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Profil
společnosti

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.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název společnosti:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Společnost je zapsaná:
Základní kapitál:
Datum vzniku:

ConQuest entertainment, a.s.
Hybernská 1007/20, 112 00 Praha 1
akciová společnost založená na dobu neurčitou
26467909
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 7293
2 000 000 Kč
20. srpna 2001

POSLÁNÍ CONQUEST ENTERTAINMENT
Poskytovat zákazníkům efektivně využitelné služby a produkty šetrné k
životnímu prostředí.

HLAVNÍ PRIORITY CONQUEST ENTERTAINMENT
SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
Poskytování kvalitních služeb zvyšujících uživatelský komfort a udržení dobrých
vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Respektování zásad státní politiky životního prostředí a všech právních
předpisů v oblasti životního prostředí včetně předpisů Evropské unie.
BEZPEČNOST PRÁCE
Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i
veřejnosti uplatňováním moderních přístupů k bezpečnosti práce.

PŘEDMĚT ČINNOSTI
o
o
o
o
o
o

vydavatelské a nakladatelské činnosti
zprostředkování obchodu
velkoobchod
specializovaný maloobchod
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
reklamní činnost a marketing
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Významné
události
roku 2013

V roce 2013 se konala řádná valná hromada společnosti dne 28.
června.
I nadále se daří dodržovat stanovené cíle v termínech nastavených
v minulých letech.
V průběhu roku 2013 byl obměněn pracovní tým.
Započala modernizace technického vybavení administrativy.
V roce 2013 došlo k proniknutí na další trhy, zejména polské a
maďarské. Pro tyto trhy byla získána exkluzivita značky Nintendo.
Nejvýznamnější investiční akcí společnosti v roce 2013 bylo
rozšíření webového prostředí na několika doménách, včetně B2B a
B2C portálů.
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Úvodní slovo
předsedy
představenstva
Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři,
dovolte mi, abych Vás opět po roce oslovil a seznámil se zásadními
a klíčovými událostmi roku 2013, které měly vliv na fungování a
hospodářské výsledky společnosti ConQuest entertainment, a.s.
Rok 2013 nebyl z hlediska vývoje ekonomické situace v ČR příliš
pozitivní. Podle údajů Českého statistického úřadu sice česká
ekonomika zpomalovala svůj pokles, přesto byl ve 3. čtvrtletí roku
2013 HDP meziročně nižší o 1,2 %. K růstu české ekonomiky tak
přispěl pouze zahraniční obchod. Firmy i domácnosti v této situaci
pečlivě zvažují svá investiční rozhodnutí.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem je velmi pozitivní, že
v tomto makroekonomickém prostředí dokázala ConQuest
entertainment, a.s. dosáhnout dobrých hospodářských výsledků a
stejně jako v předchozím roce nejen ve vztahu ke stávajícím
zákazníkům, ale i nově vznikajícím. Naplnění těchto základních cílů
vyžadovalo i celou řadu úsporných a racionalizačních opatření v
rámci ConQuest entertainment, a.s., která se díky kvalitní práci
našeho managementu a zaměstnanců podařilo ve velké většině
realizovat.
Na závěr bych rád poděkoval právě zaměstnancům ConQuest
entertainment, a.s., kteří se v loňském roce podíleli na plnění cílů
naší společnosti. Hlavně díky nim se nám daří plnit hlavní cíl, kterým
je kvalitní a spolehlivá dodávka za atraktivní cenu a z toho vyplývající
maximální spokojenost zákazníka.
Ing. Josef Kantor
Předseda představenstva
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Statutární orgány
společnosti
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Josef Kantor – předseda
Petr Rohr – místopředseda
Ing. Radim Kalo - člen

DOZORČÍ RADA
Ing. Michal Valkoun - předseda
Ing. Bronislava Maláníková – místo předseda
Naděžda Friedlová – člen
Do data vypracování výroční zprávy nedošlo k zápisu změn do
obchodního rejstříku

