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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 2015

Rok 2015 byl pro společnost ConQuest entertainment, a.s.
významným milníkem její dosavadní existence. Společnosti se
během něj podařilo vygenerovat obrat přesahující 800 milionů
korun a potvrdit tak rostoucí popularitu video herního
průmyslu na všech jejích trzích, což umožnilo plošné navýšení
platů všech zaměstnanců společnosti o 5 %.
Dále v průběhu roku 2015 proběhla stabilizace obměněného
pracovního týmu a jeho další rozšíření. To se týkalo zejména
marketingového oddělení, které díky svému rozšíření mohlo
zrealizovat řadu úspěšných marketingových akcí a zařadit do
svého repertoáru nové marketingové postupy a stabilizovat
stávající procesy.
Zároveň dále probíhala v předchozích letech zahájená
modernizace technického vybavení společnosti, která se
projevila zejména nahrazením již zastaralého hardwaru za
novější modely. Proběhla také celková renovace kancelářských
prostor společnosti a jejího marketingového skladu.
V roce 2015 se také společnosti podařilo dále rozšířit své
působení na Polském a Maďarském trhu a vytvořit si zde
širokou zákaznickou síť.
Společnost také v tomto roce kladla silný důraz na své B2C
e-shopy na území České republiky, od kterých si v průběhu
příštích let slibuje výrazné posílení distribučních cest v rámci
tohoto trhu.
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Úvodní slovo
statutárního
ředitele
Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři,
rok 2015 byl pro naši společnost jedním z nejhravějších, jaký
jsme za celou dobu naší existence zažili.
Slavili jsme třicáté výročí plošinovek s naším oblíbeným
instalatérem Mariem, přivítali do rodiny Nintendo her novou
barvitou značku Splatoon a v polských Katowicích uspořádali
vlastní mezinárodní post E3 prezentaci.
Naši servisní technici na dvorku pořádali závody s
kvadroptéramy a oddělení hraček postavilo tolik autodráh, že
by se mohlo z fleku začít věnovat navrhování závodních okruhů.
Našeho rekordního ročního obratu přesahujícího 800 milionů
korun jsme ale samozřejmě nedosáhli jenom tím, že bychom si
celý rok hráli. Rád bych tedy poděkoval všem, kteří se na tom to
úspěchu podíleli, ať už jde o zaměstnance jednotlivých
provozních úseků, naše B2B zákazníky i samotné hráče, kteří
vkládají důvěru v naše produkty a to, že je včas dodáme na
pulty jejich oblíbených herních obchodů.
Byl to skvělý rok a doufám, že s námi vydržíte i v roce 2016.
Ing. Josef Kantor
Předseda představenstva
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Orgány společnosti

SPRÁVNÍ RADA
Ing. Josef Kantor
Petr Rohr
Ing. Radim Kalo

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL
Ing. Josef Kantor
Do data vypracování výroční zprávy nedošlo k zápisu změn do
obchodního rejstříku

ÚVĚRY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A SPRÁVNÍ
RADY
Společnost neeviduje půjčky k členům statutárních orgánů a
správní rady

Žádný z členů statutárních orgánů ani z členů správní 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 09. 06. 2015
schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
o stavu jejího majetku za rok 2014,
o schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014,
o schválila rozdělení zisku,

o

ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti je rozdělen do 200 ks listinných akcií na jméno,
o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, emitovaných společností dne 21. 5. 2002
V posledních čtyřech letech nedošlo ke změnám v hodnotě základního
kapitálu.
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MAJETKOVÉ ÚČASTI
PŘEHLED MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ K 31.12.2015
Podíl na základním kapitálu
ConQuest Slovakia, s.r.o.

ConQuest entertainment, a.s.

95%

Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění (tisc.EUR)

2013

2014

2015

12

5

8

ConQuest Slovakia, s.r.o.

Ovládané osoby
ConQuest a.s.

Ing. Michal Valkoun

Akcionář

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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100% akcií
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Ekonomická
část
KOMENTÁŘ K FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ
Finanční situace v ConQuest entertainment v průběhu roku 2015 byla stabilní.

VÝNOSY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
V roce 2015 tvořily tržby za prodej zboží 99,45 % z celkových provozních
výnosů.
Provozní výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje zboží
Marketing
Ostatní

2013
2014
2015
0

200000

400000

600000

800000

NÁKLADY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Provozní náklady roku 2015 se meziročně zvýšily o 24,89 %. Z pohledu naší
společnosti byly ovlivněny zejména zvýšením tržeb a nákladů na pořízení
zboží.
Provozní náklady v tis. Kč

2015

Náklady na prodané zboží
Výkonová spotřeba

2014

Osobní náklady

2013

Odpisy hmotného majetku
0
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Ostatní náklady

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření běžného roku dosáhl výše 35 858 tis. Kč. Nárůst zisku
společnosti v roce 2015 byl ovlivněn zejména rozšířením prodeje na nové
trhy a upevněním pozice společnosti na těchto trzích.
Dosažený výsledek hospodaření umožní zajistit další rozvoj společnosti.

