí ke zv˘‰ení podí-

lu RM-SYSTÉMu na tzv. primárním trhu s cenn˘mi papíry.

Po dokonãení projektu vydávání a vracení podílov˘ch listÛ

otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ byla tato sluÏba nabídnuta

v‰em investiãním spoleãnostem, které pfiipadaly v úvahu

jako zakladatel a správce podílov˘ch fondÛ. Po investiãní

spoleãnosti PIONEER byla podepsána smlouva o spoluprá-

ci pfii vydávání a vracení podílov˘ch listÛ se spoleãnostmi

INVESTIâNÍ KLUB a KOMERO. Vydávání podílov˘ch listÛ

jimi spravovan˘ch podílov˘ch fondÛ na trhu RM-SYSTÉM

bylo zahájeno v prosinci 1996. O tuto sluÏbu projevily

zájem i dal‰í spoleãnosti a podílové fondy, se kter˘mi jsou

postupnû uzavírány dohody o spolupráci a fie‰eny jejich

specifické poÏadavky. To je umoÏnûno variantním fie‰ením

projektu. V˘znamn˘ je zájem o tuto sluÏbu u tûch fondÛ,

které vydaly své podílové listy v rámci druhé vlny kupóno-

vé privatizace. Pozornost RM-SYSTÉMu bude dále zamûfio-

vána na fie‰ení projektu sluÏeb v oblasti dluhopisÛ a akcií.

Zákaznick˘, neãlensk˘ princip ãinnosti trhu RM-SYSTÉM

umoÏÀuje splnit poÏadavky mal˘ch i velk˘ch investorÛ.

Vstfiícn˘m krokem vÛãi bûÏn˘m zákazníkÛm je jiÏ zmínûná

zmûna v systému podávání obchodních pokynÛ na obchod-

ních místech. V souladu s pokraãujícím procesem sniÏování

poãtu majitelÛ cenn˘ch papírÛ dochází v‰ak k rÛstu podílu

obchodÛ, uzavíran˘ch na na‰em trhu obchodníky s cenn˘-

mi papíry. O trvajícím zájmu obchodníkÛ o statut zvlá‰tního

zákazníka RM-SYSTÉMu svûdãí mimo jiné rÛst poãtu on-line

terminálÛ instalovan˘ch v kanceláfiích zákazníkÛ. JestliÏe

koncem roku 1995 bylo tûchto terminálÛ instalováno 178,

k 31. 12. 1996 se jejich poãet zv˘‰il na 218.
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Celkovû lze fiíci, Ïe rok 1996 znamenal pro RM-SYSTÉM

v˘znamn˘ rÛst objemu obchodÛ a s tím související rÛst

v˘nosÛ. Z obou tûchto hledisek byl rok 1996 pro na‰i spo-

leãnost rekordní. Meziroãní zvy‰ování v˘nosÛ a objemu

obchodÛ jsem mohl konstatovat i v minul˘ch letech, av‰ak

v roce 1996 je zv˘‰ení nejv˘raznûj‰í. Potvrdilo se, Ïe

RM-SYSTÉM zdaleka nevyãerpal své moÏnosti. Strategické

zámûry formulované pfiedstavenstvem spoleãnosti urãují

managementu fiadu úkolÛ v technické, obchodní i ekono-

mické oblasti. Tyto zámûry na‰í spoleãnosti mohou b˘t

samozfiejmû ovlivnûny v˘vojem celého kapitálového trhu.

Známé politicko-ekonomické faktory pÛsobily na kapitálo-

v˘ trh v roce 1996 v podstatû negativnû. Oãekávané uklid-

nûní politické situace a signalizované kroky v ekonomické

oblasti v‰ak mohou vytvofiit prostor pro pfiijetí komplexnûj-

‰ích opatfiení k podpofie trhu jiÏ v roce 1997. Jsem pfiesvûd-

ãen, Ïe ãesk˘ kapitálov˘ trh má znaãné moÏnosti rÛstu a Ïe

tyto moÏnosti budou také v dal‰ích letech vyuÏity.

IInngg..  LLuubboommíírr  ··ttíícchhaa

pfiedseda pfiedstavenstva
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Základní  
údajeII.

Obchodní jméno � RM-SYSTÉM, akciová spoleãnost

Identifikaãní ãíslo � 47 11 64 04

Sídlo � Praha 9, Podvinn˘ ml˘n 6

PSâ 180 18

Pfiedmût podnikání � organizování mimoburzovního trhu

s cenn˘mi papíry

Den zápisu do obchodního rejstfiíku � 28. leden 1993

Den udûlení licence � 19. bfiezen 1993

Den otevfiení trhu � 24. kvûten 1993

Základní normy � zákon ã. 591/1992 Sb. 

o cenn˘ch papírech, 

TrÏní fiád RM-S, 

schválen˘ Ministerstvem financí âR, 

obecnû platné zákony vztahující se 

ke spoleãnosti jako 

k podnikatelskému subjektu

Základní jmûní � 15, 000. 000,- Kã

Akcionáfii � vlastníkem v‰ech akcií

je PVT, a.s., 

zakladatel spoleãnosti
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Cíle
spoleãnost iIII.

základní ukazatele:

ukazatel 1994 1995 1996

Celkové v˘nosy (tis. Kã) 213.161 271.558 353.402

Zisk z bûÏné ãinnosti (tis. Kã) 6.537 8.888 3.110

âist˘ zisk (tis. Kã) 5.365 6.198 2.759

PenûÏní prostfiedky na úãtû (tis. Kã) 311.527 380.484 360.772

Celková aktiva netto (tis. Kã) 331.577 405.469 378.798

Základní jmûní (tis. Kã) 15.000 15.000 15.000

Nerozdûlen˘ zisk z min. let-stav k 31. 12. (tis. Kã) 3.011 6.674 6.674

Poãet obchodních míst (k 31. 12.) 242 205 155

Objem aukãních obchodÛ (mil. Kã) 4.411 5.825 9.498

Objem pfiím˘ch a blokov˘ch obchodÛ (mil. Kã) . 19.375 90.931

Objem pfievodÛ s uvádûnou cenou (mil. Kã) . 2.090 262

Objem obchodÛ celkem (mil. Kã) . 27.290 100.691

Poãet titulÛ obchodovan˘ch na trhu RM-S 1.276 2.129 2.165

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ 17 19 21
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HLAVNÍ ZÁSADY âINNOSTI

Základním zámûrem projektu zÛstává

i nadále umoÏnit pfiístup na kapitálov˘ trh

kaÏdému, tedy i malému investorovi, bez

jakéhokoliv zprostfiedkování. RM-SYSTÉM

roz‰ífiil v roce 1996 síÈ tzv. rychl˘ch podate-

len, které umoÏÀují bûÏn˘m zákazníkÛm

vstup do prÛbûÏné aukce v reálném ãase.

