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: ZONER software, a.s.
Ulice: Nov6 sady 583/18
Obec: Brno
PSe: 602 00

. 17. zAii 1993
Spole6nost je Zapsan6 v obchodnim rejstiiku veden6m u Krajskeho soudu v Brn6,
oddil B, vloZka 5824.

le:494 37 381
ae . c2494 37 381
, . akciov6 spolednost

Rozhoduj ici piedm6t 6in nosti :

- poskytov6nlsoftware
- obchodni Zivnost-koup1 zboZi za 0delem jeho dalSiho prodeje a prodej
- automatizovan6 zpracov6ni dat
- reklamni dinnost
- vydavatelsk6 dinnost
- zprostiedkovatelskd 6innost
- vfzkum a vfvoj v oblasti piirodnich a technickfch ved nebo spolecensklTch vdd

lSlN: C20003501660
Jmenovit6 hodnota: 10.000,- K6
Datum emise: 1. 10. 2009
Doba splatnosti: 5 let
Urokovf vfnos: 10 % p. a.
Podoba: zaknihovan6
Forma: na doruditele
Objem emise. 200.000.000,- Kd
Po6et kusfr: 20.000 kusir

Prospekt byl schv6len spolu s emisnimi podminkami dluhopisfr rozhodnutim e NB d.
j.2009/64951570 ze dne 26. srpna 2009, kter6 nabylo pr5vni moci dne 27.srpna
2009. K 1.9.2015 bylo z p0vodniho emitovan6ho po6tu 7 468 ks obligaci v nomindlni
hodnot6 74.680.000 K6 zruSeno 1.994 ks, kter6 drlela spolednost. Vfnos z dluhopisfr
byljejich majitelfrm vyplacen v souladu s emisnimi podminkami. Splatnost emise byla
na z6klad6 rozhodnuti sch&ze v6iitelfr prodlouZena do 30. 9.2019. K 28. 2.2019
spole6nost prodala ze sv6ho majetku vSechny vlastni dluhopisy.

2. Zikladni kapitil spol*cn*sti
? 1. Akcte:

Po6et kmenovfch akcii na jm6no: 20.000.000 kusft
Jmenovit6 hodnota: 1,- Kc

2 2 Zakladni kapital
20.000.000,- K6
Zilkladni kapitdl byl zcela splacen.

3. Statut*rni a ciozorci organy k ?{t" ?. ?tJ1*
3.7 Pr"edsfavensfvc
jedin! clen: lng. Milan Behro, Brno, Nov6 sady 583/18, PSe 602 00
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piedseda: RNDr. Jan tVaterna, Ph.D., Praha 3, Na Balk6n6 1361t28, PSe 130 00
6len: Hana Bergmanovd, Brno, DvoiiSte 54, PSe 625 00

piedseda: RNDr. Jan Jvlaterna, Ph.D., Praha 3, Na Balk6n6 1361t28, PSC 130 00
clen: lng. Ladislav Kubice, Praha 3, Kii5t'anova 154414, PSe 130 00
6len: Hana Bergmanova, Brno, Dvoii5t6 54, PSd 62500

: -- 
1

Za pwni pololeti hospod6isk6ho roku 2018 spolednost dosdhla vfnos& ve vlSi
94 mil. Kc, hrubyi zisk 43 mil. Kd a zisk pied zdandnim ve vfSi 2 mil. K6. Ke konci
pololeti zam6stn6vA 74 zamdstnanc&. Spolednost podnik6 ve svfch st6vajicich
zab6hnutfch podnikatelskfch 6innostech. Pokra6ujeme v pln6n i dlouhodobe
strategie v investici do ristu softwarov6ho odddleni s cilem zvfSeni trZeb z prodeje
software do zahranid[.

V porovninis prvnim pololetim roku 2017 spole6nost dosdhla zhruba o 19o/o vy55ich
vSinosfr a zvySeni hrub6ho zisku o 26 %. Diky tomu doSlo k dosaZeni zisku
z pokradujici 6innosti ve vlSi 2 mil. K6. Podet zam6stnancfr v souvislosti s rozvojem
spolednosti stoupl o 4.