ÚVĚRY A PŮJČKY ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY
Členům představenstva ani členům dozorčí rady neposkytla
společnost žádné úvěry nebo půjčky a nepřevzala žádné záruky
ani jištění za úvěry těchto osob. Žádný z členů představenstva ani
z členů dozorčí rady nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové
povahy.
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Informace
pro akcionáře

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Jméno

Adresa

Počet akcií

Podíl v %

Ing. Michal Valkoun

Nuselská 212/46, Praha 4

186

93

Ing. Josef Kantor

Mladenovova 3236/4, Praha 4

14

7

VALNÁ HROMADA
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI KONANÁ DNE 28. 6. 2013
schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2012,
o schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2012,
o schválila rozdělení zisku,

o

ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti je rozdělen do 200 ks kmenových akcií, jejichž účetní
hodnota je 2 000 tis. Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 10 000 Kč.
V posledních třech letech nedošlo ke změnám v hodnotě základního kapitálu ani
ke změnám v počtu a druhu akcií.
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MAJETKOVÉ ÚČASTI
PŘEHLED MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ K 31.12.2013
Podíl na základním kapitálu
ConQuest Slovakia, s.r.o.

ConQuest entertainment, a.s.

95%

Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění (tisc.EUR)

ConQuest Slovakia, s.r.o.

2011

2012

2013

9

11

12

Ovládané osoby
ConQuest a.s.

Ing. Michal Valkoun

Předseda představenstva

100% akcií

CQ s.r.o.

Ing. Michal Valkoun

Společník se vkladem

93% podíl

UMAX Czech a.s.

Ing. Michal Valkoun

Předseda dozorčí rady

100% akcií

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Ekonomická
část
KOMENTÁŘ K FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ
Finanční situace v ConQuest entertainment v průběhu roku 2013 byla stabilní.

VÝNOSY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
V roce 2013 tvořily tržby za prodej zboží 97,34 % z celkových provozních výnosů.
Provozní výnosy v tis. Kč
2013
Tržby z prodeje zboží

2012

Marketingové služby

2011

Osatní

400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000

NÁKLADY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Provozní náklady roku 2013 se meziročně snížily o 5,54 %. Z pohledu naší
společnosti byly ovlivněny zejména snížením nákladů na pořízení zboží.
Provozní náklady v tis. Kč
Náklady na prodané zboží

2013

Výkonová spotřeba
Osobní náklady

2012

Odpisy hmotného majetku

2011
50000

S t r á n k a 12 | 36

Ostatní náklady

150000

250000

350000

450000

550000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření běžného roku dosáhl výše 1 156 tis. Kč. Nárůst zisku
společnosti v roce 2013 je ovlivněn zejména vstupem na nové trhy.
Dosažený výsledek hospodaření umožní zajistit další rozvoj společnosti.

BILANCE
Bilanční suma v roce 2013 se zvýšila o 26 742 tis. Kč oproti roku 2013, zejména
z důvodu vstupu na nové trhy ve 4Q.

AKTIVA v tis. Kč
2013

Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

2012

Zboží
Dlouhodobý majetek

2011

Ostatní

0

50000

100000 150000 200000 250000 300000

PASIVA v tisc.kč
Závazky

2013

Kapitálové fondy
Bankovní úvěry a výpomoci

2012

Základní kapitál

2011

HV min. let a běž. období

0

50000

100000 150000 200000 250000 300000

Ostatní
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KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
o

Obchodní marže v roce 2013 činila 32 291 tis. Kč, což je o 8 254 tis. Kč
méně než v roce 2012.

o

Tržby za služby, dosáhly výše 11 697 tis. Kč a vzrostly oproti roku 2012 o
4 361 tis. Kč, tj. o 37,28 %.

o

Náklady na spotřebovaný materiál a energie představovaly 3 313 tis. Kč, z
toho spotřeba materiálu na propagaci dosáhla 1 842 tis. Kč, což
představuje 55,60 %.

o

V oblasti nakupovaných služeb byly největší položkou náklady na marketing
a propagaci (35 % z nakupovaných služeb), doprava (13 % z nakupovaných
služeb) a nájemné (10 % z nakupovaných služeb). Společnost i v tomto roce
bedlivě dohlížela na spotřebu materiálu i nakupovaných služeb.

