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1. Základní údaje o společnosti 

 
Název:   ZONER software, a.s. 
Sídlo:   Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, Česká republika 
IČ:   494 37 381 
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 5824. 
Datum založení:  17. 9. 1993 
Právní forma:   akciová společnost 
Rozhodné právo: české právo 
Kontaktní informace: telefon: +420 543 257 244 
    www: www.zoner.eu 
    e-mail: info@zoner.eu 

Předmět podnikání:  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona software 
Předmět činnosti  
-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních 
služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
 
Základní kapitál společnosti činí v současné době 20.000.000,- Kč a je rozdělen na 
20.000.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. 
Jediným akcionářem společnosti je Ing. Milan Behro. Práva spojená s těmito kmenovými 
akciemi se řídí stanovami společnosti a platným zněním obchodního zákoníku. 
 
Významné události ve vývoji společnosti  
- K 1. 10. 2009 došlo k emisi dluhopisů společnosti v celkovém objemu 200 mil Kč 

s nominální hodnotou 10.000,- Kč za kus, úrokovým výnosem 10% p. a. a splatností 30. 
9. 2014 (ISIN CZ0003501660). Tyto dluhopisy byly k datu emise přijaty k obchodování na 
Burze cenných papírů Praha a následně pak k 8. 6. 2010 byly dluhopisy přijaty 
k obchodování na RM-Systém, českou burzu cenných papírů. V řádném termínu vyplatila 
vždy společnost po datu účetní závěrky veškeré své závazky plynoucí z úrokového 
výnosu majitelům upsaných dluhopisů. Dne 15. 7. 2011 proběhla schůze vlastníků 
dluhopisů, která vyjádřila souhlas s přeměnou společnosti rozdělením odštěpením 
v souladu se zveřejněným projektem. 

- V průběhu hospodářského roku 2013 došlo k prodloužení splatnosti dluhopisů do roku 
2019 formou změny emisních podmínek. Dne 18. 8. 2014 proběhla schůze vlastníků 
dluhopisů, která vyjádřila souhlas s prodloužením splatnosti dluhopisů společnosti do roku 
2019. K 31. 8. 2014 měla společnost emitováno celkem 7669 ks dluhopisů. 6. 10. 2014 
došlo ke splacení 201 ks dluhopisů vlastníků, kteří o to v souvislosti se změnou emisních 
podmínek požádali.  
Dne 15. 5. 2015 rozhodla valná hromada společnosti o podřízení se společnosti nové 
právní úpravě – zákonu o obchodních korporacích a došlo ke snížení počtu členů dozorčí 
rady na dva. 

- Dne 1. 9. 2015 bylo zrušeno 1 994 ks vlastních dluhopisů v majetku společnosti, tzn., že 
zůstalo celkem 5 474 ks dluhopisů. 

- Dne 7. 3. 2017 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady formou změny stanov 
o zřízení výboru pro audit, dne 8. 3. 2017 jmenoval členy výboru, stanovil jejich odměny a 
15. 3. 2017 schválil statut výboru pro audit.   

Investice 
V tomto hospodářském roce byly provedeny 2 významné investice do serverových 
technologií, v listopadu 2017 ve výši 5 milionů a v květnu 2018 ve výši 6 milionů Kč. 
Konsolidace  
Společnost nesestavila konsolidovanou účetní v závěrku v souladu s požadavky IAS 27, 
protože v minulosti již prodala všechny dceřiné společnosti. 

http://www.zoner.eu/
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Přehled podnikání v hospodářském roce 2017 
(1. 9. 2017 - 31. 8. 2018) 

 

Společnost ZONER software, a.s. podnikala v daném období v těchto oblastech: 
 

- webhostingové služby, elektronická pošta 
- registrace a správa domén 
- inshop – internetový obchod pro české i zahraniční zákazníky 
- služby v oblasti certifikátů a elektronického podpisu 
- vydávání knih pod hlavičkou ZONER PRESS 
- vývoj a prodej grafického software 
- vývoj antivirového software    
 

 
 
Tržby v posledních třech letech jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč): 
         

 2017 2016 2015 

Tržby za prodej ZBOŽÍ 22 204 16 618 24 348 

Tržby z prodeje služeb INTERNETOVÝCH 71 924 70 538 68 921 

Tržby z prodeje SOFTWARE 22 117 17 742 33 535 

Tržby z prodeje ITS 30 711 20 208 24 877 

Tržby z prodeje PRESS 7 698 7 061 8 801 

Tržby za nájemné včetně služeb 559 628 547 

Celkem 155 213 132 795 161 029 

 

V minulých letech došlo ke změně filozofie prodeje vlastních produktů. Nadále se společnost 
již nesoustředí na prodej software formou prodeje licencí, ale formou poskytování služeb na 
určité období, většinou víceleté. Vzhledem k nutnosti časově rozlišit odpovídající výnosy, 
došlo v minulém účetním období k vytvoření účetní ztráty ve výši 12 mil. Kč. V posledním 

účetním období se již tato změna projevila dosažením zisku 14 mil. Kč. 
 
Prodej SW: Došlo k dokončení strategických změn v marketingovém a obchodním oddělení 
softwarové divize se zaměřením na přímý marketing a prodej koncovým uživatelům. 
Vzhledem k této strategické změně v oblasti prodeje vlastního software ve společnosti došlo, 
jak bylo zmíněno výše, ke snížení vykázaných tržeb z důvodu nutnosti aplikovat časové 
rozlišení. Vývoj nové verze je zaměřen na výrazné inovace v produktu. Dalším významným 
krokem je zacílení produktu na zahraniční trhy, kde nárůst sledujeme na trzích DE. Trhy US, 
JP a RU zůstaly za očekáváním a musíme se na ně zaměřit v příštím roce. 
 
Internetové služby, webhosting a správa domén: Oblast je charakterizována pokračujícím 
prudkým konkurenčním bojem všech poskytovatelů, kteří se ve snaze získat a udržet 
zákazníka uchylují k dalším slevám a snižováním cen. S dalším snižováním cen již 
nepočítáme. I přes tuto okolnost dochází v tomto oddělení k dalšímu růstu počtu zákazníků. 
Produkty jsou prodávány na webu CZECHIA.CZ. Oddělení úspěšně prodává produkt pro 
publikaci webových stránek – Zoner inPage, produkt pro e-shopy – Zoner inShop, více se 
vyprofilovaly cloudové a serverové produkty – Zoner Cloud. 
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Vydavatelství ZONER press: Tohoto oddělení se v uplynulých letech úspěšně etablovalo na 
poli vydávání odborné literatury se zaměřením na oblast grafiky, webhostingu, webdesignu, 
programování a zejména fotografování, kde zaplnilo mezeru na trhu několika desítkami titulů 
a stalo se tak lídrem v této oblasti. V tomto roce došlo k saturování titulů nicméně mírnému 
nárůstu tržeb vydavatelství z vlastní produkce v porovnání s předchozím rokem. 
 
ITS – IT Security: Do oddělení spadá SSLmarket s vystavováním SSL certifikátů pro 
bezpečnou komunikaci na webových stránkách a produkt Zoner Antivirus. Verze pro Android 
je stále nejstahovanějším produktem ZONERu. Zoner Antivirus for Mailservers se stará o 
ZeroDay zabezpečení mailové komunikace serverů CZECHIA. Oddělení bezpečnosti 
procházelo v minulosti největším růstem. Momentálně však dochází k saturaci trhu a růst 
vidíme v přidání nových produktů do portfolia služeb. 
  
Finanční vyjádření vývoje výkonnosti, činnosti a stávajícího hospodářského postavení jsou 
uvedeny v přílohách. 
 
Organizační struktura společnosti 
 
Společnost je rozdělena na 4 střediska: 

- SOFTWARE 
- INTERNET 
- PRESS 
- ITS (IT Security) 

Tržby za jednotlivé činnosti jsou účtovány na samostatných účtech, rovněž tak nejdůležitější 
přímé náklady. Ředitelé středisek zajišťují odbyt a organizaci provozu střediska. Nemají 
žádné nadstandardní pravomoci v oblasti financí, rovněž nemají podpisová práva na 
uzavírání smluv.   
 
Personální oblast a aktivity v pracovněprávních vztazích 
 
Vývoj stavu pracovníků a mzdových nákladů v posledních třech letech (v tis. Kč): 
 

 2017 2016 
 

2015 

Průměrný počet zaměstnanců 74 70 65 

Z toho řídící pracovníci 5 5 5 

Mzdové náklady 18 414 18 162 16 764 

Odměny členům statutárních orgánů 70 40 20 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 311 6 175 5 677 

Sociální náklady 1 814 1 795 1 485 

Osobní náklady celkem 26 609 26 132 23 966 

 

V oblasti personální je vývoj charakterizován dalším rozvojem všech oddělení zvyšováním 
produktivity práce. Celkový průměrný počet zaměstnanců vzrostl na číslo 74 ke konci 
hospodářského roku. V jihomoravském regionu se zvýšil zájem o IT odborníky a tím vzrůstá 
tlak na stávající zaměstnance ze strany nejrůznějších agentur a zprostředkovatelů. Rovněž 
přijímání nových zaměstnanců je stále náročnější. 
 
Mzdové náklady bylo možné vzhledem k růstu produktivity práce a hospodářským výsledkům 
přiměřeně navýšit, zkvalitnila se ale i další péče o zaměstnance. To vedlo k zvýšení stability 
pracovního kolektivu, která je základem pro trvalý rozvoj firmy i k vybudování jejich loajality 
k firmě. 
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Na tomto místě je vhodné uvést, že odvody státu, kam spadají platby Finančnímu 
úřadu (FU), Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ) a zdravotním pojišťovnám 
byly za celý hospodářský rok ve výši 19,838 mil. korun. 
 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Aktivy v oblasti výzkumu a vývoje se soustřeďují zejména do divize SOFTWARE a divize 
ITS. Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na nově připravovanou verzi 
programu Zoner Photo Studio X, na kterou jsme rovněž podali žádost o dotaci z Evropských 
fondů. Divize Antivirus nadále pracuje na vývoji nového produktu pro Windows, který by měl 
být uveden na trh v následujícím období. Zatím byla uvedena verze Zoner AntiVirus pro 
Linux, velice úspěšná verze pro Android a verze pro zabezpečení mailových serverů. 
 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
Vzhledem k charakteru činnosti společnosti nejsou vyvíjeny žádné mimořádné aktivity 
v oblasti ochrany životního prostředí. Likvidace odpadů probíhá v souladu s platnými 
předpisy České republiky. 
 
Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni 
V měsíci září 2018 společnost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio X. Tato 
novinka přinesla řadu vylepšení stávajícího produktu i mnoho nových funkcí v oblastech 
uživatelského rozhraní i prvků umělé inteligence. 
 
Předpokládaný vývoj společnosti 
Na hospodářský rok 2018 je plánován růst tržeb a ukazatele EBITDA. Firma očekává také 
mírný nárůst počtu zaměstnanců za účelem dalšího rozvoje dosavadních aktivit. Očekává se 
uvedení nové verze programu Zoner Photo Studio X a Zoner Antiviru for Windows. V roce 
2018 bude pokračovat důraz na růst výnosů a obchodních aktivit na klíčových trzích 
v USA, Německu, Japonsku, Rusku, Španělsku, samozřejmě Slovensku. 
 
Oddělení internetových služeb plánuje v účetním roce 2018/2019 dorealizovat investici do 
nového datového centra v celkové výši 17 milionů korun.  
 
Jsme plně oprávněni se domnívat, že v roce 2018 bude akcelerovat dynamika růstu 
společnosti, a to ke spokojenosti investorů, majitele i zaměstnanců společnosti. 
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2. Organizační struktura skupiny 
 
Společnost je ovládána jediným akcionářem, který je současně i jediným členem 
představenstva společnosti a generálním ředitelem. Jediný akcionář současně vlastní podíly 
v následujících společnostech:  
 

Hlavní akcionář: Ing. Milan Behro, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 602 00 
 
Podíly emitenta v ovládaných a řízených osobách: 
   Nejsou žádné  

 
Propojené osoby, které vlastní nebo řídí jediný akcionář společnosti: 
ČR:  100 % ZONER software, a.s. – předseda představenstva, jediný 

akcionář 
100 % ZONER assets, s.r.o. (IČ: 292 88 606, Brno, Nové sady 
583/18, PSČ 602 00) – jednatel, jediný společník 
100 % EXPLORER a. s. (IČ: 267 26 653, Praha 3, V domově 2380/52, 
PSČ 130 00) – předseda představenstva, jediný akcionář 
100 % EuroHost s.r.o. (IČ: 607 53 561, Brno, Nové Sady 583/18, 
PSČ 602 00) – jednatel, jediný společník 
90 % ZONE1, a.s. (IČ: 282 65 866, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 
602 00) – předseda představenstva, hlavní akcionář 
100 % ZONER group, s.r.o. (IČ: 257 93 951, Praha 1, Uhelný trh 
414/9, 110 00) jednatel, jediný společník 
MPU Investorská, a.s. (IČ: 063 62 028, Praha, Senovážné náměstí 
1375/19, PSČ 110 00) – předseda představenstva, drobný akcionář 
45 % PRÁCE.TIPS, s.r.o. (IČ: 255 57 696, Pardubice, Jahnova 8, 
Zelené Předměstí, PSČ 530 02 ) – společník 
40 % Pixbuf, s.r.o. (IČ: 046 44 379, č.ev. 193, 407 47 Doubice) 
společník 
Společenství Soukenická č. p. 973 (IČ: 28280423, Brno, Soukenická 
2, PSČ 602 00) – předseda výboru 

Zahraničí:  100 % ZONER, Inc., 51 Georgetown Dr., Dallas, GA 30132, USA 
100 %  Zoner, s.r.o., Kopčianská 94, 851 01Bratislava, Slovensko 
60 % Zoner L. L. C., Suminoe-ku, 559-0001 Osaka, Japonsko 
10 % 3D V360 Limited, Kemp House 152, City Road EC1V 2NX 
London, United Kingdom 

 
Společnost není významně závislá na žádné z výše uvedených propojených osob. 
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
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3. Hlavní akcionář, statutární a kontrolní orgány a osoby s řídící 
pravomocí 

