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SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ
RADY
Dámy a pánové , vážení obchodní partneři,
rok 2012 byl rokem plným výzev, a proto mě těší, že ConQuest
entertainment dosáhl v tomto roce dobrých hospodářských výsledků.
I v následujícím roce hledáme stále nové příležitosti, jak upevnit naši
pozici na trhu a rozšířit nabídku našim zákazníkům, neboť oni jsou
klíčoví pro dosažení našich cílů. Navzdory přetrvávající volatilitě
světové ekonomiky jsme i nadále optimistou a očekáváme postupné
zklidnění situace, čehož naše společnost nepochybně využije k tomu,
aby se ještě více prosadila jako lídr trhu.
Počátkem letošního roku jsme obměnili náš manažerský tým a jsem
přesvědčen, že tato obměna dodala společnosti nový impulz k hledání
směrů dalšího rozvoje a k vyhledávání příležitostí pro další růst, což
jistě přinese prospěch jak našim zákazníkům a partnerům, tak i
společnosti a jejím zaměstnancům.

Vážení obchodní partneři, dovolte, abych i vám popřál hodně zdraví a
úspěchů v roce 2013.
Těším se na další spolupráci s vámi

Ing. Michal Valkoun
předseda dozorčí rady

Výroční zpráva 2012

Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům ConQuest
entertainment za jejich obětavé úsilí a všestrannou práci pro
společnost a popřál jim do dalšího období hodně zdraví a osobních i
pracovních úspěchů.
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SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA
Dámy a pánové, vážení kolegové a obchodní partneři,
rok 2012 nám v hospodářské oblasti přinesl poznání, že jedinou
jistotou je jistota neustávajících změn. Tendence k cenovému růstu
z prvních několika měsíců roku byla vystřídána nejistotou a poklesy
po zbytek roku, a to na pozadí nejistých hospodářských vyhlídek
Evropy a trvajících dlouhodobých problémů některých sektorů,
zejména prodeje.
V celkovém pohledu se však jednalo o úsporný rok, v němž se nám
podařilo snížit provozní náklady. Zůstáváme mírně optimističtí i
nadále, především na základě pokračujících optimistických trendů
v herním a zábavním průmyslu a v celkovém exportu.
V pokračující složité tržní situaci charakterizované cenovou volatilitou
a relativním přebytkem nabídky a konkurencí budeme pokračovat
ve zdokonalování našeho obchodního modelu s důrazem na kvalitu
služeb zákazníkovi, rychlou reakci a efektivnost.
Všem svým spolupracovníkům děkuji za úsilí vynaložené v uplynulém
období a spoléhám na jejich pokračující podporu.

Výroční zpráva 2012

Závěrem dovolte, abych vám všem popřál pevné zdraví a úspěšný rok
2012.
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Ing. Josef Kantor
předseda představenstva

STRUKTURA A PROFIL
SPOLEČNOSTI
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:

ConQuest entertainment, a.s.

Identifikační číslo:

26467909

Sídlo:

Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

Datum vzniku:

20. 8. 2001

Základní kapitál:

2 000 000 Kč

Výroční zpráva 2012

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 7293.
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V roce 2011 se společnost stala majoritním vlastníkem společnosti
ConQuest Slovakia s.r.o. se vkladem 14 250 EUR (95%).
Společnost je předním distributorem produktů z oblasti zábavy
– počítačových her a videoher, herních konzolí a herního příslušenství
Nintendo, autodráh Carrera, letadel a vrtulníků Silverlit a tanků
VsTank
Základním předmětem podnikání společnosti je skladový velkoobchod
zaměřený na nákup, skladování a prodej počítačových her, herních
konzolí, herního příslušenství a hraček, jako jsou autodráhy, letadel,
vrtulníků, tanků, ale také i počítačové techniky, notebooků, tabletů,
kamerových systémů, atd.
Obchodní činnost ConQuest entertainment je orientována především
na tuzemský trh. Okruh zákazníků tvoří střední a menší obchodní
firmy a živnostníci, pro které není efektivní nakupovat přímo od
výrobců.
ConQuest entertainment je schopna ve svých prodejních jednotkách,
velkoobchodních skladech, obsluhovat nejširší spektrum zákazníků,
od velkých firem až po drobnou klientelu.

CONQUEST ENTERTAINMENT, A. S. JE ORGANIZAČNĚ ČLENĚNA:


Výroční zpráva 2012
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Sklad Kolbenova – velkoobchodní, produkty zábavní a herní
oblasti
Sklad Hloubětín – velkoobchodní, produkty počítačové
techniky a hraček
Servis – servis a reklamační oddělení
Management - obchodní oddělení, administrativní zázemí
a IT zázemí

Zákazníci mohou se svými dotazy či objednávkami kontaktovat
kterékoliv z uvedených míst

DOZORČÍ RADA, PŘEDSTAVENSTVO
Rok 2012 byl rokem volebním, byli zvoleni následující přední
představitelé.
Dozorčí rada, představenstvo a ředitelé společnosti jsou uvedeni
podle stavu platného k 31. 12. 2012.