Tuto sluÏbu poskytovalo koncem roku 1996

jiÏ více neÏ padesát obchodních míst.

Kromû toho byly v roce 1996 provedeny

nûkteré zmûny ve sluÏbách, poskytovan˘ch

obchodními místy, které alespoÀ ãásteãnû

odstranily takové nev˘hody bûÏn˘ch

zákazníkÛ, jako je men‰í moÏnost získat

informace o stavu nabídky a poptávky, nut-

nost pouÏívání ãíseln˘ch kódÛ pfii podávání

obchodních pokynÛ atd. Zmûny, ke kter˘m

do‰lo v roce 1996, neznamenaly zásah do

filozofie systému, ale pfiispívaly ke zv˘‰ení

komfortu a pfiitaÏlivosti obchodování na

trhu RM-SYSTÉM. Navíc byla v roce 1996

priorizována zásada stability systému, tedy

omezení tûch zmûn, které nepfiiná‰í

v˘znamné zlep‰ení ãinnosti.

Prioritním cílem spoleãnosti je poskytovat

co nejlep‰í podmínky obchodníkÛm s cen-

n˘mi papíry, tzv. zvlá‰tním zákazníkÛm. Ti

vyuÏívají moÏnosti vstupovat do kontinuál-

ního obchodování pomocí on-line terminá-

lov˘ch stanic, umístûn˘ch pfieváÏnû v sídle

jejich firem. Kromû toho jsou vyuÏívány

i ambulantní terminály instalované v pro-

storách obchodních míst. Na tûchto termi-

nálech pracují zákazníci, ktefií si je pronají-

mají pouze na urãit˘ ãas.

Pro uvedené dvû skupiny zákazníkÛ jsou

charakteristické rÛzné postupy pfii podává-

ní obchodních pokynÛ a také urãité rozdíly

v jejich vztazích k RM-SYSTÉMu. Postupnû

v‰ak dochází k diferencím i uvnitfi tûchto

skupin. Lze oãekávat, Ïe tato diferenciace

bude pokraãovat. To je dáno v˘vojem tech-

nick˘ch prostfiedkÛ a v˘vojem bonity

zákazníkÛ, která je napfi. jedním z rozhodu-

jících kriterií pfii povolování zjednodu‰ené-

ho zpÛsobu pfiedobchodní validace.

Kontinuální obchodování v reálném ãase

s více neÏ dvûma tisíci emisemi akcií odli-

‰uje RM-SYSTÉM zcela jednoznaãnû od

fiady jin˘ch organizátorÛ trhÛ s cenn˘mi

papíry v tuzemsku i v zahraniãí. Zákaznick˘

princip trhu spolu s okamÏit˘m vypofiádáním

obou stran obchodu si vyÏaduje specifick˘

pfiístup k zaji‰tûní transakcí na trhu.

Charakteristick˘ postup, kter˘m RM-SYSTÉM

zaji‰Èuje se stoprocentní jistotou vypofiádání

v‰ech obchodÛ, je pfiedobchodní validace.

Pfiímé koupû a prodeje, které jsou reali-

zovány na trhu RM-SYSTÉM, mohou b˘t

finanãnû vypofiádány se zárukou trhu nebo

mimo nûj v závislosti na pfiání zákazníka.

U obchodÛ, vypofiádan˘ch na trhu, si mÛÏe

zákazník urãit i den, ve kterém má b˘t pro-

vedena pfiedobchodní validace a tedy

i vypofiádání obchodÛ. To usnadÀuje

finanãní krytí obchodÛ.

Organizování tzv. odkupÛ cenn˘ch papí-

rÛ na trhu RM-SYSTÉM je v souãasné dobû

pravdûpodobnû jedin˘m úãinn˘m zpÛso-

bem, jak v relativnû krátké dobû zajistit

plnûní podmínek, zakotven˘ch v novele

obchodního zákoníku v pfiípadû získání

majoritních podílÛ v akciov˘ch spoleãnos-

tech. Je v‰ak také velmi efektivním pro-

stfiedkem k získání vût‰ích blokÛ cenn˘ch
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papírÛ a lze fiíci, Ïe ãetnost vyuÏívání této

sluÏby v roce 1996 byla velmi vysoká.

RM-SYSTÉM umoÏÀuje na svém trhu také

provádûní tzv. blokov˘ch obchodÛ. Jde

o párování nabídky a poptávky po velk˘ch

blocích akcií, na které jsou zákazníci pfie-

dem upozornûni. V tûchto pfiípadech je

moÏné na Ïádost klienta, kter˘ nabízí blo-

kov˘ obchod, upravit pfiípustné cenové

pásmo daného cenného papíru. V bloko-

v˘ch obchodech jsou prodávány pfiedev‰ím

podíly spoleãností, které jsou v rámci pri-

vatizace nabízeny Fondem národního

majetku. Lze konstatovat, Ïe nabídky FNM

byly na trhu RM-SYSTÉM velmi úspû‰né

i pfiesto, Ïe se jednalo vût‰inou o tituly

ménû atraktivní, a to jak z hlediska typu

spoleãností, tak i z hlediska v˘‰e nabízené-

ho podílu. Pfii srovnání s nabídkou FNM na

druhém organizovaném trhu s cenn˘mi

papíry v âR, t.j. s BCPP, lze mluvit o urãi-

tém preferování burzy.

Na primárním trhu roz‰ifiuje RM-SYSTÉM

svou nabídku sluÏeb emitentÛm a emisním

obstaravatelÛm. V závûru roku 1996 bylo

zahájeno vydávání podílov˘ch listÛ otevfie-

n˘ch podílov˘ch fondÛ, zaloÏen˘ch a spra-

vovan˘ch spoleãnostmi INVESTIâNÍ KLUB

a KOMERO. Pro vydávání a vracení tûchto

podílov˘ch listÛ, stejnû jako podílov˘ch

listÛ PIONEER, je vyuÏíván v˘hradnû trh

RM-SYSTÉM. RM-SYSTÉM je schopen

poskytnout své sluÏby a administrativní

podporu i pfii vydávání jin˘ch druhÛ cen-

n˘ch papírÛ.

Netradiãní sluÏbou, kterou RM-SYSTÉM

nabízí emitentÛm cenn˘ch papírÛ, je kom-

plexní zabezpeãení distribuce dividend

vãetnû v˘poãtu daní.

Komfort poskytovan˘ch sluÏeb, roz‰ifio-

vání jejich okruhu na sekundárním i pri-

márním trhu s cenn˘mi papíry potvrzuje

platnost firemního hesla „Nûco má tradici

a nûco budoucnost“.