o

Přidaná hodnota v roce 2013 činila 13 707 tis. Kč a její vzrůst oproti roku
2012 představoval částku 294 tis. Kč.

o

Celkové osobní náklady dosáhly 10 262 tis. Kč, což je o 0,84 % více než v
roce 2012.

o

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 441 tis.
Kč meziročně poklesly o 3,86 %.

o

Provozní výsledek hospodaření skončil ziskem 3 290 tis. Kč, což je proti
předcházejícímu roku pokles o 1 200 tis. Kč.

o

Úrokové náklady z provozních úvěrů, které dosáhly výše 878 tis. Kč a
meziročně vzrostly o 1,37 % z důvodu většího čerpání objemu úvěrů.

o

Další finanční náklady, jako jsou bankovní poplatky a kurzové ztráty,
představovaly 2 531 tis. Kč. I nadále zůstávají nejvyšší nákladovou položkou
v oblasti běžného finančního výsledku hospodaření.

o

Ostatní finanční výnosy, představující převážně kurzové zisky, činily 1 667
tis. Kč.

V roce 2013 nezaúčtovala společnost operaci ovlivňující mimořádný
výsledek hospodaření. Zisk za rok 2013 před zdaněním představuje
1 548 tis. Kč.
Výsledkem hospodaření za účetní období je zisk 1 156 tis. Kč, který je
tvořen především obchodní marží a tržbami za výrobky a služby.
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KOMENTÁR K ROZVAZE
o

Celková aktiva společnosti k 31. prosinci 2013 oproti minulému období
vzrostla a dosáhla účetní hodnoty 269 609 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.

o

Dlouhodobý majetek, představující 2,84 % z hodnoty aktiv zůstal ve
srovnatelné výši z minulého období a dosáhl hodnoty 7 880 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 1 065 tis. Kč (72,15 % z celkové
hodnoty dlouhodobého hmotného majetku),

o

stavby v hodnotě 411 tis. Kč (27,85 % z celku).

o

Čistá hodnota dlouhodobého finančního majetku 5 819 tis. Kč zahrnuje i
přepočet hodnoty finančních investic v zahraničí podle aktuálního kurzu
ČNB české koruny k poslednímu dni roku 2013 ve výši 391 tis. Kč.

o

Oběžná aktiva tvoří 97,00 % z celkových aktiv a v průběhu roku došlo k
jejich nárůstu o 2 750 tis. Kč na hodnotu 261 577 tis. Kč.

o

Z celkových zásob tvoří rozhodující položku zásoby obchodního zboží,
které oproti konci minulého roku stouply o 7 465 tis. Kč na stav 73 513 tis.
Kč.

o

Společnost má dlouhodobé pohledávky z titulu nedořešených obchodních
vztahů ve výši 417 tis. Kč, na které vytvořila opravné položky. Dlouhodobé
pohledávky klesly oproti roku 2012 o 40,51%.

o

Z krátkodobých pohledávek tvoří největší část pohledávky z obchodních
vztahů, které v průběhu roku klesly o 12 316 tis. Kč a dosáhly výše v netto
hodnotě 112 022 tis. Kč.

o

Krátkodobý finanční majetek na konci roku činil 60 152 tis. Kč, což
představuje pokles o více než 6 096 tis. Kč oproti počátku roku vzhledem k
většímu splácení krátkodobého úvěru v průběhu roku 2013. Další jeho
splacení je naplánováno na 1Q roku 2014.

o

Časové rozlišení představuje hodnotu 152 tis. Kč, což je 0,05 % z celkových
aktiv.

o

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

Vlastní kapitál společnosti dosáhl k 31. prosinci 2013 hodnoty 93 032 tis.
Kč a pokrývá 45,15 % celkové účetní hodnoty pasiv.

o

Cizí zdroje představovaly ke konci roku 2013 hodnotu 176 577 tis. Kč a
měly následující strukturu:

o



Dlouhodobé závazky ve výši 13 tis. Kč, z toho
představuje dlouhodobý odložený daňový závazek 13
tis. Kč.