DOZORČÍ RADA
Ing. Michal Valkoun, předseda dozorčí rady, narozen v r. 1965,
ve funkci od 15. 2. 2012
Ing. Bronislava Malániková, místopředseda dozorčí rady, narozena
v r. 1984, ve funkci od 15. 2. 2012
Naděžda Friedlová, člen dozorčí rady, narozena v r. 1976

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Josef Kantor, předseda představenstva, narozen v r. 1967,
ve funkci od 15. 2. 2012
Petr Rohr, místopředseda představenstva, narozen v r. 1965,
ve funkci od 15. 2. 2012

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Společnost nemá organizační složku v zahraničí

Výroční zpráva 2012

Ing. Radim Kalo, člen představenstva, narozen v r. 1970
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OVLÁDANÉ OSOBY A ÚČETNÍ JEDNOTKY POD PODSTATNÝM VLIVEM

ConQuest Slovakia, s.r.o.
 Sídlo a IČ

Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
IČ 35755229

 Činnost

velkoobchod a maloobchod

 Vlastní kapitál

116 593 EUR

 Výsledek hospodaření roku 2012

10 778 EUR

 Podíl ConQuest entertainment, a. s., na základním kapitálu 95 %
 Účetní hodnota podílu ConQuest entertainment, a. s., (netto)
358 tis. Kč

Výroční zpráva 2012

ConQuest a.s. – Ing. Michal Valkoun, předseda představenstva 100% akcií
CQ s.r.o. – Ing. Michal Valkoun, společník s vkladem 93 %
UMAX Czech a.s. – Ing. Michal Valkoun, předseda dozorčí rady 100% akcií
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OBCHODNÍ ČÁST
STRUKTURA TRŽEB
%

2012

460 006

Tržby z prodeje zboží

(tis. Kč)

98,42

Marketingové služby

(tis. Kč)

1,5

6 959

Servisní služby

(tis. Kč)

0,03

127

Ostatní služby

(tis. Kč)

0,05

250

NÁKUP SORTIMENTU

Výroční zpráva 2012

Společnost nakupuje stabilně prodávané zboží jak od tuzemských
dodavatelů, z nichž nejvýznamnějšími jsou Electronic Arts Czech
Republic s.r.o, tak v zahraničí, především v Německu (Nintendo), ale i
v Irsku (Microsoft), v Rakousku (Stadlbauer) i v jiných zemích
(HongKong.). Spektrum dodavatelů je neustále přizpůsobováno
konkrétním podmínkám na trhu. Na změně těchto podmínek se
významnou měrou podílí přizpůsobování obchodní politiky zájmům
ConQuest entertainment.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
B2B ES

HOP

V roce 2011 jsme začali vyvíjet B2B portál pro naše zákazníky.
V současnou dobu využívají B2B Eshop vybraní zákazníci, kteří provádí
reálné objednávky. Podařilo se nám velmi dobře vyřešit proces
objednávky. Zákazník vidí své ceny a může uzavřít elektronicky
objednávku, která je následně přenesena do informačního systému
Navision. Zákazník však vidí i objednávky, které byly uskutečněny
od nás a může si prohlížet a stahovat faktury i dodací listy.
B2B Eshop vyvíjíme vedle české lokalizace také na slovenské, polské,
maďarské a evropské doméně. Chceme tím podporovat prodej nejen
v rámci České republiky ale i se současnými a budoucími obchodními
partnery.
V dubnu 2013 plánujeme oficiálně spustit nový B2B Eshop
do „ostrého“ provozu.

Výroční zpráva 2012

B2C Eshop
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V roce 2011 jsme zahájili vývoj nových B2C Eshopů. Jmenovitě se
jedná o obchody pro sortiment výpočetní techniky a elektroniky,
Nintenda a hraček. Všechny jsou po technické stránce před
dokončením a plánujeme je uvést v první polovině roku 2013.
Rozhodli jsme se pro jejich vývoj, protože chceme více podporovat
koncový prodej na vlastních Eshopech.