NEJDÒLEÎITùJ·Í UDÁLOSTI 

ROKU 1996

Pro rok 1996 byl stanoven hlavní úkol sta-

bilizovat systém po implantaci fiady softwa-

rov˘ch zmûn v roce 1995 a poãátkem roku

1996. Pro fungování systému a jeho dal‰í

rozvoj byla v‰ak dÛleÏitá nûkterá opatfiení

v oblasti hardware i software.

V oblasti programového vybavení jde

pfiedev‰ím o dokonãení projektu standardní

varianty vydávání a vracení podílov˘ch listÛ

otevfien˘ch podílov˘ch fondÛ. Byl rovnûÏ

doplnûn projekt distribuce v˘nosÛ z cen-

n˘ch papírÛ o zdaÀování tûchto v˘nosÛ.

Nasazení nového fiídícího procesu ve spo-

jení se systémem monitorování a auditu

probíhajících procesÛ umoÏÀuje rychlej‰í

a pfiesnûj‰í orientaci provozních pracovníkÛ.

Zmûny provedené ve formátu informací

dávají zákazníkÛm moÏnost v˘bûru jejich

optimální struktury.

Pfiepracováním procesÛ centrálního algo-

ritmu a provedením upgrade centrálního

poãítaãe byly vytvofieny podmínky pro fun-

gování centrálního algoritmu ve více vût-

vích - instancích. Tato zmûna je v˘znamná

zejména pro budoucí rozvoj systému.
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Poãátkem roku 1996 byla provedena radi-

kální zmûna v systému podávání pokynÛ

na obchodních místech a jejich následném

zpracování. Byly zru‰eny formuláfie

obchodních listÛ a nahrazeny v˘pisem z tis-

kárny. To umoÏnilo vypustit následné kon-

troly obchodních listÛ na optick˘ch ãtecích

zafiízeních, coÏ pfiineslo znaãné urychlení

procesu odesílání pokynÛ do centrální

databáze. V souãasné dobû jsou obchodní

pokyny s témûfi stoprocentní spolehlivostí

doruãeny do centrální evidence ze v‰ech

obchodních míst je‰tû t˘Ï den, kdy byly pfii-

jaty. Dal‰í úprava v závûru roku znamenala

v˘znamnou zmûnu podoby obchodního

listu a informace o jeho uspokojení.

Pfiinesla tak dal‰í zv˘‰ení komfortu pro

bûÏné zákazníky, protoÏe byly mimo jiné

zru‰eny ãíselné kódy ve styku zákazníka

s obchodním místem. Obchodní pokyny

jsou nyní podávány v˘hradnû formou dia-

logu mezi zákazníkem a pfiepáÏkou.

Poãátek roku 1996 probíhal ve znamení

stûhování, instalace a urychleného zprovoz-

Àování techniky. Práce probûhly dle pfie-

dem odsouhlaseného harmonogramu bez

nutnosti fie‰it závaÏnûj‰í problémy. Z pohle-

du roãních zku‰eností lze konstatovat, Ïe

operativní kontakt s divizí centrálního zpra-

cování a s obchodnû - technickou divizí

PVT v˘znamnû usnadÀuje práci centrálního

pracovi‰tû RM-SYSTÉM.

OBECNÉ CÍLE PRO NÁSLEDUJÍCÍ

ROKY

Cíle spoleãnosti pro následující léta byly

stanoveny pfiedstavenstvem RM-SYSTÉM

v novelizovan˘ch Strategick˘ch zámûrech

RM-S, schválen˘ch v závûru roku 1996. Jde

zejména o tyto zámûry:

� Maximálnû stabilizovat systém

pfii akceptování nutnosti jeho 

kontinuálního rozvoje.

� Hledat cesty k dal‰ímu zvy‰ování

úrovnû sluÏeb bûÏn˘m i zvlá‰tním

zákazníkÛm s vyuÏitím moÏnosti

diferencovaného pfiístupu k zákazníkÛm

uvnitfi tûchto skupin.

� Zv˘‰it objem obchodÛ a tedy

i v˘nosÛ spoleãnosti.

� Zajistit rozvoj technické základny pfii

posílení kapacity a bezpeãnosti

systému.

� Zavádût nová technická fie‰ení podávání

a pfiijímání obchodních pokynÛ.

� Rozvíjet projekt pÛjãování cenn˘ch

papírÛ.

� Vytváfiet podmínky pro obchodování

se zahraniãními cenn˘mi papíry

na trhu RM-SYSTÉM.
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Struktura obchodÛ v roce 1996 v kusech CP

Struktura obchodÛ v roce 1996 v Kã

Statistika obchodÛ v roce 1996
(prÛbûÏné aukce, pfiímé obchody, pfievody s uvádûnou cenou a blokové obchody)

pŢevody s uv‡džnou cenou 0,4%

pŢ’mŽ a blokovŽ obchody 90,2%

próbžěnŽ aukce 9,4%

pŢevody s uv‡džnou cenou 0,4%

pŢ’mŽ a blokovŽ obchody 81,6%

próbžěnŽ aukce 18%

Mûsíc Úhrnn˘ objem prÛbûÏné aukce pfiímé obchody pfievody blokové obchody
obchodÛ a pfievodÛ s uvádûnou cenou

v tis. Kã v tis. ks v tis. Kã v tis. ks v tis. Kã v tis. ks v tis. Kã v tis. ks v tis. Kã

Leden 3 474 131 2 107 588 456 5 491 2 752 840 51 20 574 214 112 261

Únor 7 038 231 4 153 1 045 425 11 716 5 954 223 142 23 775 52 14 807

Bfiezen 7 231 339 3 985 1 075 154 17 672 6 110 265 200 21 574 2 24 345

Duben 3 284 115 4 018 1 079 834 6 440 2 170 352 64 23 137 73 10 792

Kvûten 5 103 554 3 980 1 026 863 9 345 4 022 472 65 27 307 34 26 913

âerven 4 183 480 3 181 764 662 9 479 3 382 069 40 27 429 40 9 320

âervenec 3 053 794 2 632 753 861 8 493 2 167 046 32 9 290 88 123 598

Srpen 4 113 694 2 600 780 340 5 052 3 306 607 31 19 363 36 7 384

Záfií 5 007 441 2 858 791 723 8 434 4 201 229 31 14 077 1 413

¤íjen 9 156 573 2 597 597 984 12 319 8 516 801 29 16 241 72 25 546

Listopad 12 246 350 2 527 533 751 21 742 11 674 868 25 18 847 92 18 884

Prosinec 36 797 752 2 201 459 512 49 708 36 261 941 149 40 729 127 35 568

Celkem 100 690 453 36 839 9 497 565 165 891 90 520 713 859 262 345 831 409 830
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Mûsíc v˘‰e indexu v mûsíci