Mezi krátkodobými závazky zaujímají rozhodující místo
závazky z obchodních vztahů, které činily ke konci roku
109 615 tis. Kč a kromě zadržených faktur z důvodů
reklamací a závazků připravených k započtení byly do
lhůty splatnosti. Společnost se ani v roce 2013
nezpozdila v průběhu celého roku s placením svých
závazků.

Bankovní úvěry bez factoringu činily na konci roku 50 000 tis. Kč.
Společnost čerpala k datu účetní závěrky krátkodobý provozní úvěr na
financování oběžných aktiv.

ZAMĚSTNANCI
ConQuest entertainment považuje péči o pracovní i osobní růst svých
zaměstnanců za jednu z priorit. Proto umožňuje svým zaměstnancům
vzdělávání pro udržení a prohloubení jejich kvalifikace a nabízí jim také mnoho
výhod v rámci sociálního programu.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 činil 26, což je o
1 pracovníka více. Z toho je administrativních pracovníků 17, skladníků 8 a
servisní technik 1.

DALŠÍ UDÁLOSTI
Společnost je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Městského
soudu v Praze se společností Puntanela CZ s.r.o.. V tomto řízení má přihlášeny
pohledávky v hodnotě 2 168 tis. Kč.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Po datu účetní závěrky byly od začátku roku realizovány připravené
organizační změny, k jiným událostem nedošlo.
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INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Investiční činnost v roce 2013 byla zaměřena na oblast IT a do podpory a
zkvalitnění služeb našim zákazníkům v celkovém objemu 585 tis. Kč.

VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ
ConQuest entertainment v průběhu účetního období nevynaložila výdaje na
výzkum a vývoj.
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Výhled
do budoucna
Hlavním posláním ConQuest entertainment je dlouhodobé zajištění
spolehlivých dodávek zboží a tím docílení spokojeného zákazníka. Tato role
zůstane i nadále prioritou a jejímu naplnění budou podřízeny všechny ostatní
činnosti, které společnost vykonává.
K tomuto cíli zásadně přispívá nepřetržitý rozvoj ConQuest
entertainment v rámci Evropské Unie, ale i mimo ni. V budoucnu by společnost
ráda upevnila své postavení na nově otevřených trzích v Polsku a Maďarsku a
zároveň posílila dosavadní trhy.
ConQuest entertainment hledá možná technická řešení, jak dále
navýšit dodávky a posílit vztah k zákazníkovi. Do budoucna by ráda zefektivnila
fungování svých nastavených systémů a bude neustále prověřovat využití
nových technologií v této oblasti.

S t r á n k a 18 | 36

S t r á n k a 19 | 36

Finanční
část
Rozvaha

21

Výkaz zisku a ztráty

23

Přehled o peněžních tocích

24

Příloha účetní závěrky

25

Přehled o změnách vlastního kapitálu

33

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

34
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Účetní
závěrka
ROZVAHA
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)

AKTIVA
AKTIVA

Běžné období

Minulé období

269 609

266 286

7 880

7 314

585

431

B

Dlouhodobý majetek

B.I

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II

Dlouhodobý hmotný majetek

1 476

1 549

B.III

Dlouhodobý finanční majetek

5 819

5 334

C

Oběžná aktiva

261 577

258 827

C.I

Zásoby

73 513

66 048

C.II

Dlouhodobé pohledávky

130

701

C.III

Krátkodobé pohledávky

127 782

125 830

C.IV

Krátkodobý finanční majetek

60 152

66 248

D

Časové rozlišení

152

145
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PASIVA
PASIVA

Běžné období

Minulé období

269 609

266 286

93 032

91 560

A

Vlastní kapitál

A.I

Základní kapitál

2 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

89 017

88 702

A.II.2

Ostatní kapitálové fondy

88 339

88 509

A.II.3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

678

193

A.III

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku

200

200

A.IV

Výsledek hospodaření min. let

659

-154

A.V

Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)

1 156

812

B

Cizí zdroje

176 577

174 726

B.II

Dlouhodobé závazky

13

339

B.III

Krátkodobé závazky

126 564

109 387

B.IV

Bankovní úvěry a výpomoci

50 000

65 000

B.IV.2

Krátkodobé bankovní úvěry

50 000

65 000

C.