BILANCE
Bilanční suma se v roce 2015 zvýšila o 33 617 tis. Kč oproti roku 2014,
zejména z důvodu zvýšení oběžných aktiv.

AKTIVA v tis. Kč
Pohledávky

2015

Krátkodobý finanční majetek
2014

Zboží
Dlouhodobý majetek

2013

Ostatní
0

100000

200000

300000

400000

PASIVA v tisc.kč
Závazky

2015

Kapitálové fondy
2014

Bankovní úvěry a výpomoci
Základní kapitál

2013

HV běžného období
0

100000

200000

300000

400000
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KOMENTÁŘ K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
o

Obchodní marže v roce 2015 činila 94 272 tis. Kč, což je o 57 347 tis. Kč
více než v roce 2014. V roce 2015 pokračoval trend navyšování
obchodní marže započatý v předchozím roce.

o

Tržby za služby, dosáhly výše 4 506 tis. Kč a snížily se oproti roku 2014
o 4 182 tis. Kč, tj. o 48,14 %.

o

Náklady na spotřebovaný materiál a energie představovaly 5 351 tis.
Kč, z toho spotřeba materiálu na propagaci dosáhla 3 413 tis. Kč, což
představuje 63,78 %.

o

V oblasti nakupovaných služeb byly největší položkou náklady na
marketing a propagaci (36 % z nakupovaných služeb), doprava (16 % 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 2015 činila 64 042 tis. Kč a její zvýšení oproti
roku 2014 představovala částka 51 292 tis. Kč.

o

Celkové osobní náklady dosáhly 12 405 tis. Kč, což je o 9,10 % více než
v roce 2014.

o

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši
640 tis. Kč meziročně vzrostly o 100 %. Nárůst odpisů je způsoben
nákupem firemních vozidel a zařazení e-shop portálů.

o

Provozní výsledek hospodaření skončil ziskem 46 455 tis. Kč, což je
proti předcházejícímu roku o 46 127 tis. Kč více. Došlo k meziročnímu
nárůstu a to vlivem vyšších tržeb a úspor v nákladech.

o

Úrokové náklady z provozních úvěrů, které dosáhly výše 724 tis. Kč a
meziročně vzrostly o 63,80 % z důvodu vyššího čerpání objemu úvěrů.

o

Další finanční náklady, jako jsou bankovní poplatky a kurzové ztráty,
představovaly 2 184 tis. Kč. I nadále zůstávají nejvyšší nákladovou
položkou v oblasti běžného finančního výsledku hospodaření.

o

Ostatní finanční výnosy, představující převážně kurzové zisky, činily
833 tis. Kč.
Zisk za rok 2015 před zdaněním představuje

44 380 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření za účetní období je zisk 35 858 tis. Kč, který je
tvořen především obchodní marží a tržbami za zboží a služby.
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KOMENTÁR K ROZVAZE
o

Celková aktiva společnosti k 31. prosinci 2015 oproti minulému období
vzrostla a dosáhla účetní hodnoty 298 708 tis. Kč. Tento vývoj byl
způsoben především v rámci mírně rostoucího obratu zrychlit dobu
obratu zásob a pohledávek z obchodních vztahů a investiční aktivitou v
dlouhodobém majetku.

o

Dlouhodobý majetek, představující 2,53 % z hodnoty aktiv zůstal ve
srovnatelné výši z minulého období a dosáhl hodnoty 7 572 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 1 047 tis. Kč (72,79 % z
celkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku),

o

stavby v hodnotě 391 tis. Kč (27,21 % z celku).

o

Čistá hodnota dlouhodobého finančního majetku 5 734 tis. Kč zahrnuje
i přepočet hodnoty finančních investic v zahraničí podle aktuálního
kurzu ČNB české koruny k poslednímu dni roku 2015 ve výši 149 tis.
Kč.

o

Oběžná aktiva tvoří 97,42 % z celkových aktiv a v průběhu roku došlo k
jejich nárůstu o 34 tis. Kč na hodnotu 291 001 tis. Kč.

o

Z celkových zásob tvoří rozhodující položku zásoby obchodního zboží,
které oproti konci minulého roku stouply o 8 460 tis. Kč na stav 48 198
tis. Kč.

o

Společnost má dlouhodobé pohledávky z titulu nedořešených
obchodních vztahů ve výši 192 tis. Kč, dále potom z titulu otevřených
soudních řízení v brutto výši 2 883 tis. Kč, na které vytvořila opravné
položky v plné výši.