poslední den maximální minimální

Leden 667.33 744.58 667.33

Únor 661.80 673.17 642.21

Bfiezen 584.69 644.64 556.60

Duben 568.98 576.76 567.80

Kvûten 568.07 575.72 560.47

âerven 535.59 565.73 534.82

âervenec 560.05 564.31 534.84

Srpen 591.68 593.72 555.63

Záfií 610.63 616.23 588.03

¤íjen 602.85 649.75 594.99

Listopad 564.71 599.15 548.38

Prosinec 576.95 577.64 564.62

Leden 613.27 617.53 600.47

Únor 634.95 635.69 617.20

Bfiezen 680.38 682.62 639.15

Duben 713.93 713.93 676.63

Kvûten 735.76 754.22 716.25

âerven 712.50 739.07 703.16

âervenec 708.32 723.21 707.01

Srpen 736.21 736.21 707.05

Záfií 718.12 740.94 697.92

¤íjen 641.74 720.89 641.74

Listopad 654.16 664.34 603.65

Prosinec 686.70 686.70 658.58

1995

1996

V˘voj Indexu PK 30 v roce 1995 a 1996

V˘voj Indexu PK 30 v roce 1996

500

550

600

650

700

750

800
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SloÏení  s tatutárních
orgánÛIV.

P¤EDSTAVENSTVO RM-SYSTÉM, a.s.

pfiedseda

Ing. Lubomír ·tícha, RM-S, a.s.

místopfiedseda

RNDr. Jaroslav Oten‰légr, IK, a.s.

DOZORâÍ RADA RM-SYSTÉM, a.s.

pfiedseda

prof. Ing. Jan Ehleman, CSc., TU Liberec

místopfiedseda

Leonie Haãecká, PVT, a.s.

ãlen

Ing. Alena Vofií‰ková, PVT, a.s.

V prÛbûhu roku

nedo‰lo ke zmûnû

ve sloÏení

dozorãí rady.

V prÛbûhu roku do‰lo 

ke zmûnám v pfiedstavenstvu

akciové spoleãnosti. 

Valná hromada uvolnila 

dne 21. 5. 1996 z funkce ãlena

pfiedstavenstva 

JUDr. ZdeÀka Kloubka.

Souãasnû valná hromada zvolila

Ing. Jaroslava ·írka 

a RNDr. Franti‰ka Vencla 

nov˘mi ãleny 

pfiedstavenstva.

ãlenové  

Ing. Jifií Fabián, PVT, a.s.

Ing. Ladislav Chvátal, PPF

Ing. Petr Kellner, PPF

Ing. Karel Menzinger, PVT, a.s.

Dr. Emil Mládek, IK, a.s.

Ing. Petr SchÛt, CSc., SIS, a.s.

Ing. Jaroslav ·írek, RM-S, a.s.

RNDr. Franti‰ek Vencl, KB, a.s.
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Organizaãní
schémaV.

fieditel

Ing. Lubomír ·tícha

provozní námûstek

Ing. Jaroslav ·írek 

obchodní námûstek

Ing. Vladimír Stecher

STATUTÁRNÍ ORGÁNY RM-SYSTÉM, a.s., P¤EDSTAVENSTVO, DOZORâÍ RADA

¤EDITEL RM-SYSTÉM, a.s.

PRÁVNÍ SEKCE PROVOZNÍ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK EKONOMICKÁ SEKCE

DODAVATEL SLUÎEB PVT, a.s.

OBCHODNÍ MÍSTO

RM-SYSTÉM

¤EDITEL PROJEKTU

AUTORSK¯ T¯M SW

MANAGEMENT SPOLEâNOSTI
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Sí È  obchodních míst  RM-SYSTÉM

Praha

Brno

Tachov

Klatovy

Sokolov

Karlovy Vary
Chomutov

Most
‰esk‡ L’pa

Liberec
Jablonec 
n.Nisou

LitomžŢice

Rakovn’k

Nymburk

Kol’n

Kutn‡ Hora

Beneäov

P’sek
T‡bor

PelhŢimov

Havl’‹kóv Brod
Jihlava

BŢeclav
Hodon’n

Holeäov

Novů Ji‹’n

Vset’n
Zl’n

UherskŽ Hradiätž

Frůdek-M’stek

Karvin‡

Ostrava

Olomouc
Svitavy

Rychnov 
n. Kn.

Pardubice

N‡chod

Hradec Kr‡lovŽ

ňst’ n.Orlic’
áumperk

Brunt‡l
Opava

JindŢichóv Hradec

Strakonice

Prachatice
‰eskŽ
Budžjovice

Beroun

PlzeË

Mlad‡ 
Boleslav

ňst’ n.L.

Centrální pracovi‰tû
Spádová v˘poãetní stfiediska
Obchodní místa
SíÈové spojení

Cheb

‰esků Krumlov

Kladno

PŢ’bram

Rokycany

TŢeb’‹

TŢinec

ValaäskŽ MeziŢ’‹’Prostžjov
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Zpráva 
pfiedstavenstvaVI.

Strategické zámûry a.s. RM-SYSTÉM jsou kaÏdoroãnû nove-

lizovány vÏdy pro následující léta dle aktuálního v˘voje situ-

ace na ãeském kapitálovém trhu. Hlavní smûry ãinnosti 

pro rok 1996 byly stanoveny pfiedstavenstvem spoleãnosti

28. listopadu 1995. Lze konstatovat, Ïe v roce 1996 se poda-

fiilo splnit zámûry v technické oblasti prakticky beze zbytku,

plánované hospodáfiské ukazatele byly pfiekroãeny 

a pokud jde o objemy obchodÛ, uzavfien˘ch na trhu

RM-SYSTÉM v roce 1996, pohybují se na nûkolikanásobnû

vy‰‰í úrovni, neÏ bylo pfiedpokládáno.

Je samozfiejmé, Ïe dobré hospodáfiské v˘sledky i úroveÀ

obchodÛ byly pfiíznivû ovlivnûny pozitivním v˘vojem na

ãeském kapitálovém trhu. Zejména v˘voj obchodÛ v prvním

pololetí roku, kter˘ navazoval na rÛst trhu v závûru roku

1995, vytvofiil podmínky pro splnûní zámûrÛ celého roku.

SníÏení objemÛ obchodÛ ve druhém pololetí roku ovlivnilo

celkové v˘sledky negativnû, av‰ak pokles nebyl tak hlubo-

k˘ jako na zaãátku roku 1995. To znamenalo udrÏení získa-

ného pfiedstihu v plnûní jednotliv˘ch kriterií hospodáfiského

plánu aÏ do konce roku 1996.