                                      
Valná hromada a její rozhodování 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Zasedání se koná nejméně jednou za rok 
a svolává jej představenstvo. Rozhodování valné hromady se řídí platnými stanovami 
společnosti a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že 
společnost ovládá jediný akcionář, nahrazuje jednání valné hromady jeho rozhodnutí. 
Statutární orgán společnosti 
Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je 
představenstvo. Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Tím je zajištěna 
určitá míra kontroly nad případným možným zneužitím pravomocí statutárním orgánem, 
který je tvořen jediným členem – předsedou představenstva, který je zároveň jediným 
akcionářem. 
Předseda představenstva – jediný člen:  
Ing. Milan Behro, r. č. 690403/7998 
Brno – střed, Nové Sady 446/6, PSČ 602 00 
den vzniku funkce: 1. dubna 2009 
V činnosti osoby s rozhodující pravomocí – předsedy představenstva, který je zároveň 
generálním ředitelem, nedošlo žádnému střetu zájmů. 
Kontrolní orgán společnosti 
Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti, je dvoučlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je volena a 
odvolávána valnou hromadou. 
Dozorčí rada: 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. – Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00 – předseda 
Hana Bergmanová – Brno, Dvořiště 54, PSČ 62500 - člen 
V činnosti členů dozorčí rady nedošlo v průběhu sledovaného období k žádnému střetu 
zájmů. 
Výbor pro audit: 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. – Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00 – předseda 
Ing. Ladislav Kubice – Praha 3, Křišťanova 1544/4, PSČ 130 00 – člen 
Hana Bergmanová – Brno, Dvořiště 54, PSČ 62500 - člen 
V činnosti členů výboru pro audit nedošlo v průběhu sledovaného období k žádnému střetu 
zájmů. 
Rozhodování orgánů společnosti a jednání za společnost 
Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat samostatně předseda 
představenstva. Veškeré rozhodování statutárních a dozorčích orgánů probíhá v souladu se 
stanovami společnosti a platnými ustanoveními obchodního zákoníku. K rozhodnutí orgánu 
je třeba nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. 
Principy odměňování 
Principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o statutární orgán – jediného člena představenstva – generálního 
ředitele, jehož odměnu schválila valná hromada společnosti paušální výši 50 tisíc korun 
ročně. Z pracovně právního poměru vyplývá řídící osobě odměna fixní 300 tisíc korun ročně. 
Výbor pro odměny u společnosti není zřízen. 
Principy odměňování osob kontrolních orgánů emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o 2člennou dozorčí radu, jejíž odměnu schválila valná hromada 
společnosti paušální výši souhrnně 40 tisíc korun ročně. Z pracovně právního poměru 
obdrželi členové odměnu souhrnně 324 tisíc korun ročně. V pracovně právním poměru na 
pozici účetní je členka kontrolní komise paní Hana Bergmanová. 



4.Zilsady a postupy vnitini kontroly

Za ustaveni a kontrolu pravidel pro iizeni rizik u spolednosti odpovid6 piedstavenstvo
spolednosti. Vzhledem ke skutednosti, 2e jedinym dlenem piedstavenstva je generalni
ieditel, doch6zi k pfim6 kontrole veskenich rozhodovaclch proces0 a piipadnlch rizik
statutarnlm organem spoleanosti. Veske16 rozhodnuti podl6haji piim6mu schveleni
statuterniho orgAnu. Stejn6 tak.isou piimo kontrolov6ny veskere 0detni operace a vykazy.

5. Stitni, soudni a rozhodii iizeni

Spole6nost nevede Zadn6 st6tni, soudni a rozhoddi iizeni za sledovan6 obdobi, kter5 by
mohla mit nebo v ned6vn6 dob6 m6la Wznamny vliv na finandni situaci nebo ziskovost
spole6nosti.

6. Vfznamn6 smlouvy

Krom6 smluv z b6zneho podnikeni neuzaviela spolednost ani zadne propojena osoba Zadn6
vlznamn6 smlouvy ve sledovan6m [6etnim obdobi.

7. Odm6ny auditora

Audit spoleanosti provadi AUDIS AZ s.r.o., lng. Anna Zavadilova, sidlem Videiska 122,
Brno, 619 00, le: 26953919, Dekret KACR 6. 447.

8. Kodex iizeni a sprevy spolednosti

V uplynulem 0detnim obdobi Z6dny kodex spole6nost nedodrZovala, nebot ji to 26dn6
zevazne naiizeni neuklada. Nicm6n6 se spolednost chyst6 v budoucnosti takow kodex
vytvoiit a dobrovoln6 se jim iidit. Vzhledem k ned5vn6 transformaci spoleinosti na akciovou
spole6nost se kodex iizeni a spr6vy spole6nosti v soudasnosti zpracovAvA.

9. Prohl65eni emitenta k6tovan6ho cenn6ho papiru

Emitent prohlaSuje, Ze podle jeho nejlep5iho v6domi podiv6 vfrodni zpr6va v6rnf a poctivf
obraz o finandnI situaci, podnikatelsk6 dinnosti a v]isledcich hospodaieni emitenta za
uplynul6 [detni'obdobi a o vyhlidk5ch budouciho \ ivoje finandni situace, podnikatelsk6
einnosti a vlisledk0 hospodaien[.

lng. Milan Behro
piedseda pfedstavenstva

9

V Brn6 28. 11. 2018

Ve fisk6lnim idetnim obdobi byly ridtovany ryto odm6ny za jednotliv6 sluZby:
- povinny audit 2016, 150.000,- Ka
- [detni a ekonomick6 poradenstvI v toce2017,96 tis. K6
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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA o-

/ C) i.)

Ay4cnt 1,

ZAklad pro virok

Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, nafizenim Evropsk€ho parlamentu a Rady (EU) a. 537/2014
a standardy Komory audilori Cesk6 republiky pro audit, ktenimijsou mezinarodni standardy pro audit (lSA), piipadne
doplndne a upravene souvisejicimi aplikadnimi dolozkami. NaSe odpovCdnost stanoven6 temito piedpisy je
podrobneji pops6na v oddilu Odpov6dnost auditora za audit ucetni z6vdrky. V souladu se zekonem o auditorech
a Etickym kodexem piijatim Komorou auditor0 Cesk6 republiky jsme na Spolednosti nezavisli a splnili jsme i dalsi
eticke povinnosti vyplivajici z uvedenich piedpist. Domniveme se, Ze d&kazni informace, ktere jsme shromezdili,
poskytuji dostateiny a vhodni zaklad pro vyj6dfeni naseho Wroku.

Hlevni zeleiitosti auditu

Hlavni zdleZitosti auditu jsou z6lezitosti, kter6 byly podle naseho odborn6ho isudku pfi auditu Uaetni zeuetky za
b€Zn6 obdobi nejwznamnejsi. Tamito zalezitostmi jsme se zabyvali v kontenu auditu iaetni zav6rky jako celku
a v souvislosti s utuafenim nazoru na tuto zeverku. Samostatny vyrok k temto z6lezitostem nevyjadfujeme.

1. Shrnuti naaeho piistupu k auditu

ll. viznamne zmdny v naiem piistupu:

V porovndni aktualniho hospod6fsk6ho roku s hospodeiskim rokem piedchazejicim doslo v oblasti identifikovanich
rizik k nasledujicim zm6nam:
. provedli jsme revizi sprevn6ho odhadu vynost pfistich obdobi z pfedchezejiciho obdobi a ovEfili spr6vnost

aasoveho rozliseni vynos0 v aKuelnim [detnim obdobi, ovdiili jsme spravnosl vykazani vynos0 v 0detnictvi ve
vaahu k vykazanym zaklad0m dani v dani z piidane hodnoty,

. provedlijsme revizi rizika oceneni a 0dtov6ni zesob vlastni Wroby v 0detnim syst6mu Money,

. otestovalijsme transakce se spojenymi osobami ve vztahu k vynos0m a rozvahovlm 06ttm.

lll- Ma,erialila:

Celkovou materialitu jsme vyaislili na 2.768 tis. Kd, jako zakladnu jsme pouzili 2,5 % z vlnos0 a 10 ok ze zisku pfed
zdandnim. Tyto parametry jsou nejdtlezitCjSi pro uZivatele finananich uikaz0. Provedeci materialita byla slanovena
ve vfsi 80 % celkove \ iznamnosti na 2.300 tis. Ka (zaokrouhleno na cel6 statisice nahoru). Zvolili jsme pomernC
vysok6 procento proto, 2e audit Spoleanosti zpracov6v6me ji2 n6kolik6ti rok a m02eme se spolehnout na vnitini
kontrolni syst6m. Pro vibCr vzork0 k testovani jsme pouzili specifickou materialitu z pfedchoziho Uaetniho obdobi,
jelikoz v dobE, kdy jsme testovali doklady, nebyly jeSt6 zndmy piesne visledky hospodaieni.

Akcioniiim spolednosti ZONER software, a.s., le : 494 37 381

Vi,rok auditora

o

Provedlijsme audft pfiloZen6 individu6lni 06etni zav6rky spoleanosti ZONER software, a.s. (dale take "Spolednost"),
sestaven6 podle Mezinarodnich Uaetnich standardi, upravenych pravem Evropske unie. ZavCrka se sklad6 z Wkazu
o 0pln6m Wsledku za obdobi od 1.9.2017 do 31.8.2018, \ ikazu o Ilnandni situaci k 31.8.2018, vikazu o pen6znich
tocich za hospodefsky rok konaici 31.8.2018, Wkazu zmen vlastniho kapitelu za obdobi od '1.9.2017 do 31.8.2018
a koment6ie k t6to individuelni iaetni zaverce, kter6 obsahuje popis pouzitych podstatnich Uaetnich metod a dalsi
vysvetlujici informace. odaje o Spoleanosti jsou uvedeny v bodC 1. komentaie k t6to oaetni zaverce a v piilozenem
aktualnim Wpisu z obchodniho rejstiiku.

Podle naseho nazoru individualni uaetni zaverka podeva verni a poctivy obraz aktiv a pasiv Spolednosti k 31 .8.20'18
a nekladr:r a vynosi a 0plneho vysledku hospodaieni a peneZnich toki za rok kondici 3'1.8.2018 v souladu
s Mezinarodnimi standardy Uaetniho v,ikaznictvi ve znCni piijat6m Evropskou unii.

l- Kliiove rizika:

Riziky s nejrozs6hlejSim vlivem na rozsah auditu, kter6 jsme identilikovali, jsou:

. Wnosy a aasov6 rozliSeni Wnosl:r,. z6soby vlastni dinnosti- oceneni, evidence a idtovani,

. transakce se spoienimi osobami ocen6ni.

1
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lV- Vnitini kontrola:

Postup

Kontrolni prostfedi - dotazovanim, analytickymi postupy
a pozorovanim jsme zjistovali, jak6 je funkce spravy
a iizeni, pfistup vedeni a osob povCfenich fizenim
jednotlivich (rsekt k vnitini kontrole 0detni jednotky
a k jeji d0lezitosti. Snazili jsme se zjistit, zda urdite
sloZky kontrolniho prostiedi zvyiuji, nebo sniZuji efektiv-
nost aplikaanich syst6m0 a kontrol.

zji6t6ni

Vyhodnoc€ni rizik U6etni jednotky - sezn6mili jsme se
s procesem identifikace podnikatelskych rizik Uietni
jednotky, ktere se tykaji cilt v oblasti Uaetniho
Wkaznictvi, s procesem rozhodov6ni v feseni tCchto
rizik. Dotazovali jsme se vedeni na jimi identifikovanii
rizika a posoudili, zda mohou vest k Wznamne nesprev-
nosti.

lnformaani syst6m - sezn6mili jsme se s informaanim
syst6mem a pfisluSnymi obchodnimi procesy.

Konlrolni ainnost - seznamilijsme se s kontrolni ainnosti
s cilem vyhodnotit rizika Wsklu Wznamnych nespr6v-
nosti. Kontrolovali jsme zejmena dodr:ov6ni vnitinich
smErnic, ob6hu doklad0 a pokyn0 vedeni.

Monitorov5ni kontrol zjistbvali jsme hlavni druhy
ainnosti pouzivanych Udetni jednotkou k monitoroveni
vnitini kontroly v oblasti tdetniho Wkaznictvi a zptsob,
jakym oaetni jednotka dav6 podnet k nepravnim
opatienim v oblasti kontrol.

V. Posouzeni piedpokladu neomezenOho tuveni ieetni jednotky:

Postup zjiSt6ni

Prodiskutovali jsme s vedenim udalosti a okolnosti, ktere
mohou jednotlivC nebo souhrnu zesadnim zp0sobem
zpochybnit schopnost Spolednosti nepietrzite trvat.

Posoudili jsme pfedpoklady, z nichz vedeni vych6zelo,
pleny vedeni tykajici se budoucich opatieni a jejich
proveditelnosti v dan6 situaci.

Zjistili jsme, ie ka:dy pracovnik je iadn6 proskolen dle
sv6ho pracovniho zaiaze^i lak, aby svoji preci vyko-
naval s nalezitou odbornosti. Spoleanost ma zpracovany
soubor vnitropodnikovych sm6rnic a obdh dokladt,
ktenim se d0sledne fidi. Velka c6st proces0 je nasla-
vena a kontrolovana SW. Jsou stanovena piistupov6
pr6va na jednotlive pozice a hlavn6 k bance.

Spoleanosti ma vymezeny konkr6tni cile, ktere jsou
zabudovany do rozpo6ti jednotliwch stfedlsek a jsou
sledovdny v mesianich intervalech. Spolednost inten-
zivn6 monitoruje uivoj a nove technologie v oboru,
soustiedi se na vyhled6v6ni talentt. Podnikatelska
fllozolle ,irmy je zaloaena na velk6m mno2stul sluzeb
a produkt0 mal6ho rozsahu. Nizk6 fakturadni aestky
nejsou motivaci k podvodu.

lnformaani syst6m Money 55 je komplexni a pouzive se
provazane ve vsech oblastech. Veskere dokumenty se
zpracov6vaii prtbezn6 a funguje ve vsech obchodnich
a Uaetnich procesech. Ov6iili jsme fungoveni v nekolika
oblastech a nezjistilijsme Zedn6 nedostatky.

Kontrolni dinnost probiha na vsech irovnich fizeni
a odpovida vsem postupim stanovenych Spolednosti.

System monitoroveni kontrol se vyu:iva zejm6na
v oblasti odsouhlaseni pohledavek a zavazko s doda-
vateli, odbCrateli a bankami. Pfipadne z.liStEne rozdily
isou pfedany k ieseni odpovednim pracovniktm.