o

Z krátkodobých pohledávek tvoří největší část pohledávky
z obchodních vztahů, které v průběhu roku vzrostly o 5 656 tis. Kč a
dosáhly výše v netto hodnotě 168 360 tis. Kč.

o

Krátkodobý finanční majetek na konci roku činil 52 126 tis. Kč, což
představuje nárůst o 9 844 tis. Kč oproti počátku roku a to z důvodu
dobré platební morálky zákazníků.

o

Časové rozlišení představuje hodnotu 136 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 2015 hodnoty 129 380
tis. Kč a pokrývá 43,31 % celkové účetní hodnoty pasiv.

o

Cizí zdroje představovaly ke konci roku 2015 hodnotu 169 329 tis. Kč a
měly následující strukturu:

o



Dlouhodobé dluhy ve výši 23 tis. Kč, z toho
představuje dlouhodobý odložený daňový závazek 23
tis. Kč.



Mezi krátkodobými dluhy zaujímají rozhodující místo
dluhy z obchodních vztahů, které činily ke konci roku
71 880 tis. Kč a kromě zadržených faktur z důvodů
reklamací a závazků připravených k započtení byly do
lhůty splatnosti. Společnost se ani v roce 2015
nezpozdila v průběhu celého roku s placením svých
dluhů.

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.

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 2015 činil 23, což
je o 3 pracovníky méně. Z toho je administrativních pracovníků 14,
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. A dále se společností Game
shop s.r.o., kde má přihlášeny pohledávky v hodnotě 715 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 2015 byla zaměřena do oblasti dlouhodobého
majetku. Byla nakoupena nová vozidla v hodnotě 721 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
Hlavní poslání společnosti ConQuest entertainment a.s., kterým je
dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek zboží a tím docílení
spokojené zákazníka, se nemění a i nadále určuje její budoucí
směrování.
Spokojenost zákazníků na všech trzích tak i nadále je a bude prioritou
všech jejích provozních úseků společnosti od účetního oddělení až po
oba sklady.
V příštím roce se management společnosti hodlá i nadále soustředit na
plnění cílů směřujících k naplnění tohoto poslání, ať už půjde o další
modernizaci technického vybavení společnosti, optimalizaci jejích
procesů v rámci jednotlivých provozních úseků, zlepšování komunikace
se stávajícími i novými zákazníky, další posilování marketingové
komunikace jejích produktů či zvyšování spokojenosti zaměstnanců
společnosti za účelem optimalizace jejich pracovních výkonů.
Společnost ConQuest entertainment a.s. se zároveň v roce 2016 bude
soustředit na další posilování své pozice na dosavadních trzích a
rozšiřování místních základen spokojených koncových zákazníků.
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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 2015 (v tisících Kč)

AKTIVA

AKTIVA

Běžné období

Minulé
období

298 709

265 092

7 572

7 639

400

600

B

Dlouhodobý majetek

B.I

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II

Dlouhodobý hmotný majetek

1 438

1 156

B.III

Dlouhodobý finanční majetek

5 734

5 883

C

Oběžná aktiva

291 001

257 315

C.I

Zásoby

48 198

39 738

C.II

Dlouhodobé pohledávky

192

1 703

C.III

Krátkodobé pohledávky

190 485

173 592

C.IV

Krátkodobý finanční majetek

52 126

42 282

D

Časové rozlišení

136

138
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PASIVA
Běžné období

Minulé
období

PASIVA

298 709

265 092

A

Vlastní kapitál

129 380

93 671

A.I

Základní kapitál

2 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

88 932

89 081

A.II.2

Ostatní kapitálové fondy

88 339

88 339

A.II.3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

593

742

A.III

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za
zisku

200

200

A.IV

Výsledek hospodaření min. let

2 390

1 815

A.V

Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)

35 858

575

B

Cizí zdroje

169 329

171 421

B.II

Dlouhodobé závazky

23

19

B.III

Krátkodobé závazky

104 306

106 402

B.IV

Bankovní úvěry a výpomoci

65 000

65 000

B.IV.2

Krátkodobé bankovní úvěry

65 000

65 000

C.