Urãit˘m zlomem ve v˘voji obchodÛ na ãeském kapitálovém

trhu byly parlamentní volby v ãervnu 1996. Závislost ãeské-

ho trhu na zahraniãních investicích je zcela zfiejmá a nepfií-

li‰ jasná politická situace, která vznikla po volbách, zfietelnû

ovlivnila aktivitu zahraniãních investorÛ. Zmûnûná vnitro-

politická situace v‰ak byla a je pouze jedním z faktorÛ ovliv-

Àujících v˘voj trhu. Kolísání cen a periodicky se opakující

pfiesuny kapitálu do jin˘ch zemí postihují prakticky v‰ech-

ny tzv. rozvíjející se trhy. O znaãn˘ch v˘kyvech v cenové

úrovni svûdãí mimo jiné i v˘voj indexu PK 30. Ten dosáhl

nejvy‰‰í úrovnû 10. kvûtna (754,22 bodu) a nejniÏ‰í 14. listo-

padu (603,65 bodu). Rok 1996 ukonãoval na hodnotû

686,70 bodu.
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Pohyb cen byl ovlivnûn také diskusemi o nutnosti legisla-

tivních zmûn, které by zajistily vy‰‰í stupeÀ ochrany drob-

n˘ch akcionáfiÛ. Na druhé stranû platná legislativa umoÏni-

la transformaci fiady investiãních fondÛ na akciové spoleã-

nosti holdingového typu. Transformace se vesmûs projevila

poklesem cen akcií tûchto spoleãností. Negativnû pÛsobí

i znaãná neprÛhlednost majetkov˘ch a personálních pomû-

rÛ v investiãních spoleãnostech a fondech, ale i v broker-

sk˘ch firmách. SoubûÏné pÛsobení tûchto i dal‰ích vlivÛ je

pfiíãinou kolísání zájmu investorÛ a tedy i poklesu ãeského

kapitálového trhu ve druhém pololetí minulého roku.

Pfies urãitou nevyrovnanost v˘voje na trhu jsou v˘sledky

loÀského roku velmi dobré. Ve srovnání s rokem 1995 se

opût zv˘‰ila technická a technologická úroveÀ trhu. Celkov˘

roãní objem obchodÛ, uzavfien˘ch na trhu RM-SYSTÉM,

pfiekroãil 100 miliard korun, coÏ pfiedstavuje témûfi ãtyfiná-

sobné zv˘‰ení oproti roku 1995, kdy byly uzavfieny obchody

za 27 mld. Kã. Podíl prÛbûÏné aukce na celkov˘ch obcho-

dech v‰ak poklesl na 9,4 % oproti 21,3 % v roce 1995.

Uveden˘ pokles podílu tzv. cenotvorn˘ch obchodÛ je typic-

k˘ pro cel˘ ãesk˘ kapitálov˘ trh a pfiíãiny spoãívají zejména

v cenové politice Stfiediska cenn˘ch papírÛ a obou oficiál-

ních trhÛ. Pfiesto v‰ak aukãní obchody ve v˘‰i 9,5 mld. Kã

znamenaly rÛst o 63 % oproti roku 1995. Je‰tû v˘raznûj‰í je

porovnání poãtu zobchodovan˘ch cenn˘ch papírÛ. V roce

1996 se v aukãních obchodech zobchodovalo 36,8 mil. kusÛ

cenn˘ch papírÛ oproti 18,6 mil. kusÛ v roce 1995. Celkové

obchody pfiedstavují pfies 204 mil. kusÛ cenn˘ch papírÛ

oproti 57,6 mil. v roce 1995. Na celkovém poãtu zobchodo-

van˘ch cenn˘ch papírÛ se podílely akcie spoleãností zhruba

72 %, akcie fondÛ 19,3 % a zbytek tvofiily podílové listy

a obligace, pfiiãemÏ podíl obligací pfiedstavuje pouze 

0,15 %. Právû obchody se státními dluhopisy, provádûné

zejména bankami, chybí RM-SYSTÉMu v celkové bilanci pfii

porovnání s BCPP.
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Koncem roku 1996 bylo evidováno 389 smluv se zvlá‰tními

zákazníky, z nichÏ 218 vyuÏívalo k obchodování vlastní 

on-line terminálové stanice a 147 zákazníkÛ vstupovalo do

aukce pomocí jedenadvaceti ambulantních terminálov˘ch

stanic, umístûn˘ch na obchodních místech. Dal‰í zákazníci

podávali pokyny na poãítaãové disketû, nebo dávkovû

pomocí modemu. Nejvût‰í v˘znam pro RM-SYSTÉM mají

zákazníci, vyuÏívající terminálovou stanici, umístûnou ve

vlastních prostorách. V prÛbûhu roku 1996 jejich poãet

vzrostl o 22,5 % pfiesto, Ïe s nûkter˘mi zákazníky byly z rÛz-

n˘ch dÛvodÛ rozvázány smlouvy. Pfiíãinou poklesu poãtu

ambulantních zákazníkÛ oproti stavu k 31. 12. 1995 je sta-

novení minimálního ãasu, kter˘ je mûsíãnû fakturován. Toto

opatfiení pfiimûlo zákazníky, ktefií pfiíli‰ aktivnû neobchodo-

vali, vyuÏívat sluÏeb RM-SYSTÉMu jin˘mi zpÛsoby.

Do obchodní sítû RM-SYSTÉM bylo k 31. 12. 1996 zapojeno

155 obchodních míst, lokalizovan˘ch na Stfiediscích sluÏeb 

PVT, a.s. po celé republice. V roce 1996 pokraãoval proces

koncentrace Stfiedisek sluÏeb PVT, a.s. a tedy i obchodních

míst do vût‰ích mûst. Motivem pokraãující restrukturalizace

sítû Stfiedisek sluÏeb je kromû ekonomick˘ch dÛvodÛ snaha

nahradit malá a nevyhovující obchodní místa, resp.

Stfiediska sluÏeb, lépe vybaven˘mi, lépe umístûn˘mi a tedy

lépe vyuÏiteln˘mi prostorami. K datu 1. 1. 1997 ukonãilo

ãinnost dal‰ích 36 obchodních míst. Restrukturalizace

obchodních míst je tím prakticky ukonãena a dal‰í sniÏová-

ní jejich poãtu se nepfiedpokládá. Na konci roku bylo cel-

kem 52 obchodních míst vybaveno rychl˘mi podatelnami,

umoÏÀujícími bûÏn˘m zákazníkÛm vstup do prÛbûÏné

aukce v reálném ãase s tím, Ïe na tûchto podatelnách jsou

poskytovány i dÛleÏité informace o stavu nabídky a poptáv-

ky. Oproti roku 1995 do‰lo tedy nejen ke zv˘‰ení poãtu

tûchto podatelen o 22, ale také k v˘raznému zv˘‰ení kvali-

ty poskytovan˘ch sluÏeb. Cílov˘m fie‰ením je vybavení

v‰ech obchodních míst RM-SYSTÉMu rychl˘mi podatelnami,

pracujícími v on-line reÏimu pomocí pevn˘ch telefonních

linek.
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Hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti odpovídají situaci na

ãeském kapitálovém trhu v roce 1996. Celkové v˘nosy

z hlavní ãinnosti ve v˘‰i 352,9 mil. Kã pfiedstavují zv˘‰ení

oproti roku 1995 o 34,4 %. Zámûry hospodáfiského plánu

spoleãnosti byly v této oblasti pfiekroãeny o 7,3 %. âasov˘

v˘voj v˘nosÛ i zisku vykazuje zcela odli‰n˘ v˘voj v I. a II.

pololetí, coÏ plnû odpovídá popsané situaci na trhu.