Vedeni Spole6nosti nepiedpoklada ukondeni dinnosti,
naopak vyviji nov6 produkly a zavedi nov6 zpisoby
prezentace a prodeje produkt0 a sluzeb na trhu
v tuzemsku i zahranidi.

vadni 6

Probihajici procesy
okolnostem, ktere
Spolednosti.

nenasvadauji
by ovlivnily

Zednim zevaZnim
nepfetrZit6 trv6ni

Posoudili jsme informace a okolnosti, kter6 by mohly
zasadnim zpftsobem zpochybnit schopnost [6etni
jednotky nepietrzite trvat, zejmena platebni schopnost,
pln6ni legislativnich a licendnich podminek, ztrata
vjznamny ch z'kaznik0, ztrata klidowch zam6slnanc0.

B6hem auditu jsme nezjistili 26dn6 udalosti, ktere by
zesadnim zp0sobem ovlivnily nepfetrzit6 trvani tdetni
jednotky, splaceni z6vazkl a 0vdnl probiha podle
dohodnutych splatnosti, pracovni tym je stabilizovany,
zekaznicki kmen se neustdle systematicky rozsiiuje.
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2. Posouzeni rizik wlznamn6 materidlni nesprdvnosti

x, vn6ni G.
l. Vinosy a iasove rozliieni vj,nost:

Popis rizika

Za hospodefsky rok byly \ inosy z pokradujicich 6innosti
154.654 tis. Ka, coz je oproti piedchazejicimu roku
zwseni o 27.569 tis. Kd. Vynosy piiStich obdobi za
hospodarsky rok 68.259 tis. K6 byly o 14.836 Kd vy55i.

Riziko za0atovani Wnos0 do nespravneho obdobi

Spr6vnost 0dtovani pfijatych dotaci

lL Zesoby - ocen6ni, evidence a iEtoveni:

Popis rizika

V zasobach jsou steiejni vlastni Wrobky vydavatelstvi
knih. ViSe zdsob je 10.682 tis. Ka, o 937 Kd vy55i nez
v minulem obdobi, coz odpovida zwsenym prodej0m.
Riziko spo6iv6 ve spravnem oceneni z6sob vlastni
Wroby a fyzicka 0plnost evidovanich knih.

Proveden6 postupy a reakce na riziko

Provdfili jsme skladbu vynoso a zjistili, Ze v ramci
strategick6 zm6ny prodeji vlastnich produktt formou
najmt na vicelete obdobi je nutn6 Wnosy budoucich let
aasove rozlisovat na idet vynost pfiStich obdobi. Oveiili
jsme, Ze vynosy pfistich obdobi Wk{zane k 1.9.20'17
byly spravn6 proudtov6ny do vynos0 aktualniho obdobi,
kam z hlediska vdcn6ho patfi. Celkov6 zv'iseni
aasov6ho rozliseni Wnostj odpovid6 dynamickemu
zvyseni prodej0 vlastnich sluieb.

Abychom oveiili spr6vnost vykezanych vlnost,
porovnali jsme UAy vinos0 s vykdzanymi zAklady dani
z piidan6 hodnoty za jednotliv6 m6sice a ujistili jsme se
tak o spravnosti celkowch vynos0.

Spr6vnost rozd6leni uinost piiStich obdobi na dalSi roky
,sme ovCiili podle polozkove inventarizace.

Zkontrolovali jsme vsechny piijato dotace a ovefili, Ze
dotace na investieni majetek jsou spravnd vyuetovane
jako sni:eni vstupni ceny investianiho majetku. Nejsou
tedy sou66sti vYnosl].

Vybrali jsme statisticki vzorek z deniku vydanich faktur,
detailn6 jsme ovdfili 48 polozek, neshledali jsme Z6dn6
zavady, ktere by maly vliv na \ isi vyk6zanich vinos0.

Provedli jsme ovCieni n6kolika polozek na konci obdobi
a pNni mCsic dalsiho obdobi a nezjistili jsme Zedne
nesrovnalosti. V t6to souvislosti je jasn6, jak vhodnd byl
urden hospodaiski rok, kteni konai 31.8., tedy v obdobi,
kdy v dan6 oblasti podnikani nejsou velk6 triby. Doba
nejvysiich obratf] * prosinec - je tedy uprostied obdobi
a riziko nespr6vneho za[Aov6ni se tim redukuje.

Proveden6 postupy a reakce na riziko

Provedli jsme fyzickou inventuru knih k datu zeverky
v centrelnim skladu u Wbran6ho vzorku. K datu
inventury jsme zjistili, Ze jestd nejsou k dispozici
hlasenky od knihkupc0 o prodeji knih za m6sic srpen na
konsigna6nich skladech, takze neni proidtovany prodej.
N6slednE bylo v mdsici zaii dolozeno hlesenkami
vyskladndni konsignaanich sklad0 a doUatovany
prodeje. Ov6iovali jsme sprdvnost evidenc€ ve skladu,
zejm6na pfevodek na konsignadni sklady. Ov€iili jsme
spravnosl za[ratov6ni zji5t6nich inventurnich rozdili.

Zkontrolovali jsme na vybran6m vzorku tituhl spravnost
kalkulace ceny, kterou jsme porovnali s vynalozenimi
n6klady a neshledali jsme U6dn6 zkresleni cen ani
5patn6 odhady. Ujistili jsme se, Ze postupy aplikovan6
pii evidenci a ocen6ni zAsob vlastni Wroby jsou
sprdvn6.

V soupisu skladovich z6sob jsme ovCfovali zasoby bez
pohybu, kv0li mozn6mu sniZeni hodnoty. Zjistili jsme, Ze
takov6 z6soby v evidenci nejsou.
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lll. Transakce mezi spojenimi osobami:

Popis rizika

Zboii a sluiby se prodavaji spojenym osobem v objemu,
kteni je podrobno specillkovan v komenteii k individu6lni
idelni zev6rce. Riziko je ve spr6vn6m ocen6ni prodejrj.
Krome toho jsou spiiznCnym osobem poskytnuty p0jeky,
kde ie riziko spr6vn6ho vydisleni a za[6tov6ni Uroku.

$la
iav a

Proveden6 postupy a reakce na riziko

OvCfili jsme nEkolik dodevek spiizn6nym osobam
a porovnali jsme je s podobnimi dod6vkami cizim
osobam. Zjistili jsme, Ze spolecnost pouZive standardni
ceny. klere nemeni Vinosy jsou vyk6zan6 spravne

Pohledavky a zavazky isme ov6fili konfirmaci, neshledali
jsme zadne zevady.

Zkontrolovali jsme vaechny ptjaky spojenym osobam,
smlouvy a vypoiet a zaUdtovani Uroko. Vse probih6
v cen6ch obvyklYch.

100 0/o

14%

17 yo

13 0/o

35%
1%
9%
1%

5 poloZek

27%
7 0/o

lll. Rozsah pokrrti audilorskimi poslupy - souhrn za vgechny prcvedena kontrcly a testy

Prezentovana poloZka Provedeni test / pokryti

Porovneni trZeb vyk6zanych v piiznani DPH a ridt0 u!'nost
Statisticky vybrani vzorek 48 polozek Wnos0 ve WSi 1 1 .6'18 tis. K6

Porovn6ni mezd a odvod0 ze mzdov6ho programu a oAdr
Kontrola vybranich polozek z 0dt0 oprav, sluZeb a pojiStEni
Statisticky vybrani vzorek 54 polozek nekladt ve Wai 50.079 tis. Kd
Kontrola dani - silnidni dai. odlozena dah, dai z nemovitosti
Odpisy dlouhodob6ho majetku
Dai z piijmi pravnickich osob

VYnosy:
164.242 tis. Ke

Naklady:
151.546 tis. Ke

Aktiva:
189.810 tis Kt

Dlouhodoby hmotny a nehmolny majetek - vdechny pfirtstky a Ibytky
Zasoby vlastni 6innosti- vybrani vzorek
Zasoby vlastni ainnosti- dokladove konsignadni sklady
Pohledevky ovdieni zaplacenim a konfirmace a p&jdky
Stavy llnandnich prostiedk0 na Uatech - konfirmace

Pasiva:
189.810 tis. Ke

Oluhopisy - ovaieni podle vipisu
Zevazky k irvdtovim institucim - konfirmace
ZAvazky ze mzdo\rich a daiov,ich 06t0 - dokladove
Zevazky z obchodnich vztaht - ovefeni zaplacenim
Casove rozliseni pasivni, Wnosy piistich obdobi- dokladov6

26 0/o

12 0/o

2 0/o

6yo
36%

Vyboru pro audit byly probezne oznemeny veskere nesprevnosti piesahujici hodnotu 10.000 Ke vaetnC n6vrh0 na
opravy nebo zmCny, vsechny nespr6vnosti byly opraven6.

Ostatni informace uveden€ ve virodni zpr,v€

Oslatnimi informacemijsou v souladu s S 2 pism. b) zakona o auditorech informace uvedene ve viroeni zpravC mimo
06etnizaverku a nasi zpr6vu auditora. Za ostatni informace odpovida pfedstavenstvo Spolednosti.

N6S vyrok k taetni zevCrce se k ostatnim informacim nevztahuje. Pfesto je vsak sou66sti nasich povinnosti
souvisejicich s oveienim Udetni zevarky sezn6meni se s ostatnimi anformacemi a posouzeni, zda ostatni informace
nejsou ve vyznamnem (materielnim) nesouladu s idetni zaverkou 6i s nasimi znalostmi o iaetni jednotce ziskanimi
b6hem ovdfoveni [raetni zav6rky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamne (materieln6) nesprevnLi.
Tak6 posuzujeme, zda ostatnI informace byly ve vsech Wznamnich (materialnfch) ohledech vypracov6ny v souladu
s piisluinimi prevnimi piedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni informace spliuji pozadavky pravnich
piedpiso na formalni nelezitosti a postup vypracovani ostatnich informaci v kontextu Wznamnosti (materiality), tj. zda
piipadne nedodrzeni uvedenych pozadavk0 by bylo zpisobile ovlivnit risudek ainCni na zaklade ostatnich informaci.

Na zaklade provedenych postupt, do miry, jiZ dokaZeme posoudit, uvadime, ie:
. oslatni informace, kter6 popisuji skute6nosti, je: jsou t6: piedmetem zobtazeni v !6etni z6vdrce, jsou ve vsech

rrriznamnych (materialnich) ohledech v souladu s Udetni zav6rkou a. ostatni informace byly vypracov6ny v souladu s pr6vnimi piedpisy.

Ig
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Dale Jsme povinni uvest, zda na zekladC poznatk0 a povCdomi o Spolednosli, k nim2 j9(e dosp€
auditu, ostatni informace neobsahuji uiznamn6 (materialni) vCcne nesprevnosti. V ramci uvedenich
v obdrZenych ostatnich informacich Zadn6 Wznamnd (materialni) v€cn6 nespr6vnosti nezjistili.

Odpov6dnost piedstavenstva, dozorei rady a v!,boru pro audit Spobenosti za ieetni zevErku

Piedstavenstvo Spolednosti odpovid6 za sestaveni U6etni zav6rky pod6vajici verny a poctiw obraz v souladu
s Mezin6rodnimi idetnimi standardy, upravenymi pravem Evropsk6 unie, a za takovi,vnitani kontrolni syst6m, kteni
povaiuie za nezbytny pro sestaveni ldetni zevdrky tak, aby neobsahovala Wznamn6 (materi6lni) nespravnosti
zpf]soben6 podvodem nebo chybou.

Pfi sestavovani tdetni zevdrky je pfedstavenstvo Spoleanosti povinno posoudit, zda je Spoleanost schopna
nepietrzitO trvat, a pokud je to relevantni, popsat v komentefi idetni zavdrky zalezitosti tikajici se jejiho nepietrzit6ho
trviini a pouUiti piedpokladu nepietr:it6ho trv6ni pfi sestaveni Uaetni zAvCrky, s vyjimkou piipad0, kdy piedstavenstuo
pl6nuje zruseni Spoleanosti nebo ukondeni jeji dinnosti, resp. kdy nemii jinou reelnou moinost ne: tak udinit.

Za dohled nad procesem 06etniho vykaznictvi ve Spoleanosti odpovida dozorai rada a vibor pro audit.

Odpovidnost auditora za audit ieetni zevdrky

Nasim cilem je ziskat pfimEienou jistotu, Ze 0cetni zeverka jako celek neobsahuje vyznamnou (materielni)
nespr6vnost zposobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu auditora obsahujici n6S \ irok. Piim€fene mira
jistoty je velk6 mira jistoty, nicmen6 neni zarukou, ie audit provedeni v souladu s WSe uvedenymi piedpisy ve vsech
piipadech v tdetni zaverce odhali piipadnou existujici vliznamnou (materi6lni) nespr6vnost. Nesprevnosti mohou
vznikat v dljsledku podvodt nebo chyb a povaZuji se za vyznamne (materialni), pokud lze realne piedpokledat, Ze by
jednotlivd nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnuti, kter6 uzivatele 0cetni zavdrky na jejim zaklade
piijmou.

Pfi provadeni auditu v souladu s vyse uvedenymi pfedpisy je nasi povinnosti uplathovat bdhem cel6ho auditu
odbomi 0sudek a zachovavat profesni skepticismus. Diile je nasi povinnosti:

. ldentifikovat a vyhodnotit rizika \ iznamn6 (materialni) nespravnosti taetni zev6rky zptsoben6 podvodem nebo
chybou, navrhnout a provest auditorsk6 postupy reagujici na tato rizika a ziskat dostatean6 a vhodn6 dokazni
informace, abychom na jejich zdklade mohli vyjadiit Wrok. Riziko, Ze neodhalime vyznamnou (materielni)
nespr6vnost, k niZ doslo v d0sledku podvodu, je v6tsi nez riziko neodhaleni vliznamne (materielni) nesprevnosti
zp0sobene chybou, protoZe sou66sti podvodu mohou bft tajne dohody (koluze), falSov6ni, imyslna opomenuti,
nepravdiv6 prohlaSeni nebo obchazeni vnitinich kontrol.

. Seznamit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Spoleanosti relevantnim pro audit v takovem rozsahu, abychom
mohli navrhnout auditorske postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadiit nazor
na 0ainnost jejiho vnitiniho kontrolniho syst6mu.

. Posoudit vhodnost pouzitich tdetnich pravidel, pfim6ienost provedenich tdetnich odhad0 a informace, kter6
v t6to souvislosti piedstavenstuo Spolednosti uvedlo v komentaii 0detni zavCrky.