V 1. pololeti hospod6iskeho roku 2018 pokradovalo dalSi vyznamn6mu oZivovSni
podnikatelsk6ho prostiedi v eesk6 republice. St6le pokraduje konkurendni boj v
oblasti podnik6ni spole6nosti. Spolednost diky racionalizaci pracovnich postupfr
dosShla vy55i efektivity. Obchodni a marketingov6 odd6leni d6le pokradovalo
v zav6d6nI novych marketingovlich metod. DIky nizkfm poiizovaclm cendm st5le
pokraduje vfhodn6 obnovov6ni technologii. V;ivoj EUR a USD vfici Kc nijak vyraznd
neovlivh uje pod n ik6 n i spolednosti a n i vfsled ky hospodaien i.

Ve 2. pololeti lze o6ek6vat dal5izvfSeni ekonomick6ho ristu a dal5i oZiveni,
nezamEstnanost jiZ dos6hla sv6ho minima. Tyto faktory krom6 nezam6stnanosti,
sice nepiimo, ale pozitivn6, ovlivhuji trh se softwarem. Na druh6 stran6 je jiZ nutn6
po6itat s moZnlm postupnym rfrstem inflace a obchodn6 m&Ze pomoci naddle
o6ek6van6 stagnace rlrokovfch sazeb.
Ziskz pokra6ujici dinnosti za 1. pololeti hospod6iskeho roku 2018 ve vf5i 2 mil. K6

se zatim vyv'rji podle odek5v6ni. Ve srovnSni s pololetim roku 2017 se podaiilo
zachovat jeho hodnotu.
Ye 2. pololeti by se mEl hospodaisk! vfsledek vyvijet podle odek6vSni v souladu
s pl6nem. Odek6v6me, 2e vynosy za celf rok 2018 dos6hnou minim6ln6 stejne
f rovn6 v porovn6ni s rokem 2017 , pl6nujeme vf nosy cca 150 mil. K6, pii n6kladech
cca 80 mil. K6 a zisk pied zdandnim cca 5 mil Kc.
PiiloZen6 vykazy jsou v souladu s IFRS.

Ke dni 28.2.2019 dinila nesplacen6 jistina piijatfch dlouhodobfch 0v6r[r a p&jcek

cca 11 mil. Kc a z dal5ich dlouhodobych zAvazk0 ke tietim strandm je tieba uv6st
cca 55 mil. Kc z titulu emitovanlch dluhopisfr. Spole6nost spl6ci veSke16 piijate uv6ry
a p0jcky spolu s jejich piisluSenstvim v souladu se stanovenfmi spl6tkovlmi
kalenddii.

Spolednost neni v iizeni o konkurzu 6i vyrovn6ni.
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Spolednosti nebyla pozastavena dinnost Iiednim rozhodnutim.

Spolednost nevede Ladny takovfto soudni nebo obchodni spor.

Osobou zodpov6dnou za pololetni zprAvu spolednosti je jedin! dlen piedstavenstva
spolednosti lng. Milan Behro.

ProhlaSuji, 2e i6dny z dlen[r piedstavenstva, dozordi rady a ieditelfr spoleEnosti
nebyl odsouzen pro trestny 6in majetkov6 povahy. Prohla5uli, Ze podle m6ho
nejlepSiho v6domI poddv6 pololetni zpr1va v6rnf a poctivli obraz o finan6nisituaci,
podnikatelsk6 6innosti a vysledcich hospodaienlemitenta za uplynul6 pololeti a o
vyhlidkSch budouciho vlvoje finandni situace, podnikatelsk6 6innosti a vfsledkfi
hospodaieni emitenta.

V BrnE dne 18.4.2019

lng. Milan Behro - jedin! 6!en piedstavenstva
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ZONER software, a.s.

Pololeti kondici 28.2.2019

vfkaz o konlici

v tis. Ki v tis. Kd

Pokraiujici Einnosti

Vfnosy
Niiklady na prodeje

Hrubri zisk

Vrinosy z investic

Ostatni zisky a ztr5ty
N5klady na distribuci

N5klady na marketingov6 iinnosti
Administrativni n;iklady

Ostatni niiklady - osobni n6klady

Finandni n6klady

Kurzov6 rozdily

Podil na zisku piidruien'ich podnik0 (dividendy)

Zisk z prodeje podilu v piidruien6m podniku

Ostatni- odpisy, zmEna rezerv, danE

Zisk pied zdanEnim

Dari ze zisku (rezerva na dai)
Zisk za obdobi z pokradujicich dinnosti

U plnri v'isledek celkem piipadajici

vlastnik0m spolednosti

Zisk na akcii

Z pokradujicich a ukonienfch Einnosti

ziikladni (v hal6iich na akcii)