Maximálních hodnot bylo dosaÏeno v mûsíci dubnu a nao-

pak minimální hodnoty v˘nosÛ byly vykázány v prosinci

1996.

Pfiedstavenstvo a.s. RM-SYSTÉM pfii stanovení úkolÛ pro rok

1997 vycházelo z pfiedpokladu, Ïe pokles kapitálového trhu

ve II. pololetí 1996 je pfiechodn˘. Pfiedstavenstvo oãekává,

Ïe v˘voj kapitálového trhu bude pfiíznivû reagovat na uklid-

nûní politické situace ve státû, na pokraãující privatizaci

strategick˘ch podnikÛ a bank, na v˘voj ekonomiky i na pfii-

pravovaná legislativní opatfiení. Úkoly uloÏené pfiedstaven-

stvem managementu spoleãnosti proto poãítají s dal‰ím zv˘-

‰ením objemu obchodÛ v roce 1997, s poskytováním

nov˘ch sluÏeb a s jejich trval˘m zkvalitÀováním. Tyto zámû-

ry jsou zakotveny v dokumentu „Strategické zámûry RM-S“,

které pfiedstavenstvo schválilo na svém zasedání dne 

15. fiíjna 1996. Dosavadní dobrá spolupráce managementu

spoleãnosti se statutárními orgány, stejnû jako dosahované

ekonomické v˘sledky, vedou pfiedstavenstvo k pfiesvûdãe-

ní, Ïe cíle, stanovené pro rok 1997, budou splnûny.
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Zpráva
dozorãí  radyVII.

Dozorãí rada vycházela pfii své ãinnosti z úkolÛ stanove-

n˘ch obchodním zákoníkem a stanovami spoleãnosti.

Zab˘vala se prÛbûÏnû kontrolou hospodafiení a úãetních

závûrek, kontrolou plnûní obchodního a finanãního plánu,

sledováním situace v obchodování s cenn˘mi papíry, for-

mami obchodování, kontrolou plnûní plánu propagace a její

úãinností a dal‰ími aktivitami spoleãnosti. Mimofiádná

pozornost dozorãí rady byla zamûfiena na pfiezkoumání

roãní úãetní závûrky.

Pro dozorãí radu byla velmi dÛleÏitá spolupráce s pfiedsta-

venstvem a vedoucími pracovníky spoleãnosti. Jednání

dozorãí rady se pravidelnû zúãastÀoval pfiedseda pfiedsta-

venstva a fieditel spoleãnosti a podle potfieby její dal‰í

vedoucí pracovníci. Pfiedseda dozorãí rady se pravidelnû

zúãastÀoval jednání pfiedstavenstva. Pro svou práci mûla

dozorãí rada vÏdy vãas k dispozici potfiebné písemné pod-

klady. Na sv˘ch jednáních byla dozorãí rada vÏdy pravidel-

nû informována o jednání pfiedstavenstva a o otázkách

z oblasti obchodování, technického a programového vyba-

vení a o personálních otázkách spojen˘ch s provozem spo-

leãnosti. Prohloubila se téÏ spolupráce s auditorskou firmou

BDO CS s.r.o, Praha.

Na základû sv˘ch zji‰tûní a podrobného hodnocení hospo-

dafiení v prÛbûhu roku a v˘sledkÛ uveden˘ch v roãní úãet-

ní závûrce vyslovila dozorãí rada souhlas s úãetní závûrkou

za rok 1996 i s návrhem na rozdûlení zisku a konstatovala,

Ïe v nich neshledala Ïádné nedostatky.
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Roãní úãetní závûrku k 31. 12. 1996 a v˘roãní zprávu ovûfiila auditorská firma BDO CS

s.r.o., Praha. V˘sledky tohoto ovûfiení jsou obsaÏeny ve zprávû auditorÛ s tímto závûrem:

Na základû ovûfiení vedení úãetnictví a roãní úãetní závûrky sestavené k 31. 12. 1996

v akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM auditofii konstatují, Ïe úãetnictví odpovídá pfiíslu‰n˘m

právním pfiedpisÛm a je vedeno kvalifikovanû. Roãní úãetní závûrka byla sestavena

v souladu s platn˘mi pfiedpisy a opatfiením Ministerstva financí, kter˘m se stanoví obsah

úãetní závûrky pro podnikatele. V˘sledek ovûfiení je vyjádfien ve v˘roku auditorÛ bez

v˘hrad.

V˘rok auditorÛ:

BDO CS s.r.o. provedla v souladu s obchodním zákoníkem ã. 513/91 Sb. a zákonem

o úãetnictví ã. 563/1991 Sb., jakoÏ i auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou audi-

torÛ âeské republiky, ovûfiení roãní úãetní závûrky akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM

a v˘roãní zprávy sestavené k 31. 12. 1996.

Za vedení úãetnictví a sestavení úãetní závûrky odpovídá statutární orgán spoleãnosti.

Na‰í povinností je získat ve‰keré informace nezbytné pro provedení auditu a vydání

v˘roku. Ovûfiování bylo plánováno a provedeno tak, abychom získali dostateãné uji‰tû-

ní, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Poznámky k sestavené úãetní závûrce a v˘roãní zprávû jsou uvedeny v pfiiloÏené zprávû

auditorÛ.

Na základû ovûfiení roãní úãetní závûrky a v˘roãní zprávy, provedeného na‰í spoleãnos-

tí ve smyslu pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ platn˘ch v âeské republice, konstatujeme, Ïe

úãetní závûrka k 31. 12. 1996 byla sestavena na základû úãetnictví vedeného v souladu

s platn˘mi pfiedpisy v âeské republice.

Podle na‰eho názoru poskytuje úãetní závûrka vûrn˘ obraz o stavu majetku, závazkÛ

a vlastním jmûní k 31. 12. 1996, o nákladech a v˘nosech a dosaÏeném hospodáfiském

v˘sledku za úãetní období roku 1996.