. Posoudit vhodnost pou2iti piedpokladu nepietrzit6ho trvdni pii sestaveni 06etni zevCrky pfedslavenstvem a to,
zda s ohledem na shrom6zd6n6 d0kazni informace existuje Wznamne (materi6lni) nejistota vyplyvajici
z ud6losti nebo podminek, ktere mohou WznamnE zpochybnit schopnost Spoleanosti nepietrzite trvat. Jestli2e
dojdeme k zavdru, :e takova Wznamn6 (materi6lni) nejistota existuje, je naSi povinnosti upozornit v nasi zprava
na informace uveden6 v t6to souvislosti v komen6fi [laetni zavdrky, a pokud tyto informace nejsou dostatedne,
vyjadiit modifikovani vyrok. NaSe zev6ry t)rkajici se schopnosti Spolednosti nepfetriit6 trvat vychezeji
z d0kaznich informaci, ktere jsme ziskali do data naSi zpravy. Nicm6n6 budouci ud6losti nebo podminky mohou
vest k tomu, Ze Spolednost ztrati schopnost nepfetrzita trval.

. Vyhodnotit celkovou prezentaci, aleneni a obsah iaetni zavdrky, vaetne komentafe, a d6le to, zda tdetni
zdvdrka zobrazuje podkladove transakce a ud6losti zp0sobem, kteni vede k vernemu zobrazeni.

NaSi povinnosti je informoval pfedstavenstvo, dozorci radu a Wbor pro audit Spolednosti mimo jine o plenovan6m
rozsahu a na6asov6ni auditu a o Wznamnych zji5t6nich, kter6 isme v jeho pr0b6hu udinili, vaetnE zjistCnych
Wznamnich nedostatki ve vnitinim kontrolnim systemu.

NaSi povinnosti je rovnai poskytnout Wboru pro audit prohlaseni o tom, Ze jsme splnili piislu5n6 eticke pozadavky
tykajici se nezavislosti, a informovat ho o veskenich vzlazich a dalsich zAlezitostech, u nichz se lze realnE domnivat,
ze by mohly mit vliv na naSi nezavislost, a piipadnych souvisejicich opatienich.

Dale je nasi povinnosti vybrat na z6klad6 zalezitosti, o nichz jsme informovali pfedstavenstvo, dozorai radu a vybor
pro audit, ty, kter6 jsou z hlediska auditu taetni z6v6rky za bezny rok nejvyznamnejii, a ktere tudiz piedstavuji hlavni
zAlezitosti auditu, a tyto zalezitosti popsat v nasi zpr6v6. Tato povinnost neplati, kdyi pravni pfedpisy zakazuji
zveiejnCni takove zalezitosti nebo jestlize ve zcela vyjimeanem pfipad6 usoudime, 2e bychom o dand zalezitosti

5
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nemdli v nasi zpreve informovat, protoie lze re6ln6 odekavat, Ze mozne negativni dopady zveiejneni pFevazi nad
pfinosem z hlediska vefejn6ho zajmu.

Zpreva o jinlch poradavcich stanovenrch prevnimi piedpisy

V souladu s dl. 10 odst. 2 naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (EU) a.53712014 uvadime v nasi zpravd nezavis-
l6ho auditora nisledujici informace vyzadovane nad 16mec mezindrodnich standard0 pro audit:

Ureeni auditora a dolka provedani auditu:

Auditorem Spoleanosti nes dne 22.2.2018 na zaklad6 doporudeni vyboru pro audit ur6ila valn6 hromada Spole6nosti.
Auditorem Spolednostijsme nepietrzit6 I let.

Soulad s dodal€enou zpdvou pro vibot pro audit:

Potvrzujeme,2e n6i Wrok k odetni zav6rce uvedeny v t6to zprave je v souladu s nasi dodate6nou zpravou pro Wbor
pro audit Spoleanosti, kterou jsme dne 30.1 '1.2018 vyhotovili dle al. 1 1 naiizeni Evropsk6ho parlamentu a Rady (EU)
e.537t2014.

ooe

V BrnC. dne 30.'11

?p Yndn\ t.
Ov6ieni provedl: AUDIS AZ s.r.o.

Bmo, Ksirova 92

oprdvn6ni d. 447 KACR

o
q

Nezavisly auditor: lng. Anna Zavadilova

opravnEni 6. 517 KACR

?av a,; .
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Poskytoveni neauctitorsk!,ch sluieb :

Prohlasujeme, 2e jsme Spolednosti neposkytli 26dn6 sluiby uvedene v El. 5 naiizeni Evropskeho parlamentu a Rady
(EU) d. 537/2014. Zerovei jsme Spolednosti ani podnik0m, ktere ovlade, neposkytli :6dn6 jine neauditorsk6 sluzby,
kte16 by nebyly uvedeny v komenteii 06etni zaverky Spoleanosti.

s.r. o.

L
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ZONER software, a.s.

Hospoddisk,/ rok koniici 31.8.2018

lndividuelni Wkaz o !pln6m vfsledku za hospoddisky rok
od 1.9.2017 do 31.8.2018 podle IFRS

Bod
Rok koniici
31.8.2018

Rok konaici
31.8.2017

v tis. Kd v tis. Kd

Pokraaujici Einnosti

VVnosy

N5klady na prode.je

Hrub,i zisk

zisk pied zdanEnim

Dai ze zisku

Zisk za obdobiz pokraaujicich ainnosti

Ukonien6 ainnosti

Zisk za obdobiz ukonaenich ainnosti

ZISK ZA OBDOBI

Ostatni (plnV Wsledek, po zdanEni

Poloiky, kte16 se ndsledn€ nereklasifikuii do hospod6isk6ho

vfsledku:

Zmdna redlnd hodnoty investianiho ma.ietku

Poloiky, kter6 s€ n5sledn€ mohou reklasifikovat do

hospoddisk6ho Wsledku:
Zisk z piecenEni majetku

Dai z ostatniho ripln6ho vlisledku

Ostatni Upln'i Wsledek za obdobi

IiPLNV WSIEDEK zA OBDOBi CELKEM

Z pokraiujicich a ukondenlich iinnosti
zdkladni(v haldiich na akcii)

Sestaveno dne:14. 1L.2018

Podpisovv z6znam statut6rniho orgSnu Uaetni jednotky

4

5

6

1

8

9

154.654

-78.262
L32.767

-77.O38

7 5.392 ss.129

636

3.536

-13?

-19.739

-5.062

-26.172

-5.240

-267

0

0

,14.18410

1,1,,1,2

4.090

1.390

139
-14.882

-4.436

-26.609

6.459

267

0

0

14.186

14.300

1.018

72.700
-57

73.282 -72.757

0

13.2a2 -t2.137

00

0

0

0

0

0

0

L3.282 -12.L57

13.2A2 -l2.ls7

73.282 -12.757

66,41 -50 79

avadii

c5e

ov.,
d_

.L

vna G

3

V'inosy z investic

Ostatnizisky a ztrdty

N6klady na distribuci

N6klady na marketingov6 ainnosti

Administrativni n6klady

Ostatni n6klady - osobni n5klady

Finanani nSklady

Kurzov6 rozdily saldo

Podil na zisku piidruien'/ch podniki (dividendy)

zisk z prodeje podilu v piidruienem podniku

Ostatni- odpisy, zmdna rezerv

zisk pfipadajici:

vlastnik0m spoleanosti

0pln1? vrl'sledek celkem piipadajici:

vlastnik0m spoleanosti

zisk na akcii

0



ZONER software, a.s.

Hospod6isk,i rok konaici 31.8.2018

Bod
Rok koniici
31.8.2018

Rok konaici
31.8. 2017

lndividu6lni Wkaz o finanini situaci

k 31.8.2018 podle IFRS

Aktiva

Dlouhodobd oktivo

Pozemky, budovy a zaiizeni

lnvestice do nemovitosti

Goodwill

Ostatni nehmotn6 aktiva

lnvestice do piidruienlich podnik0

Odloiend dahovd pohleddvka

Pohled6vky z obchodniho styku

Ostatni finanani aktiva

Ostatniaktiva

Dlouhodobd aktiva celkem

Krdtkodobd okivo
zdsoby

Pohled6vky z obchodniho styku a jin6 pohled6vky

Pohleddvky z finaneniho leasingu

Pohled6vky ze smluv o zhotoveni

Ostatni finanani aktiva

Splatnd dahovd pohled6vky

Ostatniaktiva

Hotovost a penize na bankovnich Uatech

Aktiva klasifikovand jako drien6 k prodeji

K16tkodob6 aktiva celkem

Aktiva celkem

v tis. Kf v tis.

76.655 56.899

27.476 20.675

13

14

17

76

17

18

0

10.2s0

1.000

0

10.250

1.000

to9.32t 88.764

10.682

40.941

9.745

24.673

18.336

70.s24

12.056

15.290

80.489 6L.754

189.810 150.528

L--

o.-

ocnv
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zONER software, a.s.

Hospod6iskrl' rok konaici 31.8.201.8

lndividudlni vr/kaz o finanEni situaci
k 31. 8. 2018 podle IFRS

Bod
Rok koniici
31.8. 2018

Rok koniici
31.8.2017

Vlastni kapitil a zAvazky

Kopitdlo fondy
Ziikladnikapitill

Rezervni a ostatnifondy

NerozdElenli zisk (- neuhrazen5 ztr6ta)

d6stky vyk5zan6 piimo ve vlastnim kapitAlu souvise.,ici s aktivy
klasifikovanlimi jako drien5 k prodeji

Vlastni kapitdl piipadajici vlastnikljm spoleanosti

Nekontrolnipodily
Vlastni kapitil celkem

Dlouhodob€ zdvozky

Dlouhodob6 (v6ry a p0.iiky

Ostatni finanani zdvazky

26vazky z poiitk0 po ukonaeni pracovniho pomEru

Odloien'l' darior{ z5vazek

Rezervy

Viinosy piiStich obdobi

Ostatniz6vazky

Dlouhodobd z6vazky celkem

Krdtkodobe zdvozky

Zdvazky z obchodniho styku a jin6 zAvazky

Zdvazky v0di odb6ratel0m ze smluv o zhotoveni

Ostatni f inandni zdvazky

Splatn6 dariovd zdvazky

Rezervy

dasovd rozli5eni pasivni

Ostatni zdvazky

ZSvazky souvisejici s aktivy klasifikova n./mi ja ko driend k prodeji

Kr6tkodobe zSvazky celkem

zavazky celkem

Vlastni kapit5l a z6vazky celkem

Sestaveno dne:14.11.2018

19

20

27

20.000

4.000

1.108

v tis. Ka v tis. Ka

0

25.108 11.825

21.594 19.512

691 81,2

50.650 49340

72.947 69.664

1,7.766 7.698

0

23

22

72

24

26

27

3.293

2.304

4.764

2.353

68.398 54.824

91.761 69.039

t64.702 138.703

189.810 150.528

o^

a i-av a d.

Podpisow zdznam statutSrniho orginu iaetni jednotky
o

,na n

20.000

4.000

-1,2.775

ie
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lndividudlni Wkaz o pen6inich tocich za hospodiisk'i rok
od 1.9.2017 do 31.8.2018 podle lFRs

Rok koniici
31.8.2018

Rok koniici
3!.8.20L7

PenEini toky z provozni iinnosti

zisk (+)Ztr6ta (-) za obdobi pied zdanEnim

0pravy o nepenEini operace:

Dari ze zisku vykSzan5 v hospoddisk6m vfsledku

Podil na zisku dceiin'/ch podnikr!

zisk z prodeje dceiinvch podil0

Finantni n6klady rrykdzan6 v hospoddiskem Wsledku saldo

Zisk, ztrdta z prodeje investic

Zisk z prodeje dlouhodobich aktiv

Zisk vypllivajicize zmdny re5lne hodnoty finaninich investic

ztrdta ze sniieni hodnoty pohledAvek z obchodniho styku

Zruieniztrdty ze sniieni hodnoty pohled6vek z obchodniho styku

Ztrdta ze sniieni hodnoty 26sob

Zruieniztr6ty ze sniieni hodnoty zSsob

Odpisy dlouhodobich aktiv

Kurzovi zisk/zt16ta saldo

Odpis antivir

zisk po tpravdch

zmEny pracovnaho kapitilu
Zm6na stavu pohled6vek z provozni ainnosti

zmEna stavu ostatnich aktiv

ZmEna stavu krStkodob'!,ch zSvazk0 z provozni dinnosti

zmEna stavu z5sob

zmdna stavu iasovd rozliieni pasiv

ZmEna stavu rezerv

v tis. Ki v tis. Ka

14.300 -12.100

0

1.018

0

5.294

-3.427

0

0

0

0

0

0

14.186

267

0

31.632

57

0

0

s.239

-636

0

0

0

0

0

0

L4.r84

267

0

7.O1r,

-16.274

-6.280

7.749

-931

74.975
0

1,7.257

-287

258

-1.199

24.338
0

30.86s 46.868

6

-s.941

-1.133

573

587

-261

24.690

-7.347

0

483

2.795

-267

41.932

ZONER software, a.s.

rok koniici3L.8.2018

Peneini toky vytvoien6 z provoznich operaci

Zaplacen6 droky

Zaplacend dari ze zisku

Piijat6 Uroky

Ostatnifinanani Wnosy

Kurzov6 rozdily saldo

tist6 pen6ini prostiedky z provozni ainnosti



zONER software, a.s.

Hospod6isk'i rok koniici 31.8.2018

v tis. Ka v tis. Ka

Pen6initoky z investiani ainnosti

V'/daje spojen6 s nabytim budov a zaiizeni

Vidaje spojene s nabytim nehmotnvch aktiv

V'ldaje spojen6 s nabytfm finannaich investic

Piijmy z prodeje st6lvch aktiv a Wnosy z investic

-25.614

-10.786

0

4.090

-5.479

11.509

-1.000

8

PenEini toky z financovdni

Dopady zmdn z UvErri a ptjdek od bank

Dopady zm6n ostatnich dlouhodobVch z5vazkrl

Pfijmy z emise dluhopisrl

Ztdta z prodeje kratkodoblich cennich papirl]

V'iplaty dividend vlastnik0m spoleinosti

7.961

-1.195

0

0

-19.500

1.285

3.410

0

0

Pen6ini prostiedky a penEiniekvivalenty na zad6tku obdobi
Vliv zmdn mdnovr/ch kurz0 na z0statky penEinich prostfedk0

15.290 6.183

Sestaveno dne:14.11.2018

7

Podpisow 262nam statutdrniho orgdnu Uietn i .ied notky:

)

lndividudlni v'ikaz o pen6inich tocich za hospod6isk'/ rok
od 1.9.2017 do 31. 8. 2018 podle IFRS

Rok kontici
31.8.2018

Rok kontici
3L A. 2017

aist6 penEzni prost;edky z investiani ainnosti

aistd pen6ini prostiedky pouiit6 v rdmcifinancov6ni

Pendini prostiedky a penEini ekvivalenty na konci obdobi

-32.310 -17,920

2.854 -14.905

10.524 15.290

Ynini

o'c

ad
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ZONER software, a.s.