Sestaveno dne:10.5.2019

3

4

93 s16

-50 308

78 590

-44 426

5

5

7

8

9

43 208

5 310

6 L82

-432

-26932
-2522

-12 610

-2 40L

-4tt
0

0

-7 795

34 164

343

1 883

-407

-9 20s

-2 257

-1,3 369

-1 563

-7

0

0

-7 53310

1597
-304

2049
011

11 1293 2 049

UkonEen6 Einnosti

Ziskza obdobi z ukondenlich dinnosti

ZISK ZA OBDOBI L293 2049

Ostatni 0plnf vfsledek, po zdan6ni

Poloiky, kter6 se n6slednE nereklasifikuji do

hospodiiisk6ho vfsledku
Zm6na redln6 hodnoty investidniho majetku

Poloiky, kter6 se ndslednE mohou reklasifikovat
do hospoddik6ho vfsledku :

Zisk z piecen6ni majetku

Dai z ostatniho ripln6ho uisledku

Ostatni Ipln'i Wsledek za obdobi

0pwf WSUDEK zA oBDoBI cETKEM 1293 2@,9

Zisk piipadajici vlastnik0m spolednosti L293 2049

00

00

00

0

0

0

0

0

0

L293 2049

Podpisoui z5znam statut6rniho o196nu Udetni jednotky

€-,

6,47 LO,25

Bod
Pololeti koniici

28.2.20L9



ZONER software, a.s.

Pololeti koniici 28.2.2019

v tis. Kt v tis. Kd

Aktiva

Dlouhodobd akiva
Pozemky, budovy a zaiizeni

lnvestice do nemovitosti

Goodwill

Ostatni nehmotnd aktiva

lnvestice do piidruien'ich podniki

Odloien5 daiovii pohleddvka

Pohled5vky z finandnfho leasingu

Ostatni finandni aktiva

Ostatni aktiva Oberbank

Dlouhodob5 aktiva celkem

Krdtkodobd oktiva

Zitsoby

Pohlediivky z obchodniho styku a jin6 pohlediivky

PohledSvky z finandniho leasingu

Pohled5vky ze smluv o zhotoveni

Pohlediivky za ovl5dajicimi osobami

Splatn6 daiov6 pohlediivky

Ostatni kriitkodobii aktiva

Hotovost a penlze na bankovnich r]dtech

Aktiva klasifikovand jako drien6 k prodeji

Kriitkodob6 aktiva celkem

13

t4

L2

89 892

21 449

0

1 300

00

76 655

2t 4t6

10 250

1 000

tL254L 109 321

76

t7

77

77

18

11 986

42785

15754

tt2
9 599

1 133

10 682

40 947

18 336

10 524

81 369 0 80 489

194010 189810

lndividuClni vfkaz o finanEni situaci podle IFRS Bod
Pololetf kondici

24.2.2019
Rok konEici

31.8.2018

Aktiva celkem



ZONER software, a.s.

Pololeti kondici 28.2.2Ot9

v tis. Kd v tis. Kd

Vlastni kapitil a zdvazky

Kapitdl a fondy
Z5kladni kapit6l

Rezervni a ostatni fondy

Nerozddlenf zisk a zisk Idetniho obdobi

e6stty vykiizan6 piimo ve vlastnim kapit6lu souvisejici s aktivy
klasifikovanri mijako driend k prodeji

Vlastni kapit5l piipadajici vlastniktm spolednosti

Nekontrolni pod(ly

Vlastni kapit5l celkem

Dlouhodobi zdvazky

Prijiky

Ostatni finandni zdvazky

Zivazky z poiitk0 po ukondeni pracovniho pomdru

Odloienri daiov'i zSvazek

Rezervy

Vrinosy pii5tich obdobi

Ostatni z6vazky

Dlou hodob6 z6vazky cel kem

Krdtkodobd zdvazky

Z6vazky z obchodniho styku a jin6 ziivazky

Zivazky v0di odbdratelrim ze smluv o zhotoveni

P0jiky

Ostatni fina ntni z6vazky (rivdr, zamEstnanci, ostatn[)

Splatn6 dafiov6 z6vazky

Rezervy
l.
Lasove rozltsent pastvnt

Ostatni z6vazky

Z6vazky souvisejici s aktivy klasifikovan'i mi jako drienii k prodeji

Kriitkodob6 z6vazky celkem

Z6vazky celkem

Vlastni kapitdl a z6vazky celkem

Sestaveno dne: 10.5.2019

19

20

27

20 000

4 000

7297

20 000

4 000

1 108

00

25297 2s 108

22

t2
11

23

10 439

697

304

54 740

27 594

697

50 650

0

65 180 7294!