EKONOMICKÁ ČÁST
ZÁKLADNÍ UKAZATELE ZA POSLEDNÍ DVA ROKY
2011

2012

Tržby z prodej zboží a služeb

(tis. Kč)

531 516

467 342

Hospodářský výsledek

(tis. Kč)

1 045

812

Zásoby

(tis. Kč)

56 985

66 048

Krátkodobé pohledávky

(tis. Kč)

126 266

125 830

Bankovní úvěry

(tis. Kč)

64 000

65 000

Počet zaměstnanců

(tis. Kč)

22

25



Obchodní marže v roce 2012 činila 40 546 tis. Kč, což je o 527
tis. Kč méně než v roce 2011. V roce 2012 dosáhla obchodní
marže téměř stejné hodnoty jako v roce předchozím
při rostoucích tržbách.



Tržby za služby, dosáhly výše 7 336 tis. Kč a klesly oproti roku
2011 o 5 321 tis. Kč, tj. o 42 %.



Náklady na spotřebovaný materiál a energie představovaly
5 795 tis. Kč, z toho spotřeba materiálu na propagaci
dosáhla 5 365 tis. Kč, což představuje 93 %.



V oblasti nakupovaných služeb byly největší položkou
náklady na marketing a propagaci (42 % z nakupovaných
služeb), doprava (15 % z nakupovaných služeb) a nájemné
(11 % z nakupovaných služeb). Společnost i v tomto roce

Výroční zpráva 2012

KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
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bedlivě dohlížela na spotřebu materiálu i nakupovaných
služeb.


Přidaná hodnota v roce 2012 činila 13 414 tis. Kč a její pokles
oproti roku 2011 představoval částku 635 tis. Kč.



Celkové osobní náklady dosáhly 10 177 tis. Kč, což je o 6 %
více než v roce 2011.



Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
ve výši 458 tis. Kč meziročně stouply o 14,5 %.



Provozní výsledek hospodaření skončil ziskem 4 490 tis. Kč,
což je proti předcházejícímu roku nárůst o 744 tis. Kč.



Úrokové náklady z provozních úvěrů, které dosáhly výše 866
tis. Kč a meziročně poklesly o 17,7 % z důvodu poklesu marže
banky a i při rostoucím obratu menšího čerpání objemu
úvěrů.



Další finanční náklady, jako jsou bankovní poplatky a kurzové
ztráty, představovaly 5 162 tis. Kč. I nadále zůstávají nejvyšší
nákladovou položkou v oblasti běžného finančního výsledku
hospodaření.



Ostatní finanční výnosy, představující převážně kurzové zisky,
činily 5 418 tis. Kč.

Výroční zpráva 2012

V roce 2012 nezaúčtovala
společnost operaci ovlivňující
mimořádný výsledek hospodaření.
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Zisk za rok 2012 před zdaněním
představuje 1 086 tis. Kč.
Výsledkem hospodaření za
účetní období je zisk 812 tis. Kč,
který je tvořen především
obchodní marží a tržbami
za výrobky a služby.



Celková aktiva společnosti k 31. prosinci 2012 oproti
minulému období zůstala téměř na stejné úrovni a dosáhla
účetní hodnoty 266 286 tis. Kč. Tento vývoj byl způsoben
především v rámci mírně rostoucího obratu zrychlit dobu
obratu zásob a pohledávek z obchodních vztahů a nízkou
investiční aktivitou v dlouhodobém majetku.



Dlouhodobý majetek, představující 2,9 % z hodnoty aktiv
zůstal ve srovnatelné výši z minulého období a dosáhl
hodnoty 7 314 tis. Kč. Jeho struktura byla následující
(hodnota v tis. Kč a % podíl z dlouhodobého majetku):
o

Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří největší
část samostatné movité věci v hodnotě 1 128 tis. Kč
(72,8 % z celkové hodnoty dlouhodobého
hmotného majetku),

o

stavby v hodnotě 421 tis. Kč (27,2 % z celku)



Čistá hodnota dlouhodobého finančního majetku
5 334 tis. Kč zahrnuje i přepočet hodnoty finančních investic
v zahraničí podle aktuálního kurzu ČNB české koruny
k poslednímu dni roku 2012 ve výši 358 tis. Kč.



Oběžná aktiva tvoří 97,2 % z celkových aktiv a v průběhu
roku došlo k jejich nárůstu o 26 708 tis. Kč na hodnotu
258 827 tis. Kč.



Z celkových zásob tvoří rozhodující položku zásoby
obchodního zboží, které oproti konci minulého roku stouply
o 9 948 tis. Kč na stav 66 048 tis. Kč.



Společnost má dlouhodobé pohledávky z titulu
nedořešených obchodních vztahů ve výši 701 tis. Kč, které se
postupně vypořádávají a to formou úhrady a zápočtu.



Z krátkodobých pohledávek tvoří největší část pohledávky
z obchodních vztahů, které v průběhu roku stouply
o 3 084 tis. Kč a dosáhly výše v netto hodnotě 124 338 tis. Kč.