V Praze, dne 28. února 1997

BDO CS s.r.o.

Licence KAâR ã. 18

Ing. Radomír Kosina, CSc.

auditor, dekret ã. 119

fieditel BDO CS s.r.o. 

Ovûfiení  
úãetní  závûrkyVIII.
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Mûsíãní objemy obchodÛ v periodick˘ch a prÛbûÏn˘ch aukcích

v letech 1993 aÏ 1996 v mil. Kã

T˘denní objemy obchodÛ v prÛbûÏn˘ch aukcích v roce 1996 v mil. Kã

Úhrnn˘ mûsíãní objem obchodÛ v roce 1996 v mil. Kã
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Finanãní  ãást
Vãetnû pfiílohy k úãetní závûrceIX.
ROZVAHA k 31. 12. tis. Kã

AKTIVA 1993 1994 1995 1996

Aktiva celkem 249 728 331 577 405 469 378 798

Pohledávky za upsané vlastní jmûní - - - -

Stálá aktiva celkem 643 3 602 4 277 4 451

- nehmotn˘ investiãní majetek 27 44 175 402

- hmotn˘ investiãní majetek 616 3 558 4 102 4 049

ObûÏná aktiva celkem 247 287 327 120 391 603 370 314

- zásoby 4 892 2 539 486 299

- dlouhodobé pohledávky - - - 92

- krátkodobé pohledávky 5 784 13 049 10 633 9 136

- finanãní majetek 236 611 311 532 380 484 360 787

Ostatní aktiva 1 798 855 9 589 4 033

PASIVA 1993 1994 1995 1996

Pasiva celkem 249 728 331 577 405 469 378 798

Vlastní jmûní celkem 20 867 25 117 30 195 31 738

- základní jmûní 15 000 15 000 15 000 15 000

- kapitálové fondy - - - -

- fondy tvofi. ze zisku 1 500 1 741 2 325 7 305

- hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let - 3 011 6 674 6 674

- hospodáfisk˘ v˘sledek úãetního období 4 367 5 365 6 196 2 759

Cizí zdroje celkem 205 419 302 736 370 336 341 175

- rezervy - 503 500 500

- dlouhodobé závazky 1 075 542 55 2 250

- krátkodobé závazky 204 344 301 691 369 781 338 425

- bank. úvûry a v˘pomoci - - - -

Ostatní pasiva 23 442 3 724 4 938 5 885
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Pfiehled o penûÏních tocích (cash flow) tis. Kã

1996

Stav penûÏních prostfiedkÛ na zaãátku úãetního období 380 484

Hlavní v˘dûleãná ãinnost

Úãetní zisk z bûÏné ãinnosti 3 110

Úpravy o nepenûÏní operace -26 377

- Odpisy stál˘ch aktiv a odpis pohledávek + 2 782

- Zmûna zÛstatkÛ rezerv, opravn˘ch poloÏek a pfiechod. úãtÛ + 6 596

- Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv - 140

- V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku -

- Vyúãtované úroky -35 615

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním 

zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami -23 267

Zmûna potfieby pracovního kapitálu -29 892

- Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti + 1 277

- Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti -31 356

- Zmûna stavu zásob + 187

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním

a mimofiádn˘mi poloÏkami -53 159

V˘daje z plateb úrokÛ -

Pfiijaté úroky +35 615

Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost -

Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofi. úã. pfiípady - 351

âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti -17 895

Investiãní ãinnost 

V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv - 2 920

Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv + 140

PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám -

âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti - 2 780

Finanãní ãinnost 

Zmûna stavu dlouhodob˘ch závazkÛ + 2 195

Dopady zmûn vlastního jmûní na penûÏní prostfiedky - 1 217

- Zv˘‰ení základního jmûní -

- Vyplacení podílu na vlastním jmûní -

- PenûÏní dary a dotace -

- Pfiímé platby na vrub fondÛ -12

- Vyplacené podíly na zisku (tantiémy) - 1 205

Pfiijaté dividendy a podíly na zisku -

âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti + 978

âisté zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ -19 697

Stav penûÏních prostfiedkÛ na konci úãetního období 360 787
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V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT tis. Kã

Ukazatel 1993 1994 1995 1996

V˘kony a prodej zboÏí 84 811 173 240 234 305 316 470

V˘konová spotfieba a náklady na prodané zboÏí 73 718 178 196 224 656 315 894

Pfiidaná hodnota 11 093 - 4 956 9 649 576

Osobní náklady 10 043 15 556 18 842 21 287

Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku 145 1 305 2 636 2 747

Zúãtování rezerv, opr. poloÏek a ãas. rozl. provozních v˘nosÛ - - 8 59

Tvorba rezerv, oprav. poloÏek a ãas. rozl. provozních nákladÛ - 73 32 152

Jiné provozní v˘nosy - - 528 746

Jiné provozní náklady 15 817 470 79

Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek 890 -22 707 -11 795 -22 900

Zúãtování rezerv a opr. poloÏek do finanãních v˘nosÛ - - 3 -

Tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek na finanãní náklady - 3 - -

Jiné finanãní v˘nosy 12 008 39 647 27 717 35 615

Jiné finanãní náklady 8 441 10 939 7 919 9 605

Hospodáfisk˘ v˘sledek z finanãních operací 3 567 28 705 19 801 26 010

Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost 4 457 5 998 8 006 3 110

Mimofiádné v˘nosy 137 274 8 998 512

Mimofiádné náklady 227 907 10 808 863

Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek - 90 - 633 -1 810 -351

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období 4 367 5 365 6 196 2 759
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Úãetní metody a zásady

RM-SYSTÉM, a.s. postupuje podle postupÛ úãtování pro podnikatele

v platném znûní. Má vypracován úãtov˘ rozvrh pfiizpÛsoben˘ pod-

mínkám spoleãnosti a vnitfiní smûrnice upravující obûh úãetních

dokladÛ, odpisov˘ plán, úãtování a oceÀování zásob, zásady úãto-

vání ãasového rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ, tvorby rezerv a opravn˘ch

poloÏek, inventarizace majetku a závazkÛ, pfiíp. dal‰ích oblastí; tyto

smûrnice jsou kaÏdoroãnû vydávány pfiíkazem fieditele a.s.

Nakupovan˘ investiãní majetek i nakupované zásoby se oceÀují sku-

teãnou pofiizovací cenou vã. nákladÛ s jejich pofiízením souvisejících;

pfii oceÀování úbytku zásob se pouÏívá metoda FIFO.