24

25

26

27

16 363

6 309

23tO

77 55t

102 533

77 766

3 293

2304

68 398

9\761

L687L3 164702

Pod pisoui z6znam statutdrniho orgdnu Iietn i jed notky

194 010 189 810

lndividudlni vfkaz o finanEni situaci podle IFRS Bod
Pololeti konEici

29.2.20L9

Rok konEici

31.8.2018
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1. Všeobecné informace  
 
Obchodní firma: ZONER software, a.s. 
 
Sídlo: Nové sady 583/18, Brno, PSČ 602 00 
 
Právní forma: akciová společnost 
 
IČO: 49437381 
 
Rozhodující předmět činnosti:  Automatizované zpracování dat 
    Dodávky a poradenství v oblasti software 
    Vydavatelská činnost 
 
Datum vzniku společnosti:  17. 9. 1993 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 5824. 
 
Společnost byla založena jako společnost s ručením omezeným. Dne 1. 4. 2009 byla zapsána 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 12008 změna právní formy 
na akciovou společnost. Základní kapitál byl navýšen na 20.000.000 Kč a je rozdělen na 20.000.000 ks 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Jediný akcionář je Ing. Milan 
Behro. Práva spojená s výše uvedenými kmenovými akciemi se řídí stanovami společnosti a platnými 
zákony.  
 
Statutárním orgánem je představenstvo. 
Jediným členem představenstva je Ing. Milan Behro, který jedná jménem společnosti ve všech věcech 
samostatně.  
 
Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady:  RNDr. Jan Materna, Ph.D. 
Člen dozorčí rady:  Hana Bergmanová 

 
Organizační struktura účetní jednotky se od roku 2013 rozšířila o certifikáty SSL, je rozdělena na 
následující oddělení: 

• software 

• internetové služby 

• vydavatelství ZONER Press 

• certifikáty SSL antivir 
 
Společnost nemá žádné stálé pobočky. Rovněž nemá žádné podíly ve společnostech pod rozhodujícím 
a podstatným vlivem ani ve společných podnicích. Z toho důvodu zpracovává individuální účetní 

závěrku. Konsolidovanou účetní závěrku nezpracovává. 
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2. Zásadní účetní postupy používané společností 
 
Prohlášení o shodě a základní účetní postupy  
Předkládaná individuální účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy 
finančního účetnictví (International Financial Reporting Standarts, IFRS) a interpretacemi přijatými 
Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) 
schválenými k použití v rámci Evropské unie. Společnost použila při sestavování individuální účetní 
závěrky novelizované IFRS. Zahájení používání těchto nových a novelizovaných standardů a interpretací 
nemělo žádný významný vliv na částky vykázané v této individuální účetní závěrce v běžném období a v 
předcházejících letech. 
 
Pravidla pro sestavení účetní závěrky 
Individuální účetní závěrka je sestavena za použití oceňovací báze historických cen kromě budovy, která 
byla přeceněna v souvislosti s odštěpením její části a oceněním nehmotného aktiva vytvořeného 
vlastní činností jak je uvedeno níže v účetních pravidlech. Historická cena obecně vychází z reálné 
hodnoty protihodnoty poskytnuté výměnou za aktiva. Při přípravě individuální účetní závěrky v souladu 
s IFRS provádí vedení společnosti odhady a určuje předpoklady, které k datu individuální účetní závěrky 
mají vliv na aplikaci účetních postupů a na vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Tyto 
odhady a předpoklady jsou založeny na bázi historických zkušeností a různých dalších faktorů, které 
jsou považovány za přiměřené za podmínek, při nichž se odhady účetních hodnot aktiv a závazků 
provádí v situaci, kdy nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů. V případě významných rozhodnutí zakládá 
vedení společnosti své odhady na názorech nezávislých odborníků. Odhady a předpoklady jsou 
průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou odhady 
revidovány. Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích 
vykázaných v této individuální účetní závěrce. 