Časové rozlišení

-

-
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)
Běžné období

Minulé období

I

Tržby za prodej zboží

429 522

460 006

A

Náklady vynaložené na prodané zboží

397 231

419 461

+

Obchodní marže

32 291

40 545

II

Výkony

11 697

7 336

B

Výkonová spotřeba

30 281

34 468

+

Přidaná hodnota

13 707

13 413

C

Osobní náklady

10 262

10 177

D

Daně a poplatky

63

42

E

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

441

458

G

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období

721

-

IV+V

Ostatní provozní výnosy

3 946

2 685

H+I

Ostatní provozní náklady

2 876

931

*

Provozní výsledek hospodaření

3 290

4 490

VI až XI-XII

Finanční výnosy

1 667

5 418

J+K+L+M+N+O-P

Finanční náklady

3 409

8 822

*

Finanční výsledek hospodaření

-1 742

-3 404

Q1

Splatná daň z příjmů z běžné činnosti

400

286

Q2

Odložená daň z příjmů z běžné činnosti

-8

-12

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

1 156

812

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

1 156

812

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

1 548

1 086
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)

P

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního
období

Běžné období

Minulé období

66 248

48 868

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
Z

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

1 548

1 086

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

2 039

1 324

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

441

458

A.1.2

Změna stavu opravných položek

720

0

A.1.5

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

878

866

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, finančními a mimořádnými položkami

3 587

2 410

A.2

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

7 279

-16 353

A.2.1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení

-2 107

-253

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů
časového rozlišení

16 851

-7 037

A.2.3

Změna stavu zásob

-7 465

-9 063

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a
mimořádnými položkami

10 866

-13 943

A.3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-878

-866

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

-392

-274

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-9 596

-15 083

*

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1

Nabytí stálých aktiv

-521

-147

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-521

-147

-15 000

1 306

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C.1

Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků

C.2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-170

31 304

C.2.3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

-170

31 304

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-15 170

32 610

F

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

-6 096

17 380

R

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

60 152

66 248
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Rozhodující předmět činnosti:
Datum vzniku účetní jednotky:
Zdaňovací období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

ConQuest entertainment , a.s.
Hybernská 20/1007, PSČ 110 00, Praha 1
akciová společnost
26467909
nespecializovaný velkoobchod
20. srpna 2001
od 1.1.2013 do 31.12.2013
31. prosince.2013
30. dubna 2014

OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚČETNÍ JEDNOTKY VÍCE NEŽ 20 %
Jméno fyzické osoby, název
právnické osoby

Ing. Michal Valkoun

Bydliště, sídlo

Nuselská 46, Praha 4

Sledované účetní období
podíl

tj. %

1 860 000,-

93

ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
Účetní jednotka ve sledovaném období neprováděla změny a dodatky v obchodním
rejstříku.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V UPLYNULÉM
ÚČETNÍM OBDOBÍ:
Účetní jednotka ve sledovaném období měla následující organizační strukturu:
o
o
o
o

Sídlo společnosti: Hybernská 20/1007, 111 21 Praha 1
Skladové prostory + prodejna: Kolbenova 962, 198 00 Praha 9
Office, účetní oddělení a skladové prostory: Hloubětínská 11, 190 00 Praha 9
Ke své činnosti využívá také obchodní zástupce, kteří jsou rozmístěni po celém
území ČR
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ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI
Funkce

Jméno a příjmení

Předseda představenstva

Ing. Josef Kantor

Místopředseda představenstva

Petr Rohr

Člen představenstva

Ing. Radim Kalo

Předseda dozorčí rady

Ing. Michal Valkoun

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Bronislava Malániková

Člen dozorčí rady

Naděžda Friedlová

2. MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH
MAJETKOVÁ SPOLUÚČAST VYŠŠÍ NEŽ 20 %
Obchodní firma

ConQuest Slovakia s.r.o.