Výroční zpráva 2012

KOMENTÁŘ K ROZVAZE
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Výroční zpráva 2012
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Krátkodobý finanční majetek na konci roku činil 66 248 tis.
Kč, což představuje nárůst o více než 38 954 tis. Kč oproti
počátku roku vzhledem k většímu čerpání krátkodobého
úvěru ve 4Q roku 2012 a jeho splacení, které je naplánováno
na rok 2013.



Časové rozlišení představuje hodnotu 145 tis. Kč, což je
0,05 % z celkových aktiv.



Základní kapitál má hodnotu 2 000 tis. Kč a je rozdělen
na 200 akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 tis. Kč.



Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2012
hodnoty 91 560 tis. Kč a pokrývá 34,3 % celkové účetní
hodnoty pasiv.



Cizí zdroje představovaly ke konci roku 2012 hodnotu
174 726 tis. Kč a měly následující strukturu:
o

Dlouhodobé závazky ve výši 339 tis. Kč, z toho
představuje dlouhodobý odložený daňový závazek
20 tis. Kč.

o

Mezi krátkodobými závazky zaujímají rozhodující
místo závazky z obchodních vztahů, které činily ke
konci roku 98 134 tis. Kč a kromě zadržených faktur
z důvodů reklamací a závazků připravených
k započtení byly do lhůty splatnosti. Společnost se
ani v roce 2012 nezpozdila v průběhu celého roku
s placením svých závazků.

o

Bankovní úvěry bez factoringu činily na konci roku
65 000 tis. Kč. Společnost čerpala k datu účetní
závěrky krátkodobý provozní úvěr na financování
oběžných aktiv.

FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI


Z výsledků roční účetní závěrky vyplývá, že finanční situace
společnosti je stabilizovaná. Celkový objem krátkodobých
pohledávek převyšoval ke konci roku 2012 objem
krátkodobých závazků o 14 066 tis. Kč a společnost nebyla
v platební neschopnosti.



Celková zadluženost společnosti je udržována na přijatelné
úrovni a společnost není v prodlení se splácením jakýchkoliv
svých závazků. Společnost ani v roce 2012 neztratila důvěru
bankovních domů a bez problémů obnovila na další období
své financování.



Podíl cizích zdrojů a ostatních pasiv na krytí celkového
majetku společnosti k 31. 12. 2012 představoval 65,7 %.



Poměr bankovních úvěrů a výpomocí k celkovým tržbám
na konci roku 2012 se pohybuje na 14,2 % a oproti minulému
roku stoupl o 1,9 %.



Společnosti není známa žádná skutečnost, která by ohrozila
její další chod a rozvoj.

DALŠÍ UDÁLOSTI
Společnost nevede žádné soudní spory.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

INVESTIČNÍ ČINNOST
Investiční činnost v roce 2012 byla zaměřena na oblast IT a do
podpory a zkvalitnění služeb našim zákazníkům v celkovém objemu
431 tis. Kč.

Výroční zpráva 2012

Po datu účetní závěrky byly od začátku roku realizovány připravené
organizační změny, k jiným událostem nedošlo.

14

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
ConQuest entertainment svou činností ovlivňuje životní prostředí jen
velmi nepatrně. Strategie podniku v oblasti ekologie je prioritně
orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany
životního prostředí s cílem zabránit jeho ohrožení a minimalizovat
případná ekologická rizika. V roce 2012 nevznikly pro společnost
žádné mimořádné situace, které by měly dopad na životní prostředí.

LIDSKÉ ZDROJE A
PERSONÁLNÍ VÝVOJ
V roce 2012 pracovalo ve společnosti 25 pracovníků, z toho bylo
zařazeno:




do kategorie 1 (administrativa) 16 zaměstnanců,
do kategorie 1 (skladník) 8 zaměstnanců
do kategorie 1 (servis) 1 zaměstnanec

Výroční zpráva 2012

Výplaty dosáhly v roce 2012 celkového objemu 13 648 tis. Kč a byly
tak o 2,7 % vyšší než skutečné výplaty v roce 2011.
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V oblasti sociálních nákladů bylo v roce 2012 vyčerpáno celkem 349
tis. Kč, přičemž prioritou stejně tak jako v předchozích letech zůstaly
příspěvky na stravování, prostředky na uspořádání zimních
sportovních her a finanční odměny.
Na jednoho pracovníka tak bylo v průměru použito 13 960 Kč
z rozpočtu sociálních výdajů.

VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA
VÝZKUM A VÝVOJ
C onQ ue s t e nt e rt ainme nt v prů bě hu úče t ní ho ob dob í
ne v y nalož ila v ý daje na v ý z k um a v ý v oj.

DOKUMENTY
Roční účetní závěrka k 31.12 2012
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zpráva o vztazích
Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy
a účetní závěrky společnosti

Výroční zpráva 2012
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