 

Funkční a prezentační měna 
Tato individuální účetní závěrka je prezentovaná v českých korunách (Kč), které jsou současně funkční 
měnou společnosti. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé tisíce. 

 

Používané účetní postupy  
Cizí měny – transakce v cizí měně se účtuje ve funkční měně s využitím měsíčního kurzu ČNB. Na konci 
účetního období se prostředky vedené v cizích měnách jakož i pohledávky a závazky splatné v cizích 
měnách přepočítají kurzem ČNB ke dni individuální účetní závěrky. Kurzové rozdíly vznikající při 
vypořádání peněžních položek nebo při převodu peněžních položek v kurzech odlišných od těch, na 
které byly převedeny při prvotním účtování během období, jsou účtovány jako finanční výnos nebo 
náklad v období ve kterém vznikly. 

 
Půjčky spojeným osobám – jsou v okamžiku vzniku vykázány v reálné hodnotě snížené o transakční 
náklady. K rozvahovému dni jsou půjčky oceněny zůstatkovou hodnotou a případný rozdíl oproti 
hodnotě při vyrovnání je zúčtován ve výsledovce v průběhu trvání půjčky pomocí metody efektivní 
úrokové sazby.  

 
Vykázání výnosů – tržby z prodeje jsou vykázány, pokud částka výnosů může být spolehlivě stanovena. 
Je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s prodejem transakcí poplynou do společnosti a 
mohou být spolehlivě stanoveny. Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované 
protihodnoty snížené o částku všech slev a daně z přidané hodnoty (DPH). Výnosy z poskytnutých 
služeb jsou vykázány ve výsledovce v závislosti na stupni dokončené transakce k rozvahovému dni. 
Stupeň dokončení se hodnotí odkazem na přehled provedených prací. Příjmy z pronájmu investic do 
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nemovitostí jsou vykazovány ve výsledovce rovnoměrně po dobu nájmu. Výnosy z poskytnutých dotací 
jsou účtovány v okamžiku, kdy je nezpochybnitelný příjem dotace a zároveň se účtuje o souvisejících 
nákladech, které budou dotacemi kompenzovány. 
 
Účtování nákladů – společnost vykazuje náklady na akruální bázi a podle principu opatrnosti. Náklady 
na prodej zahrnují náklady na prodané zboží a náklady na poskytnuté služby včetně služby podpůrných 
funkcí a nákladů na materiály a suroviny. Správní náklady zahrnují náklady související s řízením a 
správou společnosti jako celku. 
 
Ostatní provozní náklady a výnosy - ostatní provozní výnosy zahrnují zejména výnosy ze smluvních 
pokut a penále, provozní dotace, zrušení opravných položek a rezerv. Ostatní provozní náklady zahrnují 
zejména pokuty a penále, odpisy pohledávek, opravné položky a rezervy, manka a škody. 
 
Finanční výnosy a finanční náklady – finanční výnosy zahrnují v tomto účetním období zejména úroky 
a kurzové zisky. Finanční náklady zahrnují zejména, kurzové ztráty, úroky z dluhopisů a bankovních 
účtů, poplatky za transakce prováděné bankou.  
 

Splatná daň se vypočítá na základě zdanitelného zisku za dané období. Zdanitelný zisk se odlišuje 
od zisku, který je vykázaný v individuálním výkazu o úplném výsledku, protože nezahrnuje položky 
výnosů, resp. nákladů, které jsou zdanitelné nebo odčitatelné od základu daně v jiných letech, 
ani položky, které nejsou zdanitelné, resp. odčitatelné od základu daně. Platná daňová sazba je 19 %. 

 

Odložená daň se vykáže na základě přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou aktiv a závazků 
v individuální účetní závěrce a jejich daňovou základnou použitou pro výpočet zdanitelného zisku. 
Odložené daňové závazky se uznávají obecně u všech zdanitelných přechodných rozdílů. Odložené 
daňové pohledávky se obecně uznávají u všech odčitatelných přechodných rozdílů v rozsahu, v jakém 
je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využít odčitatelné přechodné 
rozdíly, bude dosažen. Účetní hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy ke konci 
účetního období a snižuje se, pokud již není pravděpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude schopen 
odloženou daňovou pohledávku pokrýt v celkové nebo částečné výši. Odložené daňové pohledávky 
a závazky se oceňují pomocí daňové sazby, která bude platit v období, ve kterém pohledávka bude 
realizována nebo závazek splatný, na základě daňových sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných, 
respektive vyhlášených do konce účetního období. 