Sídlo

Rybničná 40, 830 06
Bratislava

Výše podílu na
základním
kapitálu

95%

Výše vlastního
kapitálu

14 250 EUR

Výše účetního
výsledku
hospodaření
(předpokládaná)

11 650 EUR

DOHODY MEZI SPOLEČNÍKY ZAKLÁDAJÍCÍ ROZHODOVACÍ PRÁVA
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala dohody mezi společníky zakládající
rozhodovací práva

OVLÁDACÍ SMLOUVY NEBO SMLOUVY O PŘEVODECH ZISKU A POVINNOSTI Z NICH
VYPLÝVAJÍCÍ
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala ovládací smlouvy nebo smlouvy o
převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající

3. ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY
Sledované účetní období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
z toho členů řídících orgánů
Osobní náklady
z toho členů řídících orgánů

26
2
10 262
811

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti

0

Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů

0
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4.

PŮJČKY, ÚVĚRY A OSTATNÍ PLNĚNÍ ČLENŮM ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Účetní jednotka ve sledovaném období neposkytla půjčky, úvěry a ostatní plnění členům
orgánů

5.

POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle
opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

POUŽITÉ OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
o
o
o

Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti
Stálost účetních metod
Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek

ÚČETNÍ METODY
o

účtování zásob – způsob B evidence zásob

o

výdej zásob ze skladu – metoda FIFO

ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ
o

Pořizovací cena + vedlejší pořizovací náklady

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Ve sledovaném účetním období se netýká účetní jednotky
Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Ve sledovaném účetním období se netýká účetní jednotky

ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY
Ve sledovaném účetním období se netýká účetní jednotky

ZPŮSOB ODPISOVÁNÍ
Účetní jednotka ve sledovaném období zvolila účetní odpisy dlouhodobého
majetku rozdílné od daňových odpisů. Účetní odpisy budou stanoveny pro každý
předmět samostatně. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku
sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného
opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho
používání.
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Zařazení a doba odepisování jednotlivých skupin majetku pro účely daňového
odepisování jsou dány zákonem 568/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů. U dlouhodobého majetku bude pro daňové odepisování
uplatněné rovnoměrné daňové odepisování

INFORMACE O ODCHYLKÁCH OD METOD PODLE § 7 ODST. 5 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ
S UVEDENÍM JEJICH VLIVU NA MAJETEK A ZÁVAZKY, NA FINANČNÍ SITUACI A
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
Ve sledovaném účetním období se netýká účetní jednotky

ZMĚNY OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ
Účetní jednotka ve sledovaném období neprováděla změny v oceňování,
odpisování a postupů účtování

ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK A OPRÁVEK K MAJETKU
Oprávky k majetku, které účetní jednotka odepisovala, byly stanoveny ve výši
účetních odpisů s ohledem na jejich dobu používání v průběhu roku.
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku
k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je
vytvořena na základě věkové struktury pohledávek. Společnost nevytváří opravné
položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

PŘEPOČET ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Účetní jednotka ve sledovaném období používá při přepočtu na cizí měnu:
o aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Účetní jednotka ve sledovaném období nestanovila reálnou hodnotu majetku a
závazků

OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ REÁLNOU HODNOTOU, ZMĚNY REÁLNÉ
HODNOTY
Účetní jednotka ve sledovaném období ocenila cenné papíry a majetkové účasti:
o nominální cenou CZK adjustovanou kurzem k 31.12.2013

S t r á n k a 28 | 36

6.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z ROZVAHY ČI VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY PODSTATNÉ PRO ANALÝZU A
PRO HODNOCENÍ FINANČNÍ A MAJETKOVÉ SITUACE A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ
JEDNOTKY, KTERÉ NEVYPLÝVAJÍ PŘÍMO Z UVEDENÝCH VÝKAZŮ. UVÁDÍ SE VČETNĚ JEJICH
PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ.
HLAVNÍ SKUPINY DLOUHODOBÉHO MAJETKU (V TIS. KČ)
Pořizovací cena

Majetek

Samostatné movité věci
Zřizovací výdaje
Software

Oprávky

Zůstatková cena

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Přírůstky

Úbytky

4 011

3 668

2 535

2 119

1 476

1 549

368

25

0

50

0

50

0

0

---

50

2 928

2 928

2 928

2 928

0

0

---

---

DOMĚRKY DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala doměrky daně z příjmů

ROZPIS ODLOŽENÉHO DAŇOVÉHO ZÁVAZKU NEBO POHLEDÁVKY
Zůstatek 1.1.