Pro stanovení úãetních odpisÛ investiãního majetku se pouÏívá rov-

nomûrn˘ zpÛsob odpisování, roãní odpis je stanoven podle roãní

odpisové sazby pro pfiíslu‰nou odpisovou skupinu dle zákona

o daních z pfiíjmÛ, platnou v dal‰ích letech odpisování, a provádûn

mûsíãnû 1/12 roãního odpisu. Odpisování se zahajuje v mûsíci násle-

dujícím po mûsíci pofiízení. Jako drobn˘ hmotn˘ investiãní majetek

se eviduje majetek se vstupní cenou 5001,- Kã aÏ 20000,- Kã, kter˘

se pfii zafiazení do pouÏívání jednorázovû odepí‰e.

Opravné poloÏky byly v roce 1996 vytvofieny pouze k pohledávkám

s termínem splatnosti do 29. 6. 1996, a to ve v˘‰i odpovídající záko-

nu o daních z pfiíjmÛ v platném znûní - celkem 152 tis. Kã. Z prove-

dené inventarizace nevyplynula nutnost tvorby jin˘ch opravn˘ch

poloÏek ani tvorba rezerv.

V roce 1996 nebyly realizovány Ïádné zmûny proti pfiedchozímu

úãetnímu období ve zpÛsobu oceÀování, postupech odpisování,

postupech úãtování ani v uspofiádání a obsahovém vymezení polo-

Ïek úãetní závûrky, s v˘jimkou zmûn vypl˘vajících ze zmûn postupÛ

úãtování a vykazování poloÏek, pfiíp. zmûn daÀov˘ch zákonÛ.
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V˘voj majetku a závazkÛ

âistá aktiva spoleãnosti se sníÏila proti stavu na konci roku 1995

o necel˘ch 7 %. ZÛstatková hodnota investiãního majetku se pfiitom

o 4 % zv˘‰ila. Ve struktufie investiãního majetku pfiedstavuje rozho-

dující ãást stále v˘poãetní technika.

Stav zásob se v návaznosti na zmûny ve zpÛsobu obchodování v˘raz-

nû sníÏil uÏ v prÛbûhu roku 1995 a pokles pokraãoval i v roce 1996.

Lze pfiedpokládat, Ïe ani v budoucnosti nebudou zásoby pfiedstavo-

vat v˘znamnûj‰í poloÏku aktiv spoleãnosti.

Stav penûÏních prostfiedkÛ na bankovních úãtech se ve srovnání se

stavem na konci roku 1995 sníÏil o 5 %.

Krátkodobé pohledávky sice proti stavu na poãátku roku poklesly,

tento pokles v‰ak ovlivnilo v˘hradnû sníÏení daÀov˘ch pohledávek

za pfieplatek záloh na daÀ z pfiíjmu. Pohledávky z obchodního styku

ãinily témûfi 8,6 mil. Kã a proti stavu na poãátku roku vzrostly o 6 %,

pfiitom pohledávky více neÏ 1 rok po lhÛtû splatnosti z nich ãinily

4,4 % a celkové pohledávky více neÏ 180 dní po lhÛtû splatnosti

pfiedstavovaly cca 8 % z celkové v˘‰e pohledávek z obchodního

styku.

Základní jmûní se v prÛbûhu roku 1996 nemûnilo. âiní 15 000 tis. Kã,

je pfiedstavováno 1 500 ks kmenov˘ch akcií s nominální hodnotou

jedné akcie 10 000 Kã. Vlastní jmûní v dÛsledku tvorby zisku vzrost-

lo proti stavu na konci roku 1995 o 5,1 %.

Struktura investiãního majetku (v tis. Kã):

druh pofiizovací cena oprávky zÛstatková cena

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

1996 1995 1996 1995 1996 1995

software 539 234 137 59 402 175

stroje, pfiístroje a zafiízení 4 223 2 670 2 036 1 094 2 187 1 576

dopravní prostfi. 3 293 1 857 2 303 337 990 1 520

inventáfi 992 694 119 12 873 682

drobn˘ hmot. maj. 2 677 1 600 2 677 1 600 - -
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V˘sledky hospodafiení za rok 1996

V‰echny v˘nosy z bûÏné ãinnosti v celkové v˘‰i 352 890 tis. Kã

pocházely z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimobur-

zovního trhu s cenn˘mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanã-

ních v˘nosÛ (úroky) z penûÏních prostfiedkÛ uloÏen˘ch v penûÏních

ústavech.

Ve srovnání se skuteãností roku 1995 vzrostly v˘nosy z bûÏné ãin-

nosti o 90,3 mil. Kã, tedy o více neÏ 34 %. V prÛbûhu roku se dyna-

mika v˘voje v˘nosÛ mûnila v návaznosti na celkov˘ v˘voj na trhu

s cenn˘mi papíry. Zatímco v˘nosy dosaÏené v 1. ãtvrtletí se na celo-

roãních v˘nosech z bûÏné ãinnosti podílely 27,6 % a podíl 2. ãtvrtle-

tí vzrostl dokonce na 28,0 %, podíl 3. ãtvrtletí poklesl na 24 % a ve

4. ãtvrtletí dosáhly v˘nosy jen málo pfies 20 % z v˘nosÛ celoroãních.

Celkové náklady z bûÏné ãinnosti dosáhly v roce 1996 v˘‰e 349 780

tis. Kã, pfiiãemÏ jejich nejv˘znamnûj‰í sloÏkou byly náklady na sluÏ-

by PVT, a.s. a SCP.

Celkové v˘nosy vãetnû v˘nosÛ mimofiádn˘ch dosáhly za rok 1996

v˘‰e 353 402 tis. Kã, celkové náklady po zapoãtení mimofiádn˘ch

nákladÛ ãinily 350 643 tis. Kã.

Vzhledem k uveden˘m v˘sledkÛm skonãilo hospodafiení

RM-SYSTÉMu v roce 1996 s celkov˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem -

ãist˘m úãetním ziskem - ve v˘‰i 2 759 tis. Kã.

Dlouhodobé závazky pfiedstavují pfiedev‰ím kauce zvlá‰tních zákaz-

níkÛ. Zvlá‰tní postavení v krátkodob˘ch závazcích mají zálohy

poskytované klienty na provedení obchodu s cenn˘mi papíry, sou-

stfieìované na tzv. JUMBO-úãtu; k 31. 12. 1996 ãinil stav tûchto záloh

klientÛ 321 417 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje témûfi 95 % celkov˘ch krát-

kodob˘ch závazkÛ RM-SYSTÉMu. Závazky vÛãi dodavatelÛm ãinily

14,0 mil. Kã a byly v rozhodující mífie pfiedstavovány závazky vÛãi

PVT, a.s. Îádn˘ závazek z obchodního styku nepfiekroãil lhÛtu 

splatnosti.



Podvinn˘ ml˘n 6, 180 18 Praha 9

âeská republika