 
Zisk na akcii - základní zisk na akcii se pro dané období vypočte jako podíl čistého zisku za období 
a váženého průměrného počtu akcií v daném období. Rozředěný zisk na akcii se pro dané období 
vypočte jako podíl čistého zisku za dané období upraveného o změny čistého zisku, které souvisejí 
s konverzí potenciálních kmenových akcií a váženého průměrného počtu akcií. 
 
Pozemky, budovy a zařízení - položky pozemků, budov a zařízení jsou oceněny pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Cena zahrnuje výdaje, které jsou přímo 
přiřaditelné k pořízení daného aktiva. Náklady na majetek vytvořený svépomocí zahrnuje náklady 
na materiál, přímé mzdy a všechny ostatní náklady přímo přiřaditelné k uvedenému jako jsou odvody, 
úroky a provize, které jsou součástí vstupních nákladů. Odepisování položek budov a zařízení je 
zahájeno v době, kdy jsou připraveny k užívání, tj. od měsíce, kdy jsou v lokalitě a ve stavu umožňujícím 
jejich využití plánovaném vedením společnosti. Majetek se odepisuje rovnoměrně za období, které se 
stanoví podle odhadované doby ekonomické živostnosti se zohledněním zůstatkové ceny. Vhodnost 
použitých sazeb odpisování se ověřuje jednou ročně a v následujících obdobích jsou prováděny 
příslušné korekce. Doba odepisování je zpravidla u budov 30 let, dopravních prostředků 5 let, hardware 
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a kancelářské technika 3 roky. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis Kč je veden jako zásoba 
a je účtován do nákladů společnosti při jeho použití. 
 
Nehmotný majetek - nehmotná aktiva jsou identifikovatelná nepeněžní aktiva bez fyzické podstaty. Je 
oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty. Nehmotný majetek 
s konkrétní dobou životnosti je odpisován, jakmile je možné jej používat a odepisuje se po dobu 
předpokládané životnosti. Přiměřenost použitých dob a sazeb odpisování je pravidelně 
přezkoumávána, přičemž případné změny v odpisování se uplatní v následujících obdobích. Software 
se zpravidla odepisuje 36 měsíců, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsíců, licence po dobu 
jejich využití. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce, kdy 
je způsobilý pro zamýšlené použití. Náklady na vývoj se aktivují až v okamžiku, kdy je výrobek 
ekonomicky využitelný ve výši vynaložených vlastních nákladů. 
 
Státní dotace - jsou vykázány v rozvaze jako výnosy příštích období, pokud existuje přiměřená jistota, 
že společnost splní požadované podmínky a dotaci obdrží. Pokud se dotace vztahuje k danému příjmu, 
je účtovaná jako výnos po dobu nezbytně nutnou k vyrovnání souvisejících nákladů, na které je dotace 
určena. Pokud je dotace určena na pořízení investičního majetku, je o ní účtováno jako o snížení 
vstupní ceny určeného majetku.   
 
Výpůjční náklady - představují úroky a ostatní náklady, které vznikly v souvislosti s vypůjčením 
si finančních prostředků. Výpůjční náklady, které nejsou spojeny se způsobilými aktivy, jsou vykázány 
v individuálním výkazu o úplném výsledku v období, ve kterém jsou vynaloženy. 
 
Zásoby - nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou či čistou realizovatelnou hodnotou, 
a to vždy tou, která je nižší. Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném 
podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení a odhadnuté náklady prodeje. Cena zásob při 
vyskladnění je stanovena dle metody FIFO a zahrnuje náklady na pořízení zásob a jejich uvedení 
na současné místo a do současného stavu. Cena vyrobených zásob a nedokončené výroby zahrnuje 
proporcionální část režijních nákladů v rámci běžné provozní kapacity. Cena výrobků zahrnuje 
související fixní a variabilní nepřímé náklady týkající se běžného objemu výroby a nezahrnuje externí 
náklady na financování. Materiál a jiné pomocné prostředky, používané při výrobě zásob, nejsou 
přeceňovány, pokud se dá očekávat, že realizovatelná hodnota výrobků, ve kterých budou použity, 
bude stejná nebo vyšší než jejich pořizovací hodnota. Pokud je však pokles jejich ceny takový, 
že náklady dokončených výrobků budou vyšší, než jejich realizovatelná hodnota, jsou materiál 
a výrobky přeceněny na tuto realizovatelnou hodnotu. Náklady a výnosy spojené s odpisem zásob, 
tvorbou či snížením opravné položky k zásobám jsou prezentovány v nákladech na prodej. 
 