Hospoddiski rok konaici 31.8.2018

lndividu6lni vfkaz zmEn vlastniho kapit6lu za hospod6iskf rok konEici 31. 8. 2018

Z6konnt
rezervnifond

Kapitdlov6

fondy vznik6
pii

pfemEn6ch

Celkem

Stav k 31. 8. 2016 20.000 4.000 -17 23.983

Zisk (+) Ztreta (-) za obdobi -72.757

Ostatni Uplnli r4isledek za obdobi po

zdandni
0 0 0 0 0

0plni v!,sledek za obdobi 0 0 -!2.157 -!2.757

odpis antivir z pfecendni 0 0

Vvplaty ze zisku po zdan6ni 0 0

Stav k 31. 8. 2017 20.000 4.000 0 -12.L74 11.826

Zisk (+) Ztr;ta (-) za obdobi 73.282 13.282

ostatni Uplni Wsledek za obdobi po

zdandni
0 0 0 o 0

0pln,/ vrisledek za obdobi 0 0 1.3.282 1,3.282

Odpis antivir z pfecenEni 0 0

V\iplaty ze zisku po zdan6ni 0 0

Stav k 31. 8. 2018 20.000 4.000 0 1.r08 25.108

Sestaveno dne: 14.lf .2018

Podpisovt z5znam statutdrniho orgdnu iaetni jednotky

8

+l

26kladni
kapitSl

Nerozddlenli
zisk

Neuhrazen6

ztr6ta

-72.751

l



Koment{i k individuilni iaetni rivErce
ZONER software, a.s.

Hospodiiski rok kontici 31. 8. 2018 v tis. Ka

Obsah koment6ie k individu5lni (Eetni z5v6rce
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15
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18
19
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27

22
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24
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Komentii k individudlni daetni zevdrce
ZONER software, a.s.

Hospodiiskv rok konaici 31. 8. 2018 v tis. Ka

1. V5eobecn6 informace

Obchodni firma: ZONER software, a,s.

Sidlo: Nov6 sady 583/18, Brno, Psa 602 oo

Pr5vni forma: akciov6 spoletnost

tao:49437381

Rozhodujicl piedmEt finnosti: Automatizovan6 zpracovdni dat
Doddvky a poradenstviv oblasti software
Vydavatelskd iinnost

Datum vzniku spolefnosti: 17.9. 1993

Spoleinost je zapsand v obchodnim rejstiiku, veden6ho Krajsk'i m soudem v Brn6,

oddil B, vloika 5824.

Spoleanost byla zaloiena jako spoleanost s ruienim omezenrf'm. Dne 1. 4. 2009 byla zapsiina
vobchodnlm rejstiiku u Krajsk6ho soudu vBrn6, voddilu C, vloika 12008 zmdna prdvni formy
na akciovou spolednost. Ziikladni kapit;ll byl navlien na 20.000.000 Kt a.je rozddlen na 20.000.000 ks

kmenovlich akcii na jm6no v listinn6 podobE ve jmenovit6 hodnot6 1,- Ki. Jedinli akcioniii
je lng. Milan Behro. Prdva spojend s v'l5e uvedenrf'mi kmenovl?mi akciemi se iidi stanovami
spoleinosti a platnimi zdkony.

Statutdrnim org5nem je piedstavenstvo.
Jedin'lm tlenem piedstavenstva je lng. Milan Behro, kter,/'jednd jm6nem spoleinosti ve viech vEcech

samostatn6.

DozorEi rada:
Piedseda dozordi rady: RNDr. Jan Materna, Ph.D

elen dozorti rady: Hana Bergmanovd

organizaani struktura ritetnijednotky se od roku 2013 rozSiiila o certifikdty SSL, je rozd6lena na

niisledujici odd6leni:
o software
. internetov6 sluiby
. vydavatelstviZONERPress
. certifikdty SSL antivir

SpoleEnost nemd iddn6 std16 pobotky. RovnEi nem5 iddne podily ve spoleanostech pod

rozhodujicim a podstatnim vlivem ani ve spoleinlich podnicich. ztoho drivodu zpracovdv6

individudlni itetni zdv6rku. Konsolidovanou 0aetni zdv6rku nezpracovavd.

o;c
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2. Z{sadni [Eetni postupy pouilva n6 spoleEnosti

Pravidla pro sestaveni iietni zSvErky

lndividuiilni 0tetni zdv6rka je sestavena za pouiitl oceriovaci biize historick'/'ch cen krom6 budovy,
kterii byla piecendna vsouvislosti soditdpenim .ie.ii diisti a ocen6nim nehmotn6ho aktiva
vytvofen6ho vlastni iinnostijak je uvedeno niie v ttetnfch pravidlech. Historickd cena obecnd vychdzi
z redln6 hodnoty protihodnoty poskytnut6 v1i'm6nou za aktiva. Pii piiprav6 individuilni riietnizdv6rky
v souladu s IFRS provddi vedeni spoletnosti odhady a urtuje piedpoklady, kter6 k datu individudlni
uietni z5v6rky maji vliv na aplikaci ,aetnich postupt a na vykazovanou vriii aktiv a zdvazkfr, rn/nost
a n6kladi. Tyto odhady a piedpoklady jsou zaloieny na biizi historickrich zkuienostf a r0znrich daliich
faktor0, kter6 jsou povaiovdny za piimEien6 za podminek, pii nichi se odhady iaetnich hodnot aktiv
a zSvazki provddf vsituaci, kdy nejsou zcela evidentni zjin'ich zdroj0. Vpiipad6 vliznamnrl'ch
rozhodnuti zaklddd vedeni spolednosti sv6 odhady na ndzorech nezdvisllich odbornikfi. Odhady
a piedpoklady jsou prib6ind revidovdny. Opravy Eetnich odhadt jsou zohledn6ny vobdobi,
ve kter6m jsou odhady revidovdny. Ddle popsan6 iietni postupy byly pouiity konsistentn6 ve viech
0aetnich obdobich vykdzan!'ch v t6to individudlni itetniziv6rce.

Funkini a prezentatni mEna

Tato individudlni idetni zdv6rka je prezentovand v desk,ich korundch (Kt), kte16 jsou souiasn6 funkini
mdnou spolednosti. Viechny finanini informace prezentovan6 v Ki byly zaokrouhleny na ce16 tisice.

Pouiivan6 riEetni postupy
Cizi m6ny - transakce vcizi m6n6 se [dtuje ve funkdni m6n6 svyuiitim mEsiiniho kurzu eNB.

Na konci daetniho obdobi se prostfedky veden6 v cizich m6ndch jakoi i pohleddvky a z6vazky splatnd
v cizich mdniich piepoaitaji kurzem eNB ke dni individudlni iietni ziv6rky. Kurzov6 rozdily vznikajici
pii vypoi6dilni penEinich poloiek nebo pii pievodu pen6inich poloiek v kurzech odliinfch od t6ch,
na kter6 byly pievedeny pfi prvotnim ittovdni b6hem obdobi, jsou 0itoviiny jako finanini vVnos

nebo ndklad v obdobive kte16m vznikly.

P0jtky spojenfm osob6m - jsou v okamiiku vzniku vykdzdny v redln6 hodnot6 snfien6 o transakini
ndklady. K rozvahov6mu dni jsou p0jdky ocen6ny ztstatkovou hodnotou a piipadnri rozdfl oproti
hodnot6 pfi vyrovndni je z0atovdn ve v!'sledovce v pribEhu trviini pirjiky pomoci metody efektivni
Urokov6 sazby.

Vykiiziini vfnos0 - triby z prodeje jsou vykdzdny, pokud tdstka rnl'nos0 m0ie b'lt spolehlivd
stanovena. Je pravddpodobn6, ie ekonomick6 uiitky spojen6 s prodejem transakci poplynou
do spoleanosti a mohou brit spolehlivd stanoveny. Vinosy .isou oceiovdny v redlne hodn at6
nebo ndrokovane protihodnoty sniien6 o ddstku viech slev a danE z piidan6 ,idt{f {
Vfnosy z poskytnut\i'ch sluieb jsou vykdz6ny ve vlsledovce v zdvislosti na stup
k rozvahov6mu dni. Stupei dokondeni se hodnoti odkazem na piehled pro

lev nani !.
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Prohl5Seni o shodE a 26kladnl itetni postupy
Piedklddand individuillni iaetni zdvErka byla sestavena vsouladu sMezin6rodnimi standardy
finaniniho 0tetnictvi (lnternational Financial Reporting Standarts, IFRS) a interpretacemi pfijat\imi
Radou pro mezindrodn[ t]aetnf standardy (lnternational Accounting Standards Board, IASB)

schvdlenlimi k pou:iti v rdmci Evropsk6 unie. Spoletnost pouiila pii sestavovdni individudlni 0aetni
zdv6rky novelizovand IFRS. Zahdjeni pouiivdni t6chto novrl'ch a nove lizova nrl'ch standardt
a interpretaci nem6lo iddn'i r4i'znamn!' vliv na tdstky vykdzan6 v t6to individudlni riietni zdvErce
v b6in6m obdobia v piedchdzejicich letech.
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z prondjmu investic do nemovitosti jsou vykazovdny ve Wsledovce rovnom6rn6 po dobu ndjmu.
Vinosy z poskytnutich dotaci jsou ,dtovdny vokam:iku, kdy je nezpochybniteln'i pfijem dotace

a zdroveri se 0dtuje o souvlsejicich n5kladech, kte16 budou dotacemi kompenzov5ny.

OEtov5ni n6klad0 - spoleanost vykazuje nilklady na akrudlni bdzi a podle principu opatrnosti.
N;iklady na prodej zahrnuji ndklady na prodan6 zboii a ndklady na poskytnut€ sluiby vaetn6 slu:by
podprirnrich funkci a ndkladri na materiSly a suroviny. Sprdvni nSklady zahrnu.ji ndklady souvisejici
s iizenim a sprdvou spoleanostijako celku.

Ostatni provozni niiklady a vinosy - ostatni provozni vvnosy zahrnuji zejm6na v!'nosy ze smluvnich
pokut a penile, provozni dotace, zruieni opravnr/ch poloiek a rezerv. Ostatni provozni ndklady
za hrnu.jI zejmrina pokuty a pendle, odpisy pohleddvek, opravn6 poloiky a rezervy, manka a ikody.

FinanEni v'inosy a finanEni niiklady - finanini vrl'nosy zahrnuji vtomto odetnim obdobi zejm6na

iroky a kurzov6 zisky. Finanini ndklady zahrnuji zejm6na, kurzov6 ztrdty, riroky zdluhopist a

bankovnich iitri, poplatky za transakce provdd6n6 bankou.

Splatnii dai se vypoaitii na zdklad6 zdaniteln6ho zisku za dan6 obdobi. Zdaniteln'i zisk se odliiuje
od zisku, kter!'je vyk;izan'i v individuSlnfm vr/'kazu o ripln6m vfsledku, protoie nezahrnuje poloiky
v'y'nosri, resp. niiklad0, kter6 jsou zdaniteln6 nebo odfitateln6 od z5kladu dan6 v jin'/ch letech,

ani poloiky, kte16 nejsou zdanitelne, resp. odaitateln6 od zdkladu dan6. Platnd dariovd sazba je t9o/..

Odloienii dafi se vykdie na zdklad6 piechodnfch rozdilt mezi tdetni hodnotou aktiv a zdvazk0

v individuiilni ritetni z5v6rce a jejich daiovou zdkladnou pouiitou pro vlipoiet zdaniteln6ho zisku.

Odloien6 daiov6 zdvazky se uzndva.ji obecnE u viech zdanitelnich piechodn,ich rozdilt. Odloien6
daiov6 pohlediivky se obecn6 uzndva.ji u viech odiitatelnich piechodn'lch rozdil0 v rozsahu, v jak6m
je pravdEpodobn6, ie zdaniteln,i' zisk, proti kter6mu se budou moci vyuiit odiitateln6 piechodn6
rozdily, bude dosaien. Udetnf hodnota odloien'/ch daiovr/ch pohleddvek se posuzuje vidy ke konci

0ietniho obdobia sniiuje se, pokud jii neni pravd6podobn6, ie budoucizdanitelni zisk bude schopen

odloienou daiovou pohleddvku pokrlit v celkovd nebo i6stein6 rniii. Odloien6 daiov6 pohled6vky

a zdvazky se oceiuji pomoci daiov6 sazby, kterd bude platit v obdobi, ve kter6m pohled5vka bude

realizovdna nebo zdvazek splatni, na zSkladd daiov'ich sazeb (a daiovVch z5koni) uz6kon6nt/ch,
respektive vyhldSenli'ch do konce Uaetniho obdobi.

Zisk na akcii - zdkladni zisk na akcii se pro dan6 obdobi vypotte jako podil iist6ho zisku za obdobi
a vdien6ho pr0m6rn6ho poatu akcii v dan6m obdobi. Rozied6n!' zisk na akcii se pro dan6 obdobi
vypoate jako podil aist6ho zisku za dan6 obdobi upraven6ho o zmEny iist6ho zisku, kter6 souviseji

s konverzi potenciSlnich kmenovli'ch akcif a vdien6ho prrim6rn6ho pottu akcii.

Pozemky, budovy a zaiizeni - poloiky pozemk0, budov a zaiizeni jsou ocen6ny poiizovaci cenou

sniienou o oprdvky a kumulovan6 ztr5ty ze sniieni hodnoty. Cena zahrnuje Wdaje, kter6 jsou piimo
piiiaditeln6 k poiizenl dan6ho aktiva. Ndklady na majetek vytvoien!' sv6pomoci zahrnuje ndklady

na materidl, piim6 mzdy a viechny ostatni n:iklady piimo pfifaditeln6 k uvedendmu jako jsou

odvody, riroky a provize, kte16 jsou soud6stivstupnich n5klad0. Odepisoviini poloiek budov a zaiizeni
je zahdjeno v dobE, kdy jsou piipraveny k uifvdni, tj. od mdsice, kdy jsou v lokalitE a ve stavu

umoirlujicim jejich vyuiiti pldnovan6m vedenim spoleanosti. Majetek se odepisuje rovnomdrn6
za obdobi, kte16 se stanovi podle odhadovan6 doby ekonomick6 :lvostnosti
z0statkov6 ceny. Vhodnost pouiitich sazeb odpisovdni se ov6iuje jednou rotn6

sez

o;t

o-

obdobich jsou provdd6ny piisluin6 korekce. Doba odepisovdni je zpravidla

o
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dopravnich prostfedk[r 5let, hardware a kanceliisk6 technika 3 roky. Drobn'/ dlouhodobli hmotnrl'
majetek do 40 tis Ki je veden jako zdsoba a je 0itovdn do nSkladt spoleinosti piijeho pouiiti.