Sazba DP

Tvorba

Zůstatek k 31.12.

20 344,-

19

-7 587

12 757

MANKA A PŘEBYTKY U ZÁSOB
Ve sledovaném účetním období se netýká účetní jednotky

ROZPIS REZERV A DLOUHODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ
Účetní jednotka ve sledovaném období netvořila rezervy a neevidovala dlouhodobé
bankovní úvěry

PŘIJATÉ DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala dotace na investiční a provozní účely

SPLATNÉ ZÁVAZKY POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ
POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ A SPLATNÉ DAŇOVÉ NEDOPLATKY
Pojistné

Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Veřejné zdravotní pojištění
Daňové nedoplatky (daň z příjmu)

Výše v Kč

Splatné k

182 385

20.1.2014

78 169

20.1.2014

399 950

30.6.2014
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7.

INFORMACE K POLOŽKÁM MAJETKU A ZÁVAZKŮ

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI (V TIS. KČ)
Pohledávky

Po splatnosti do 30 dnů

Sledované období

Minulé období

18 756

52 600

Po splatnosti 30 až 60 dnů

73

7 354

Po splatnosti 60 až 90 dnů

3

2 171

110

2 971

4 107

1 929

Po splatnosti 90 až 180 dnů
Po splatnosti 180 a více
Závazky

Po splatnosti do 30 dnů

Sledované období

Minulé období

7 952

29 244

Po splatnosti 30 až 60 dnů

130

4 111

Po splatnosti 60 až 90 dnů

2 321

14 430

36

458

139

7 434

Po splatnosti 90 až 180 dnů
Po splatnosti 180 a více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY, KTERÉ K ROZVAHOVÉMU DNI MAJÍ SPLATNOST DELŠÍ NEŽ 5 LET
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala pohledávky a závazky se splatností
delší než 5 let

ÚDAJE O POHLEDÁVKÁCH A ZÁVAZCÍCH K PODNIKŮM VE SKUPINĚ
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala pohledávky a závazky k podnikům ve
skupině.

DLOUHODOBÝ MAJETEK POŘÍZENÝ FORMOU FINANČNÍHO ČI OPERAČNÍHO PRONÁJMU
Účetní jednotka ve sledovaném období nepořídila dlouhodobý majetek pořízený formou
finančního či operativního pronájmu

ROZPIS MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO VĚCNÝM BŘEMENEM
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala majetek zatížený zástavním právem
nebo věcným břemenem

CIZÍ MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE (NAPŘ. MAJETEK V RÁMCI NAJATÉHO PODNIKU NEBO
JEHO ČÁSTI, PENZIJNÍ ZÁVAZKY, ZÁVAZKY VŮČI ÚČETNÍM JEDNOTKÁM V KONSOLIDAČNÍM
CELKU)
Účetní jednotka ve sledovaném období neevidovala cizí majetek

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY
Nenastaly
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8.

ROZPIS POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVENÉHO PODLE PŘÍLOHY Č. 3 K
VYHLÁŠCE 500/2002 SB.

Netýká se účetní jednotky

9.

INFORMACE, KTERÉ NEJSOU VYKÁZÁNY V ROZVAZE

Účetní jednotka ve sledovaném období nevykazovala informace, které nejsou uvedeny
v rozvaze

10. INFORMACE O TRANSAKCÍCH UZAVŘENÝCH SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU
Účetní jednotka ve sledovaném období neuzavírala transakce se spřízněnou stranou

11. CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI NEBO AUDITORSKÉ
SPOLEČNOSTI
Druh služby

Náklad (v Kč)

Povinný audit

62 500,-

Jiné ověřovací služby

-

Daňové poradenství

-

Jiné neauditorské služby

-

12. CENNÉ PAPÍRY VYDANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKOU A STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU
CENNÉ PAPÍRY
Druh akcií