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky - jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou, 
při nabytí za úplatu pořizovací cenou. V následujících obdobích jsou prostřednictvím metody efektivní 
úrokové sazby vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o případnou ztrátu ze snížení hodnoty. Efektivní 
úroková sazba je sazba, která přesně diskontuje očekávané budoucí peněžní toky. Zahraniční 
pohledávky se oceňují měsíčním kurzem ČNB, k datu závěrky se přeceňují aktuálním kurzem ČNB a 
vykazují se výsledkově. 
 
Peněžní prostředky a ceniny - se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Peněžní prostředky v cizí měně 
jsou na konci účetního období přeceněny kurzem ČNB. 
 
Rezervy - rezerva se zaúčtuje, pokud má společnost současný závazek (zákonný nebo smluvní), který 
je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádání závazku povede k odlivu 
ekonomických prostředků, a navíc je možno spolehlivě kvalifikovat hodnotu závazku. Pokud je dopad 
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diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných budoucích peněžních toků 
sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a případně také 
rizika související s daným závazkem.  
 
Sociální a zdravotní pojištění - společnost odvádí příspěvky na státní zdravotní a sociální pojištění 
v sazbách platných v průběhu účetního období. Příspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených 
mzdových prostředků v hrubé výši. Náklady na sociální zabezpečení jsou účtovány do nákladů 
ve stejném období jako související mzdové náklady.  
 
Odměny a jiné požitky zaměstnanců - odměny za dlouholeté působení u firmy ani při odchodu 
do důchodu nebo při jubileích firma nevyplácí. Taktéž se nevyplácí dividendy ani jiné dlouhodobé 
zaměstnanecké požitky, nepřispívá se zaměstnancům na penzijní pojištění. 
 

3. Výnosy z pokračující činnosti 
 

Výnosy z pokračující činnosti 28.2.2019 28.2.2018 

 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby za prodej zboží 22 448 19 941 507 13 314 13 020 294 

Tržby z prodeje vlastních 
výrobků 

6 382 4 987 1 395 6 239 4 882 1 395 

Tržby z prodeje služeb 66 686 50295 16 391 59 037 43 209 15 828 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti  

      

Celkem 93 516 75 223 18 293 78 590 61 111 17 479 

 

 28.2.2019 dle činností  

Tržby v členění podle činností Software 
Internet 
včetně 

InShopu 
Vydavatelství 

Antivir 
certifikáty 

SSL 
Celkem 

Tržby za prodej zboží / tuzemsko 17 41 19 883 0 19 941 

Tržby za prodej zboží / zahraničí 0 0 507 0 507 

Tržby z prodeje služeb / tuzemsko 9 615 34 057 125 9 097 52 894 

Tržby z prodeje služeb / zahraničí 3 588 1 900 3 8 301 13 792 

Tržby z prodeje vl. výr. / tuzemsko 808 0 4 179 0 4 987 

Tržby z prodeje vl. výr. / zahraničí 405 0 626 364 1 395 

Celkem  14 433 35 998 25 323 17 762 93 516 

 

4. Náklady na prodeje 
 

Položka  28.2.2019 28.2.2018 

Prodané zboží   -15 760 -9 900 

Spotřeba materiálu  -2 452 -3 450 

Spotřeba energie  -429 -759 

Opravy a udržování  -218 -308 

Poplatky za domény a licence   -25 195 - 24 961 

Ostatní služby  -6 253 - 5 048 

Celkem   -50 308 -44 426 
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5. Výnosy z investic 
 

Výnosy z investic  28.2.2019 28.2.2018 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  7 512 36 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  -2 579 0 

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku  4 933 8 

Tržby na nájem investic  226 307 

Výnosy z dluhopisů Oberbank , dluhopisy (Fio) 151 0 

Celkem výnosy z investic  5 310 343 

 
 