NehmotnV majetek - nehmotnd aktiva jsou identifikovatelnd nepen6ini aktiva bez fyzick6 podstaty.
Je ocen6n poiizovacf cenou sniienou o oprdvky a ztrdty ze sniieni hodnoty. Nehmotnf majetek
s konkr6tni dobou iivotnosti je odpisovdn, jakmile je moin6 jej pouiivat a odepisuje se po dobu
piedpokl6dan6 iivotnosti. PiimEienost pouiittch dob a sazeb odpisovdni je pravidelnE
piezkoumdvdna, piiiemZ piipadn6 zmEny v odpisovdni se uplatni v n;lsledujicich obdobich. Software
se zpravidla odepisuje 36 m6sic0, nehmotn6 v,/sledky vr/zkumu a vlivo.ie 60 m6sici, licence po dobu
jejich vyuiiti. NehmotnV majetek v poiizovaci cen6 do 60tis. Ki je Uitoviin do niikladt v roce, kdy
je zp0sobilri pro zamr/ilen6 pouiiti. Ndklady na vlivoj se aktivuji ai vokamiiku, kdy je v'irobek
ekonomicky vyuiitelnli ve rnl'5i vynaloienich vlastnich ndklad0.

St6tni dotace - jsou vykdzdny v rozvaze jako vlinosy piistich obdobi, pokud existuje piimEienii jistota,
ie spoletnost splni poiadovan6 podminky a dotaci obdr:i. Pokud se dotace vztahuje k dan6mu
piijmu, je [atovand jako v!'nos po dobu nezbytnE nutnou k vyrovndnisouvisejicich ndkladfr, na kter6

.je dotace urdena. Pokud .ie dotace uriena na pofizeni investianiho majetku, je o ni 6itovdno jako
o snfienivstupni ceny urten6ho majetku.

Vfp0jini n:iklady - piedstavuji Iroky a ostatnI ndklady, kter6 vznikly v souvislosti s vyprijienim
si finaninich prostiedkt. V,ip0jini ndklady, kte16 nejsou spojeny se zpisobilrimi aktivy, jsou vykdzdny
v individudlnim r4ikazu o ripln6m vfsledku v obdobi, ve kter6m jsou vynaloieny.

Ziisoby - nakupovan6 zdsoby jsou ocenEny poiizovaci cenou di iistou realizovatelnou hodnotou,
a to vidy tou, kter6 je nii5i. aistii realizovatelnd hodnota je odhadnutd prodejni cena v b6in6m
podnikiini sniiend o odhadnut6 n6klady na dokonieni a odhadnut6 ndklady prodeje. Cena zdsob pii
vyskladn6ni jestanovena dle metody FIFO a zahrnuje ndklady na poiizeni z:lsob a jejich uvedeni
na souiasn6 misto a do soutasn6ho stavu. Cena vyrobenlich zdsob a nedokonten6 vriroby zahrnuje
proporciondlni diist reiijnich nilklad0 v r;imci b6in6 provozni kapacity. Cena vrl'robkfr zahrnuje
souvisejici fixni a variabilni nepiim6 niiklady t'ikajici se bdin6ho objemu vrl'roby a nezahrnuje externi
ndklady na financovdni. Materiil a jin6 pomocn6 prostfedky, pouiivan6 pii vfrobE zdsob, nejsou
pieceriovdny, pokud se dd otekdvat, ie realizovatelnd hodnota vlirobkri, ve kterich budou pouiity,
bude stejn6 nebo vy55i nei jejich poiizovaci hodnota. Pokud je viak pokles jejich ceny takovi,
ie niiklady dokonten'l'ch v'irobk0 budou vy!5i, nei jejich realizovatelnd hodnota, jsou materiSl
a v'i'robky piecen6ny na tuto realizovatelnou hodnotu. Ndklady a vlinosy spojen6 s odpisem zdsob,
tvorbou ai sniienfm opravn6 poloiky k z5sob6m.jsou prezentov6ny v ndkladech na prodej.

Pohlediivky z obchodniho styku a ostatni pohled6vky - jsou pii vzniku ocendny jmenovitou
hodnotou, pfi nabyti za oplatu poiizovaci cenou. V ndsledujicich obdobich jsou prostiednictvim
metody efektivni drokov6 sazby vykdzdny v ztstatkov6 hodnot6 sniien6 o piipadnou ztrdtu ze sniieni
hodnoty. Efektivni 0rokov6 sazba je sazba, kterd piesn6 diskontuje oiekdvan6 budoucf pen6ini toky.
Zahraniini pohlediivky se oceiuji m6siinim kurzem fNB, kdatu zdvErky se pieceriuji aktudlnim
kurzem eNB a vykazuji se vfsledkovd.

Pen6ini prostiedky a ceniny - se oceriuji jejich jmenovitvmi hodnotami. Pen6inI prostiedky v cizi
m6nd jsou na konci rjdetniho obdobi piecen6ny kurzem dNB.

Rezervy - rezerva se za0ituje, pokud md spoleinost soufasnf zdvazek (zdkonnrl'nebo s

je dtsledkem minul6 ud6losti, a je pravdEpodobn6, ie vypoi;iddni zdvazku p

ekonomickrl'ch prostiedkt, a navic je moino spolehliv6 kvalifikovat hodnotu z6vazku.

/'7il
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diskontovdni v'iznamn'/', rezervy se stanovuji diskontovdnim odek5van'/ch budoucich pen h tok0
sazbou pied zdan6nim, kterii odrelii soudasn6 trini ohodnoceni aasovd hodnoty pendz a pr

take rizika souvisejicis danfm zdvazkem

Soci6lni a zdravotni pojist6ni - spoleanost odvddi piispEvky na stdtni zdravotni a socidlni pojistdni
v sazbdch platnich v pr0bEhu idetniho obdobi. Piispdvky jsou odvozeny z objemu vyplacent/'ch

mzdovrl'ch prostiedki v hrub6 vri5i. Ndklady na socidlni zabezpedenf jsou (itovdny do niiklad0
ve stejn6m obdobijako souvisejici mzdov6 niiklady.

OdmEny a jin6 poiitky zamEstnanc0 - odm6ny za dlouholet6 ptrsobeni u firmy ani pii odchodu
do drjchodu nebo pii jubileich firma nevyplSci. Takt6: se nevypl5ci dividendy ani .iin6 dlouhodob6
zamEstnaneck6 poUitky, nepiispivd se zam6stnanc0m na penzijni pojiStEni.

3. Vrfnosy z pokraaujici iinnosti

4. Ndklady na prodeje

Vrinosy z pokraEujici tinnosti 31.8.2018 31.8.2017

Celkem Tuzemsko zahraniti Celkem Tuzemsko Zahraniii
Triby za prodej zboii 21723 481 16 618 31,4

Triby z prodeje vlastnich
v,i robk0

8 037 2 663 L37L6 9 828 3 888

Triby z prodeje sluieb 97 325 24 425 101 833 83 998 17 83s

ZmEna stavu zdsob vlastni
ainnosti

Celkem 154 554 L27 045 2t s69 L3Z t67 110 130 22 0t7

31.8.2018 dle iinnosti

Triby v ilenEni podle iinnosti Software
lnternet
vEetnE

lnShopu
Vydavatelstvi

Antivir
certifikiity

sst
30 70 21 623 0

Triby za prodej zboii lzahraniti 0 481

Triby z prodeje sluieb / tuzemsko 1,4 945 67 41,O L4 793 97 325
Triby z prodeje sluieb / zahraniii 4 51,4 6 15 063 24 425

Triby z prodeje vl. vrl'r. / tuzemsko L 542 0 6 495 0 8 037

Triby z prode.je vl .vyr.l zahraniii 788 0 1020 8s5 2 663

Celkem 22 147 7L 994 29 802

Poloika 31.8.2018 3t.a-2017

Proda n6 zboii -77 0L7 -t2 z6L

Spotfeba materid lu -5 005 5 047

Spotfeba energie -9 9s -874

Opravy a ud riov6 n i -7 L5 649

Poplatky za dom6ny a licence -45 321 - 48 672

OstatnisluZby
937 509

Celkem -77 038

I'l
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I-ri

22 204 16 304

10 700

tzT 750

Celkem

Triby za prodej zboii/ tuzemsko 21- 123

0 481 0

1,77

4 842

to 7tL 154 554

-10 140 - 10 044

zmdna stavu zdsob vlastniiinnosti
-74 262



31.8.2018 31.8.2017V'i'nosy z investic
Triby z prodeje dlouhodobdho majetku s 085

0Z[rstatkovii cena prodan6ho dlouhodob6ho majetku 1, 657

Zisk z prodeje dlouhodob6ho majetku
s59 628Triby na n6jem investic

Vtl'nosy z dluhopis0 Oberbank 103 0

Celkem vri'nosy z investic 4 090 636

6 Zava
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5. V'fnosy z investic

6. Ostatni zisky a ztrety

7. Niiklady na marketingov6 Einnosti

8. Administrativni n5klady

o :ri \
li-.i

;-;s o

c,

Ostatni zisky a ztrety 31.8.2018 3L.8.20L7

ostatni provozni vinosy dotace 2 398 4 470

Jind provoznivinosy 20

Odpis pohlediivek - 199 0

Pojiit6n i -397 -283

Pokuty a 0roky z prodleni 1, 2

Da nd a po poplatky - 193 1,37

Ostatni provozni niiklady -238 -514

Celkem 3 536

Marketingov6 ndklady 31.8.2018 31.8.2017

Propagatni materid ly -1,20 -83

Ndklady na reprezentaci -467 -722

ln ze rce -673 -434

V}istavy - 181 -73

Propagace a reklama -t3 44L -L8 427

Celkem -14 882 -19 739

Administrativni n6klady 31.8.2018

Ka ncelS isk6 potieby a materidly -2 674 -3 541

Spotieba energie -792

Opravy a udriovdni -234

Sluiby -602 -495

celkem -4 436 -s 062

8

3 428 8

2

1390

31.8.2017

-963

l5



taanr 6

xomentii k individuilni Uaetni zavErce

ZONER software, a.s.

Hospoddiski rok konaici 31. 8. 2018 v tis. Ka

9. Ostatni niiklady - osobni niiklady

,:"

C) fit.!* ,L

10. Ostatni niiklady

Ostatni 31.8.2018 31.8.2017
Odpisy investidniho majetku -14 186 -t4 t84
ZmAna stavu rezerv 0 0

Zm6na stavu opravnr/ch poloiek k zdsobSm 0 0
Zmdna stavu opravnr/ch poloiek k pohleddvkdm 0 0
Celkem - 14 185 - 14 184

Osobni n6klady
ZamEstnanci celkem Z toho iidici pracovnici

31.8.2018 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2017
Pr0m6rnrj' potet zam6stnanc0 74 5

Mzdov6 nd klady -78 474 -1-8 1-62 -1 398 -1 304

Odm6ny ileni m statutdrnich orgdntr -70 -40 -20 -20

Ndklady na socidlni zabezpedeni -6175 -444

Soci;i Ini n;iklady ), 81,4 -1, 795 -1,37 - 116

Osobni n5klady celkem -26 609 -26 L1Z -2 030 -1 884

Poloika 31.8.2018 3L.8.20L7
Zisk pied zdanEnim -12 100
Daiovd neuznateln6 ndklady sluiby 474 7 3',J.

DaiovE neuznateln6 soci6lni n6klady 862 808
Da ry 429 515

Rozdil zistatkovich cen - dariov6, ritetni 0

Daiov6 neuznateln6 pokuty 1,

Daiov6 neuznateln6 manka a Skody 10 0

Rozdil daiovrich a laetnich odpist 301

Zdklad dand (+) Dariovii ztriita (-) -10 346
Dary dariov6 uznateln6 - odpodet -389 0
Daiovd ztr6ta minul,i ch obdobi -70 347 0

Z;i klad dan6 zaokrouhlenf 0

Dai splatnd 19 % 1 151 0

Odpoiet za postiien6 osoby -18 0

Dai z piijmi za bEinou iinnost splatnd -1 133 0

OdloienS dai 115 -57

Zisk(+) Ztrita (-) po zdan6ni t3 282 -12 157

l6

11. VfpoEet danE a zisku po zdanEni

o

70 5

-6 311 -475

14 300

L 570
2

-850

1-6 796

6 060



iavadi

xomentii k individu,lni Uaetni zivErce
ZONER software, a.s.