Kmenové akcie

Počet akcií

200

Nominální hodnota

10 000,- Kč

Nesplacené akcie

---

Lhůta splatnosti

---

VLASTNÍ KAPITÁL (V TIS. KČ)
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy

2 000
88 339

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

678

Zákonný rezervní fond

200

Nerozdělení zisk min. let

659

Neuhrazená ztráta min. let
Výsledek hospodaření ve schvalovacím období
Odložený daňový závazek

0
1 156
13

13. POUŽITÍ ZISKŮ, RESP. ÚHRADY ZTRÁTY
Společnost zisk nerozdělila a bude použit pro financování dalšího rozvoje podnikání
společnosti.
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14. ROZČLENĚNÍ TRŽEB Z PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB Z BĚŽNÉ ČINNOSTI (v tis. kč)
Druh výnosu podle druhu činnosti

Tržby z prodeje zboží

Celkem

429 522

Servisní služby
Marketingové služby

88
11 332

Ostatní služby
Celkem

277
445 444

15. ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH
Nenastaly

16. ÚDAJE O POUŽITÝCH METODÁCH NEPŘETRŽITÉHO POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude
nepřetržitě pokrčovat ve své činnosti.
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Přehled o změnách
vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosincem 2013 (v tisících Kč)

Počáteční
zůstatek
A.

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

B.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

C.

Součet A +/- B

D.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

*

Součet A+/-B+/-D

E.

Emisní ážio

F.

Rezervní fondy

G.

Ostatní fondy ze zisku

H.

Kapitálové fondy

I.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV

J.

Zisk minulých účetních období

K.

Ztráta minulých účetních období

L.

Zisk / ztráta za účetní období po zdanění

*

KONTROLNÍ SOUČET

zvýšení

snížení

Konečný
zůstatek

2000

0

0

2000

0

0

0

0

2000

0

0

2000

0

0

0

0

2000

0

0

2000

0

0

0

0

200

0

0

200

0

0

0

0

88509

0

170

88339

193

485

0

678

2811

813

2965

659

-2965

2965

0

0

812

1156

0

1156

91 560

5 419

3 135

93 032
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Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

PODÍL/AKCIE

OVLÁDANÁ OSOBA

ConQuest entertainment a.s.

95%

ConQuest Slovakia s.r.o.

Ing. Michal Valkoun

93%

ConQuest entertainment a.s.

100%

ConQuest a.s.

93%

CQ s.r.o.

100%

UMAX Czech, a.s.

SMLUVNÍ VZTAHY
V rámci této kapitoly byly přezkoumány vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené
osoby)
o
o

Seznam smluv uzavřených s ovládanou osobou ConQuest Slovakia s.r.o.
o rámcová kupní smlouva
Seznam smluv uzavřených s ovládající osobou Ing. Michalem Valkounem.
o ve sledovaném účetním období nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy

JINÉ VZTAHY
o

Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob
V roce 2013 nebyly v zájmu propojených osob učiněny právní úkony

o

Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata
nebo uskutečněna ovládanou osobou
V roce 2013 nebyla v zájmu či na popud uvedených osob přijata ani uskutečněna
žádná opatření

o

Jiná plnění poskytnuta ovládanou osobou
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná jiná plnění, která by měla dopad na
hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období.

OSTATNÍ INFORMACE
o

Důvěrnost údajů
S ohledem na povinnost zachovat obchodní tajemství není možné v této zprávě
zveřejnit ceny, které byly sjednány v rámci uvedených smluv
.
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ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním
obchodním základě, nevznikla společnosti ConQuest entertainment a.s. z důvodu
existence ovládajících vztahů žádná majetková újma
Prohlašuji, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami odpovídají
skutečnosti a že žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
společnosti, nebyly opomenuty či zkresleny.
Text této zprávy byl projednán a schválen dne 31.3.2014 na zasedání představenstva
společnosti.
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle §66a odstavce 9
Obchodního zákoníku, je připojena k výroční zprávě společnosti.

Ing. Josef Kantor
Předseda představenstva

Ing. Radim Kalo
Člen představenstva

Ing. Michal Valkoun
Předseda dozorčí rady
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