Časové rozlišení

-

-
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Kč)
Běžné období

Minulé období

I

Tržby za prodej zboží

816 532

572 681

A

Náklady vynaložené na prodané zboží

722 260

535 756

+

Obchodní marže

94 272

36 925

II

Výkony

4 506

8 688

B

Výkonová spotřeba

34 736

32 862

+

Přidaná hodnota

64 042

12 750

C

Osobní náklady

12 405

11 370

D

Daně a poplatky

50

46

E

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

640

320

G

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

1 799

363

IV+V

Ostatní provozní výnosy

5 428

3 816

H+I

Ostatní provozní náklady

8 121

4 138

*

Provozní výsledek hospodaření

46 455

328

VI až XI-XII

Finanční výnosy

833

5 421

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

Finanční náklady

2 908

5 012

*

Finanční výsledek hospodaření

-2 075

409

Q1

Splatná daň z příjmů z běžné činnosti

8 518

155

Q2

Odložená daň z příjmů z běžné činnosti

4

7

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

35 858

575

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

35 858

575

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

44 380

737
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2015 (v tisících Kč)

P

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období

Běžné
období

Minulé
období

42 282

60 152

44 380

737

1348

1126

640

320

0

364

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
Z

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

A.1.2

Změna stavu opravných položek

A.1.3

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

-16

0

A.1.5

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

724

442

A*

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

45 728

1 863

A.2

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-25 932

-34 120

-15 380

-47 733

-2 092

-20 162

A.2.1
A.2.2

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

A.2.3

Změna stavu zásob

-8 460

33 775

A**

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

19 796

-32 257

A.3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-724

-442

A.5

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

-8 522

-162

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

10 550

-32 861

*

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1

Nabytí stálých aktiv

-722

-15

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

16

0

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-706

-15

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C.1

Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků

0

15 006

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

0

15 006

F

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

9 844

-17 870

R

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

52 126

42 282
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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 1.1.2015 do 31.12.2015
31. prosince.2015
20. dubna 2016

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
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
Společnost nemá organizační složku v zahraničí
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ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K ROZVAHOVÉMU DNI
Funkce

Jméno a příjmení

Správní rada

Ing. Josef Kantor

Správní rada

Petr Rohr

Správní rada

Ing. Radim Kalo

Statutární ředitel

Ing. Josef Kantor

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

Sídlo

Rybničná 40, 830 06

ConQuest Slovakia s.r.o. Bratislava

Výše podílu na
základním
kapitálu

95%

Výše vlastního
kapitálu

123 183 EUR

Výše účetního
výsledku
hospodaření
(předpokládaná)

8 247 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

23
2
12 405
979

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 výpůjčky 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
VYTVOŘENÉHO VLASTNÍ ČINNOSTÍ

A

NEHMOTNÉHO

MAJETKU

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
majetku rozdílné od daňových odpisů. Účetní odpisy budou
každý předmět samostatně. Odpisový plán účetních odpisů
majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích,
z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku
běžným podmínkám jeho používání.

dlouhodobého
stanoveny pro
dlouhodobého
kde vycházela
odpovídajícího
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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. 2015
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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

Oprávky

Zůstatková cena

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Přírůstky

Úbytky

Samostatné movité věci

4 164

3 532

2 726

2 376

1 438

1 156

722

90

Finanční majetek

5 734

5 883

---

---

5 734

5 883

---

149

Software

3 528

3 528

3 128

2 928

400

600

---

---

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.

19 083,-

19

3 723,-

22 805,-

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
zaměstnanosti
Veřejné zdravotní pojištění

Výše v Kč

příspěvek

Daňové nedoplatky (daň z příjmu)

na

státní

politiku

Splatné k

274 429

20.1.2016

117 616

20.1.2016

8 052 570

30.6.2016
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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 1 až 180 dnů
Po splatnosti 181 až 365 dnů
Po splatnosti 366 dnů až 30 měsíců
Po splatnosti více než 30 měsíců

Závazky

Po splatnosti 1 až 180 dnů

Sledované období

Minulé období

20 409

50 091

1 391

909

431

431

2 612

2 612

Sledované období

Minulé období

974

1 623

Po splatnosti 181 až 365 dnů

19

197

Po splatnosti 366 dnů až 30 měsíců

---

---

Po splatnosti více než 30 měsíců

---

---

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

593

Zákonný rezervní fond

200

Nerozdělení zisk min. let
Neuhrazená ztráta min. let
Výsledek hospodaření ve schvalovacím období

2 390
0
35 858

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

816 532

Servisní služby

89

Marketingové služby

2 883

Ostatní služby

1 534

Celkem

821 038

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 2015 (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

88339

0

0

88339

742

0

149

593

1815

575

0

2390

0

0

0

0

575

35858

575

35858

93 671

36 433

724

129 380

S t r á n k a 33 | 37

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 2015 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 2015 nebyla v zájmu či na popud uvedených osob přijata ani
uskutečněna žádná opatření

o

Jiná plnění poskytnuta ovládanou osobou
V roce 2015 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 31.3.2016 na zasedání představenstva
společnosti.
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle §89 zákona
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je připojena k výroční zprávě společnosti.

Ing. Josef Kantor
Statutární ředitel

Správní rada:

Ing. Radim Kalo
Člen správní rady

Ing. Josef Kantor
Člen správní rady

Petr Rohr
Člen správní rady
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