Hospoddiskv rok konaici 31. 8. 2018 v tis. Ka

13. Hlavni skupiny dlouhodob6ho hmotn6ho majetku (DHM)

n)-

i
c

tran, e

Ostatni 31.8.2018

Rozdil ztlstatkov\ich cen dlouhodob6ho hmotn6ho majetku 3 680 4275
Udetni opravnd poloika k zdsobdm 0 0

Uaetni opravnd poloika k pohleddvkdm 0 0
Celkem piechodn!' rozdil 3 680 4 275

OdloienS dai - zivazek lg%o 697 aL2

Pozemk

v

Stavby Samostatn6
movit6 vEci

Nedokonien'i
DHM

Celkem

Poiizovaci cena k 31.8.2016 9 67t 50 612 24 473 2 103 86 859
Piirtistky 0 0 6 02t 6 L42 L2 L63
Vyiazeni 0 0 723 6 02r 6 744
Akvizice 0 0 0 0 0

Reklasifikace 0 0 0 0

Ku rzove rozdily 0 0 0 0 0

Ostatni 0 0
Poiizovaci cena k 31.8.2017 9 67L 50 612 29 77L 2 224 92 278
Pfirirstky 0 495 8 489 27 4t2 36 396
VyiazenI 0 3 226 5 339 9158
Akvizice 0 0 0

Reklasifikace 0 0 0 0 0
Kurzov6 rozdily 0 0 0 0 0

Ostatni 0 0 0 0

9 67L 47 88t 32 92L 110 951

OprSvky a opravn6 poloiky -
zistatek k 31.8.2016

0 11 431 20 848 0 32 279

Odpisy 0 1304 2 s20 0 3 824
Vyiazeni 0 724
Reklasifikace 0

Tvorba opravn,l'ch poloiek 0 0 0 0 0

Kurzov6 rozdfly 0 0 0 0 0
Ostatni zaokrouhleni 0 0 0 0

OprSvky a opravn6 poloiky -
zrlstatek k 31.8.20u

t7 73s 22 644 0 3s 379

Odpisy 2 A74 2 725 0 5 599

Vyiazeni 0 3 226 3 456 0 6 682
Reklasifikace 0 0 0 0

Tvorba opravnrl'ch poloiek 0 0 0 0

Kurzov6 rozdily 0 0 0

Ostatni zaokrouhleni 0 0 0 0 0

Oprdvky a opravnri poloiky -
ztstatek k 31.8.2018

0 12 383 2t 9t3 0 34 296

DHM k 31.8.2018 netto 9 67L 3s 498 11 008 20 478 76 655

12. Rozpis odloien6 dan6

31.8.2017

0

0 0 0

t7 723

0 0

0

Poiizovaci cena k 31.8.2018 20 478

0 724 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

17
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NavriSeni hodnoty samostatnich movitich v6ci spoiivd piedevSim v ndkupu nov6ho ha

Nedokonienr/ dlouhodobi majetek je vy55i z divodu vybavovini nov6ho datovriho centra.
Vy;azuje se majetek jii odepsani a mordln6 opotfebovani, v6tiinou servery. V aktudlnim [ietnim
obdobi byl prodiln byt d.401. v objektu Soukenickd 2.

14. Hlavni skupiny dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku (DNEHM)

Ndrtst nehmotnich aktiv jsou poiizovan6 autorsk6 aplikaini software piedeviim Photo sudia W.
Vyiazujise odepsanS a nevyuiitelnd aktiva.

Nehmotn6
vris led ky
v'i'zkumu a

vrivoje

Software Ocenitelni
pr5va

NedokonEenf
dlouhodobf
nehmotnV
majetek

Celkem

Poiizovaci cena k 31.8.2016 14 985 41 198 0 9 567 65 750

Pik0stky 0 9 567 0 10 786 20 353

Vyiazeni 0 9 567 23 501

Akvizice 0 0 0 0

Reklasifikace 0 0 0

Kurzov6 rozdily 0 0 0

Ostatni 0 0 0 0 0

Poiizovaci cena k 31.8.2017 14 985 36 831 0 10 785 62 602
Piiristky 0 10 886 11045 21931
Vyia ze n i 0 21 899

Akvizice 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Kurzov6 rozdily 0 0 0

Ostatni 0 0 0 0 0

14 985 36 704 0 10 945 62 634

Opr6vky a opravn6 poloiky
- ztstatek k 31.8.2016

14 935 30 624 0 0

Odpisy 0 10 312 0 0 t3 934
Z0statkov6 cena pii vyiazeni 50 13 934 0 0 10 362

Reklasifikace 0 0 0 0 0

Ku rzove rozdily 0 0 0

Ostatn i 0 0 0 0 0

OprSvky a opravn6 poloiky
- zristatek k 31.8.2017

14 985 27 002 0 0 4L 987

Odpisy 0 70 244 0 0 1,O 244
Vyiazen i 50 11 013 0 0 11013
Ztstatkovd cena pii vyiazen i 0 0 0 0 0

Reklasifikace 0 0 0 0 0

Kurzov6 rozdily 0 0 0 0 0

Ostatn i 0 0 0

Oprivky a opravn6 poloiky
- zistatek k 31.8.2018

t4 985 26 23t 4t 2t8

Dlouhodobi nehmotnV
majetek k 31,8.2018 netto

0 t0 471 0 10 945 2L 4L6

l8

n,,J

I C.

0 13 934
0

0 0

0 0

0

11 013 0 10 886

Reklasifikace
0 0

Poiizovaci cena k 31.8.2018

4s 559

0 0

0 0

0 0
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15. Rozpis hmotn6ho majetku zatiiendho z6stavnim pr5vem

c

o
o

,nini c

Zdsoby jsou vdtiinou nov6 vyrobenri a poiizen6 knihy, kte16 se do konce 0detniho obdobi neprodaly.
Z5soby bez pohybu vice nei rok nejsou.

NSzev majetku Uaetni
hodnota

Forma zajiit6ni utel Doba ZAvazek

Budova Nov6 Sady t.p. 583/18 8 547 Zdstavni prdvo UVC T 2021 5 775

Budova Nov6 Sady a. p.585 322 Zdstavniprdvo uve r 2021, 4 525
Pozemky LV 3453 9 671 26stavni prdvo uve r

Budova Nov6 Sady 6 709 Zdstavni prdvo UVET

Budova Soukenickd 2 2 653 Zdstavni prdvo UVE T

Budova Nove sady 583/20 22 635 Z5stavniprdvo uver

Celkem zdstavni prdvo 44 537 10 300

Poloika 31.8.2018 31.8.2017
MateriSl 0 0

Nedokoniend v!'roba 0

Vlastni vlirobky - jen vydavatelstvi knihy 70 297 9 05s
PfecenEnivlastnich vri robk0 na realizovatelnou hodnotu 0 0

Zboiicizi zboii knihy 385 690

Celkem zdsoby v iist6 realizovatelnd hodnotE 10 682 9 745

Poloika 31.8.2018 31.8.2017
Poh leddvky z obchodnich vztahrj 6 425 4 517

Ostatni pohleddvky z obchodnich vztahtr 309 523

Celkem pohled6vky z obchodnich vztah0 6 734 5 040

'z toho pohleddvky do lhAty splatnosti 4 418 3 661
*z toho pohleddvky do spldtnosti 30 dnl po lhItd 1179 1027
*z toho pohleddvky od j1 do 90 dnl po lhfitd 1055
*z toho pohleddvky nod 90 dnl po lhltd 84
Piecendni na rea lizovatelnou hodnotu 0 - 199

Poskytnut6 kriitkodob6 zdlohy na licence a domeny to t37 2743
Stdt daiov6 pohlediivky za dari z piidan6 hodnoty (DPH) 2 00s 978
Dohad ne iity aktivni 0

Jin6 pohled;ivky ptjfky, detailni rozpis je v fdsti transakci se

spojenimi osobami
22 011 1,2 344

Pohleddvky za spoleaniky vietn6 irok0 3761
Celkem kr6tkodob6 pohlediivky 40 947 24 673
Dlouhodob6 pohledSvky za spoleiniky 10 250 10 250

l9

15. Z6soby

17. Pohled6vky

31.8.2018

r----T---t

0

268

0

0
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i

o

t-.,,e4t c
18. Ostatni kr5tkodob6 aktiva

Poloika 31.8.2018 3L.8.20t7
Ndklady piiStich obdobi - poplatky za dom6ny L8 276

Pf ijmy pfi5tich obdobi 60 502
Celkem 18 336 12 056

19. Ziikladni kapitdl

Zdkladni kapitdl 20.000.000,- Ki je rozdElen na 20.000.000 ks kmenov!'ch akcii na jm6no ve jmenovit6
hodnot6 1,- Kt a je beze zm6ny. Jedin!' akciondi je ing. Milan Behro, kteri je opr6vn6n ve vztahu ke

spoletnosti vykondvat prdva spojend sakciemi na jm6no. Jedlnli akcion5i md prdvo na dividendy,
kter6 valnii hromada podle vlsledki hospodaieni urii k rozd6leni. Neexistuji iiidnd omezeni spojend
s akciemi.

20. Rezervnifond

Poloika 31.8.2018 31.8.2017

Z5 kon n1i rezervnifond poadteaniz0statek 4 000 4 000

Tvorba za obdobi 0

derpdniza obdobi 0 0

Rezervni fond konetnV zistatek 4 000 4 000

Poloika 31.8.2018 3t.8.20L7
Nerozd6lenl? zisk (ztrdta) minul'/ch Iet -1-2 t7 4 -18

Zisk (ztriita)b6in6ho obdobi 13 282 -L2 t57
V!'plata ze zisku po zdan6nia zaokrouhleni 0

Celkem nerozdElen,i zisk 1108 - t2 L74

22. Dlouhodob6 finanEni z5vazky

Poloika 31.8.2018 31.8.20L7

Dlouhodobli riv6r MPU 10 300 17 600

Dlouhodobli riv6r Oberbank / EUR 9 897 0

Jin6 dlouhodob6 zdvazky 0v6ry na vozidla 1,9t2
Celkem dlouhodob6 finanini zSvazky 2t 594 L9 512

20

21. Nerozd6lenri zisk

11 554

0

1

L 397
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23. Ostatni dlouhodob6 z6vazky - emitovan6 dluhopisy

o-

,rdn

'-'..d<'

tC

31.8.2018 31.8.2017

Emitovand dluhopisy 54 740 54740
odkoupen6 vlastni dluhopisy 5 400

Dluhopisy proda n6 splatn6 s0 6s0 49 340

Spolefnost emitovala dluhopisy na burze kdatu 1.10.2009. Kdatu ziiv6rky bylo celkem upsdno a

splaceno 5 474 ks dluhopisfl v nomin6lni hodnot6 L0 tis Ki (lslN C20003501660) s 0rokov,im vfnosem
LO%p.a. K datu zdv6rky zt6to emise spoleanost prodala celkem 1310 ks vlastnich dluhopisfr.
Poplatky spo.ien6 stransakcemi iini 8 tis. Ka a jsou za0ttovan6 vn6kladech zaobdobi. Dluhopisri
k vri plat6 kupon0 do 31.8.2018 zb,iv5 5 055 ks. Urok do 31.8.2018 je 4 643 tis. Kt, 0rok piipadajici na

dalSi hospoddiskrl' rok je 422 tis. Ka. Kup6ny z dluhopisfr jsou splatn6 k 1.10.2018. Prodlouieni emise

.ie k datu 30.9.2019 s rirokovr/m vlinosem 10% p.a.

24.Zivazky z obchodniho styku a jin6 z6vazky

25. Ostatni finanani zSvazky

Poloika 31.8.2018 3t.8.20t7
Zdvazky finantni - zam6stnanci L 222 1193
Ostatnifinantni z5vazky - kriitkodobli tiv6r , poukazy 207t 2 97r
Celkem kr.itkodob6 ziivazky 4 164

26. Splatn6 dafiov6 z6vazky

Po loi ka 31.8.2018 31.8.20L7
Zavazky z o bchodnich vztahi 1-2 285 2 5t9
z toho zdvdzky po lhltd splotnosti 90 123

Krdtkodob6 piijat6 z:ilohy 1105 937

Dohadn6 faty pasivni 64 40

Jin6 zdvazky, v!'plata kuponri dluhopisy 4 312 4 202
Celkem krAtkodob6 z6vazky L7 766

Poloika 31.8.2018 3L.8.2017

Zdvazky ze sociillniho a zdravotniho pojiSt6nf 695

Stdt - zdvazky na dani ze mzdy 901 868

Stdt-zdvazkyzDPH 793
Stdt - zdvazky na dani z piijmi 704 0

Stdt - ostatni z6vazky - silnitnidari 4 11

Celkem krdtkodob6 z5vazky 2 304 2 353

2l

Poloika

4 090

7 698

3 293

681
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27. iasov6 rozliSeni pasivni

Poloika 31.8.2018 31.8.20L7

V'i nosy piiStich obdobi 68 259 53 423

vidaje pilitich obdobi 139 1 401

Celkem iasov6 rozliSeni pasivni 68 398 s4 824

V\i'nosy pfiStich obdobivzrostly, proto:e se zm6nila filozofie prodeje vlastnich produktt, neproddvaji
se SW (licence), ale poskytuji se sluiby na dobu n6kolika let. Vr/nosy se podle d6lky smlouvy dasov6

rozliSuji. easov6 se rozliiuji SSL certifikiity na tii ai pEt let a pii navrl'Senitrieb za tuto sluibu jsou

i vy5iiv,i nosy piiitich obdobi.

-t-'
}JLI

o;c
a- o

-^vl

cv,tini

28. Rozpis piijatfch dotaci na investitni a provozni Uiely

29. Transakce se spfiznEnymi stranami

Uiel dotace Poskytovatel 31.8.2018

OperadnI program Podnikdni a

inovace pro

konkurenceschopnost
3 804

Zoner Creative Cloud
aislo projektu:
cz.o L.4.o1 / o.o / o.0/1 s_005/0000650

Zabezpeieni vzd6ldvaci aktivity
za m 6stna nc0

Uiad prdce 223

Podpora od born6ho vzd6ldvdni
za m6stna nc 0

aislo projektu:
cz.o3.L.s2/o.o/o.ol 15 02 1/00000s3

Operaini program Podnikdni a

inovace pro

konkurenceschopnost
M inisterstvo
primyslu a

obchodu

Ekologick6 a ekonomick6 datov6
centrum Zoner

aislo projektu:
cz.oL.4.04 /o.0 / 0.0/1s_01 1/0000602

Pohled6vky za spiiznEnfmi stranami z obchodniho styku
31.8.2018 31.8.20L7

Dluinik e6stka nomin6l Sniieni
hodnoty o

Dluinik eSstka
nominSl

Sniieni
hodnoty o

370 0 Zoner L. L.C. 147 0

Zone r,lnc 102 0 Zoner,lnc 0

ZONER s, r.o. SK 777 0 ZONER s.r.o. SK 46 0

Poskytnut6 ptjtky spiiznEnVm stran6m
3r.8.2018 31.8.20L7

OdbEratel iiistka Popis odbEratel i:istka Popis

Behro Milan lng 0 P0jika Behro Milan lng 3 767 Prljtka

ZONER assets s.r.o P0iika ZONER assets s.r.o 200 Piidka

ZONER GROUP 9 782 Pijtka Plazik s.r.o 11 363 P 0itka
3D V36O LIM ITE D P tjaka 400 P0jEka

Pozn6mka

M inisterstvo
pr0myslu a
obchodu

429

Zoner L. L.C.

1-36

9 1t6

1- 434 3D V36O LIMITED
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Pijiky od spiizn6n,/ch stran
31.8.2018 31.8.2017

VEiitel tSstka Splatnost vEiitel tistka Splatnost
0 0

Dod5vky spiizn6nrim strandm
31.8.2018 3L.8.20L7

odb6ratel e5stka Popis Odb6ratel t:istka Popis

Zoner, s.r.o. SK 5143 Software, knihy,
internet. sluiby

Zoner, s.r.o. SK 4 970 Software, knihy,
internet. slu:by

ZONER L.L.C. Ja p. 624 Software ZONER L. L.C L 255 software
ZONER lnc. USA 2 806 Software 3 200 software

a./-+ :-.-\-!

"1
c ',r'

30. Vfie pen6iniho pln6ni st6vajicim ilenrim iidicich org6n0

Zivazky ke spiiznEnVm stranSm z obchodniho styku
31.8.2018 31.8.2017

V6iitel t5stka splatnost VEiitel f:istka Splatnost
ZONER s.r.o. SK 3t2 25.9.2017

Dodivky od spiiznEnj,ch stran

31.8.2018 3L.4.20L7

odb6ratel fSstka Popls Odb6ratel tiistka Popis

Zoner, s.r.o. SK 219 lnternet. sluiby Zoner, s. r.o. SK 3 426 lnternet. sluiby
ZONER L. L.C. Jap. 13 sluiby ZONER L.L.C. Jap 0

ZONER lnc. USA 624 Marketing a

propagace
ZONER lnc. USA 613 MarketinB a

propagace

ZONER assets, s. r.o 863 Ndjem + sluiby ZONER assets, s.r.o 899 Ndjem + sluiby

VfSe pendiniho a natur5lniho pln6ni st6vajicim ilen0m o196n0

Druh plnEni
Ovl6dajici osoba iidicich orgiiny Dozorti rada

3 1.8.2018 31-.8.20L7 31.8.2018 31,.8.2017

Pijtka 0 3 603 0 0 0 0

Nezaplacen6 riroky 764 0 0

Drlchodove pf ipojiit6ni 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 3 767 0

23

0

ZONER lnc. USA

31,.8.201,7 31.8.2018

0 0 0

0 0 0



(omentii k individuilni 6ietni zivErce
ZONER software, a.s.

Hospodifskv rok konaici 31. 8. 2018 v tis. Ka

31.8.2018 3L.8.20L7

Druh rnivolov6 iinnosti V,idaje Druh v'ivojov6 finnosti V'idaje
Operatni program

Podnikdnia inovace pro

konkurenceschopnost
4 233

Operaini program
Podnikdnia inovace pro

konkurenceschopnost
4 422

Zabezpef eni vzd6l6vaci
aktivity za m6stna nc[r 223

Zabezpedeni vzd6l;ivaci
aktivity zamdstna ncfr 48

31. Vfdaje vynaloien6 v pribEhu ritetniho obdobi na v'izkum a vfuoj

32. V'fznamn6 ud6losti po datu (Eetni z6v6rky.

Po datu JtetnizivErky se nevyskytly i6dn6 vr/znamn6 uddlosti,

Povinni audit: AUDIS AZ s.r.o., Brno, oprdvn6ni KAaR 0447 150 tis. Ki
Ostatni sluiby, kter6 poskytl AUDIS AZ s.r.o., Brno - ridetnia ekonomick6 poradenstvi
Celkem za hospod:iisk'l rok 96 tis. Kt.

I
Sestaveno d ne:

14.lL.2018
Sestavil:
Hana BergmanovS

StatutdrnIzdstupce
lng. Milan Behro

Zal!aF6

:
o ir

{.
i. 05

24

33. Niiklady spojen6 s auditem



Zpráva o vztazích podle §82 zákona č. 90/2012 Sb. 
 

Tato zpráva se zpracovává za účetní období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018. 

 

Ovládaná osoba:  firma: ZONER software, a.s. 

   IČ: 49437381 

   sídlo: Brno, Nové sady 583/18, PSČ 60200 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, 

vložka 5824 

Ovládající osoba: Ing. Milan Behro 

   rč: 690403/7998 

   bytem: Brno, Nové Sady 446/6, PSČ 602 00 

   podíl k 31. 8. 2016: 100 % základního kapitálu 

 

Došlo k úplnému splacení půjčky ovládající osobě poskytnuté ovládanou osobou za běžných 

obchodních podmínek. Jinak nebyla mezi výše uvedenými osobami uzavřena žádná smlouva ani 

nedošlo k žádnému plnění na základě jiných skutečností vyjma pracovně právního vztahu 

zaměstnaneckého poměru (180 tis. Kč za období). 

 

Ovládané osobě nevznikla v průběhu účetního období z titulu ovládání žádná újma. 

 

Propojené osoby: 

Sesterské společnosti ovládané stejnou ovládající osobou: 

ZONER GROUP, s.r.o. (jednatel, jediný společník) 

V průběhu účetního období došlo k navýšení půjčky od společnosti ZONER 

Software, a.s. na 11,4 mil. Kč. V průběhu účetního období nebyly uzavřeny 

žádné smlouvy, nebyla provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná jiná 

plnění, a proto nevznikla ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk 

probíhal za běžných obchodních podmínek. 

ZONER assets, s.r.o. (jednatel, jediný společník) 

V průběhu účetního období došlo ke splacení pohledávky z odštěpení a 

k poskytnutí půjčky 0,2 mil. Kč. V průběhu účetního období nebyly uzavřeny 

žádné smlouvy, nebyla provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná 

plnění, a proto nevznikla ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk 

probíhal za běžných obchodních podmínek. 

EuroHost s.r.o. (jednatel, jediný společník) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 

ZONE1, a.s.  (člen správní rady, statutární ředitel, 90% akcionář) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 

EXPLORER a.s. (člen správní rady, statutární ředitel, jediný akcionář) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná jiná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 

MPU Investorská a.s. (člen představenstva, drobný akcionář) 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nebyla 

provedena žádná opatření ani poskytnuta žádná jiná plnění, a proto nevznikla 

ovládané osobě žádná újma. Veškerý obchodní styk probíhal za běžných 

obchodních podmínek. 



Ptu|CE.TIPS, s.r.o. (45 % spoleinik)
V prtb6hu ri6etniho obdobi nebyly uzavieny Lidnd smlouvy, nebyla
provedena Z6dn6 opatieni ani posk)tnuta ZednA plndni, a proto nevznikla
ovkldan6 osobd Z6dn6 rijma. VeSkerf obchodni styk probihal zabELnych
obchodnich podmfnek.

PIXBUF, s.r.o. (40 % spoletnik)
V prubdhu ritetniho obdobi nebyly luzavieny Lddnl smlouvy, nebyla
provedena Ziidnii opatienf ani poskytnuta iridnd plnEni, a proto nevznikla
ovkidand osobE Zidnri rijma. Veikerj obchodni styk probihal zabELnych
obchodnfch podminek.

Zoner, s.r.o. Slovensko (jediny spoleinik)
V prub6hu ridetniho obdobi nebyly uzavieny Zidn€ smlouvy, nebyla
provedena Z6dn6 opatieni ani poskltnuta ZAdnA pln6ni, a proto nevznikla
ovl:idan6 osobE Z6dn:i rijma. Ve5kerj obchodni styk probihal zabELnych
obchodnich podmfnek.

ZONER L. L C. Japonsko (ovlddojici osoba s podilem 60 %o)

V prub6hu rldetnfto obdobi nebyly uzavieny i6dn1 smloury, nebyla
provedena Zildnii opatieni ani poskynuta Zridnri plnEni, a proto nevznikla
ovl6dand osob6 Z6dn6 [rjma. Ve5ker,-i obchodni styk probihal za bEin;ich
obchodnich podminek.

ZONER Inc. USA (jedinj, akciondf)
V prtb6hu ri6etniho obdobi nebyly uzavieny Zridnd smlouvy, nebyla
provedena Z6dnii opatieni ani poskynuta iridnri plndn(, a proto nevznikla
ovl6dand osob6 Z6dnri tjma. VeSkerj obchodni styk probihal za bELn!ch
obchodnich podminek.

3D V360 Limiled (10'% spoleinik)
V prribdhu ridetniho obdobi nebyly uz avieny 26dn6, smlouvy, nebyla
provedena 2iidnii opatieni ani poskynuta Zidnri plnEnf, a proto nevznikla
ovl6dani osobE Zridn6 [jma. VeSkerly' obchodni styk probihal za b6Znych
obchodnich podminek.

Spoleienstv{ Soukenickri i. p. 973 (piedseda spoleienstvi vlastnikfi)
V prfibdhu fdetniho obdobi nebyly tzattieny Lidn6, smlouvy, nebyla
provedena Z6dn6 opatieni ani poskynuta Zridn6 plnEn(, a proto nevznikla
ovl6dand osob6 2idn6 tjma. VeSkerli obchodni styk probihal za bELnych
obchodnich podminek.

Za driv6md jsou v rrimci propojenlich osob povaZov6ny informace a skutednosti, kteri j sou soudristi
obchodniho tajemstvi propojenych osob, a informace, kter6 byly za driv6rn6 oznadeny n6kterou
osobou, kerii je soudiisti skupiny. Za dfiv6rn6jsou rovnEZ povaZov6ny veSkerd informace z
obchodniho styku, kterd by mohly samy o sobd nebo v souvislosti s jin;imi informacemi zprisobit
rijmu kter6koliv osobE woiici koncern. Z uveden6ho dtvodu neobsahtje tato Zprina L6dnE

informace o cen6ch, popi. mnoZstvi.

Zpracovini Zpri:y o vztazich mezi propojenjmi osobami bylo v z6konem stanovend lhttd zajiStdno
statut6mim org6nem spolednosti. Zprdva o vztazbh mezi propojenfmi osobami 6yla zpracovina
podle nejlepiiho vddomi a znalosti zpracovatele. ierpanlich z dostupnjch podkladt a dokumentt a s

vynaloZenim maxim:ilniho rlsi li.
Zpriva byla piedloiena k piezkoumiini dozordi rad6, kteni sv6 stanovisko piednese na valn6
hromadd spoleinosti

Ing.
V BrnE 23. 10.2018

piedseda



ZprSva piedstavenstva za hospodfiskf rok2017

Vaieny akciondii,

pfedkldddm Vdm zpr6vu piedstavenslva o podnikatelskd dinnosti spolednosti a o stavu majetku
spolednosti ZONER software, a.s., ve kteri bychom Vds chtEli sezniimit s hospodriiskjmi rysledky
spolednosti dosaZenymi pii obchodni dinnosti v hospod6iskdm roce 2017 .

Spolednost se po rispd5ndm investidnfm obdobi soustiedila vtomto fiskdlnfm roce jako i vroce
minuldm na dalSi podporu podnikatelskd dinnosti. Naddle se spolednost soustiedi na prodej software
formou poskytoviini sluZeb (SaaS) na urditd obdobi, vdtSinou viceleld. Vzhledem k nutnosti dasovE

rozli5it odpovidajfci vlinosy, narostly Wnosy pii5tfch obdobi o dalSich cca l5 mil. Kd. Hospod:iiski
rok 2017 je opdt nejlep5i v historii spoleEnosti.

Prodej SW: Pokadovali jsme uplatiovdnim strategickich zmEn v marketingovdm a obchodnim
oddEleni softwarovd divize se z mEienfm na piimli marketing a prodej koncorim uZivatehim. Vyvoj
novd verze je zamEien na vyrazni inovace v produktu, zejmina implementaci cloudov.jch sluZeb a

technologie um6ld inteligence. Dal5im v,.iznamn;im krokem je zacileni produktu na zahraniani trhy,
kde niinist sledujeme na trzich DE. V uplynuldm roce ale trhy US, JP a RU zaostaly a zamdiime se na
nd vfc v dal5im obdobi.

Internetovd sluZby, webhosting a sprdva domdn: Oblast je charakterizov6na pokradujicim prudk,jm
konkurendnim bojem vSech poskytovatelfi, kteii se ve snaze ziskat a udrZet zikaznika uchyluji
k dal5(m slevrlm a sniZovilnim cen. Rada z nich podnikd s minim6lni maii, coi je z mdho pohledu
dlouhodobE neudrZitelnd. I pfes tuto okolnost dochiizi v tomto odddleni k dal5imu rtstu podtu
zdkamiktr. Produkry jsou proddvriny na webu CZECHIA.CZ. OddEleni rispd5nE proddv6 produkt pro
publikaci webouy'ch striinek - Zoner inPage, produkt pro eshopy - Zoner inShop, vice se

vyprofilovaly cloudovd a serverovd produkty - Zoner CIoud.

Vydavatelstvi ZONER press: Tohoto oddEleni se v uplynulfch letech fspd5n€ etablovalo na poli
lydriv6ni odbomd literatury se zamdienim na oblast grafiky, webhostingu, webdesignu, programovrini
a zejmdna fotografoviini, kde zaplnilo mezeru na trhu nEkolika desitkami tituhi a stalo se tak lidrem
v tdto oblasti. V tomto roce doSlo k saturovdni tituhi a mimdmu poklesu trZeb \Tdavatelstvi z vlastnf
produkce.

lT Security: Do odddlen( spad6 SSLmarket s rystavov6nim SSL cenifikdtt pro bezpednou komunikaci
na webov,j'ch str6nkdch a produkt Zoner Antivirus. Verze pro Android je stAle nejstahovanEj5im
produktem ZONERu. Zoner Antivirus fbr Mailservers se star6 o ZeroDay zabezpedeni mailov6
komunikace serveri CZECHIA s velmi vysokou idinnosti pfevySujlci konkurendni projekty na trhu.
Nicm6n6 rtst trZeb se zastavil.

Ahiry v oblasti r"jzkumu a r".ivoje se soustied'uji zejmdna do divize SOFTWARE a divize ITS.
Vlivojovd a vjzkumni aktivity divize se soustiedily na novd piipravovanou verzi programu Zoner
Photostudio X, na kterou jsme doderpali dotaci z Evropskjch fondt. Divize Antivirus nadiile pracuje
na lyvoj i novdho produktu pro Windows, kteri by mdl blt uveden na trh v n6sledujicim obdobi a

doplnit tak velice fspdSnou verzi ZAV pro Android a verze pro zzbezpeleni mailov,y'ch servert.

Z6vErem mi dovolte poddkovat za projevenou drivdru a zirovei q,j6diit piesvEddeni, Ze v pii5tfm roce
dojde kjeste piimivdjSimu r"-y'voji hospod6iskiho vli'sledku. Konkritni blizsi ridaje a rysledky
hospodaieni za uplynuld fdetni obdobi jsou obsahem vyrodni zprery spolednosti a iaelni z|vltky za
lidetni obdobi 2017, kter6je nedilnou soudesti tdto zprery.

Ing. an Behro

V BrnE dne 28. I I . 201 8

piedseda piedstavenstva