6. Ostatní zisky a ztráty 
 

Ostatní zisky a ztráty  28.2.2019 28.2.2018 

Ostatní provozní výnosy dotace  6 538 2 416 

Jiné provozní výnosy  0 19 

Odpis pohledávek    -22               0 

Pojištění  -175 -149 

Pokuty a úroky z prodlení,  poplatky a daně -76 -70 

Ostatní provozní  náklady   -83 -333 

Celkem   6182 1 883 

 
 

7. Náklady na marketingové činnosti 
 

Marketingové náklady  28.2.2019 28.2.2018 

Propagační materiály  -81 -98 

Náklady na reprezentaci   -569 -203 

Inzerce     -1 025 -326 

Výstavy a cestovné  -138 -185 

Propagace a reklama   -25 119 -8 393 

Celkem   -26 932 -9 205 

 
 
 

8. Administrativní náklady  
 

Administrativní náklady   28.2.2019 28.2.2018 

Kancelářské potřeby a materiály   -1 677 -1 634 

Spotřeba energie    -527 -325 

Opravy a udržování      -171 -130 

Služby  -147 -159 

Celkem   -2 522 -2 257 
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9. Ostatní náklady – osobní náklady  
 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídící pracovníci 

Osobní náklady 28.2.2019 28.2.2018 28.2.2019 28.2.2018 

Průměrný počet zaměstnanců 74 70 5 5 

Mzdové náklady -8 777 -9 261 -770 -739 

Odměny členům statutárních orgánů  0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení -3 008 -3 183 -262 -250 

Sociální náklady -825 -925 -69 -66 

Osobní náklady celkem -12 610 -13 369 -1 101 -1 055 

 
 
 

10. Ostatní náklady  
 

Ostatní  28.2.2019 28.2.2018 

Odpisy investičního majetku  -7 795 -7 533 

Změna stavu rezerv  0 0 

Změna stavu opravných položek k zásobám    0 0 

Změna stavu opravných položek k pohledávkám  0 0 

Celkem   - 7 795 - 7 533 
 

 

 

11. Výpočet daně a zisku po zdanění   
 

Položka  28.2.2019 28.2.2018 

Zisk před zdaněním  1 597 2 049 

Daňově neuznatelné náklady služby  569 206 

Daňově neuznatelné sociální náklady  378 452 

Dary  82 332 

Rozdíl zůstatkových cen – daňové, účetní 0 0 

Daňově neuznatelné pokuty  3 0 

Daňově neuznatelné manka a škody   0 0 

Základ daně  (+) Daňová ztráta (-) 2 629 3 039 

Daňová ztráta  minulých  období - odečet -1 032 -3 039 

Základ daně   1 597 0 

Rezerva na daň 19 % 304 0 

Odložená daň  0 0 

Zisk(+) Ztráta (-)  po zdanění  1 293 2 049 

 
 
 

12. Rozpis odložené daně   
 

Ostatní  28.2.2019 31.8.2018 

Rozdíl zůstatkových cen dlouhodobého hmotného 
majetku  

3 680 3 680 
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Odložená daň  - závazek  19% 697 697 

 
 

13. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 
 

 Pozemky Stavby  Samostatné 
movité věci  

Nedokončený 
DHM 

Celkem  

Pořizovací cena k 31.8.2017 9 671 50 612 29 771  2 224 92 278 

Přírůstky  0 495 8 488 27 412 36 394 

Vyřazení  0 3 226 5 339 9 158 17 723 

Akvizice  0 0 0 0 0 

Reklasifikace  0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní  0 0 0 0 0 

Pořizovací cena k 31.8.2018 9 671 47 881 32 921  20 478 110 951 

Přírůstky  0 99 2 363 8 153 10 615 

Vyřazení  0 5 452 821 2 477 8 750 

Akvizice  0 0 0 0 0 

Reklasifikace  0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní  0 0 0 10 250 10 250 

Pořizovací cena k 28.2.2019 9 671 42 528 34 463  36 404 123 066 

      

Oprávky a opravné položky  – 
zůstatek k 31.8.2017 

0 12 735 22 644 0  35 379 

Odpisy  0 2 874 2 725 0 5 599 

Vyřazení  0 3 226 3 456 0 6 682 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Tvorba opravných položek  0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní zaokrouhlení 0 0 0 0 0 

Oprávky a opravné položky  – 
zůstatek k 31.8.2018 

0 12 383 21 913 0  34 296 

Odpisy  0 609 1 964 0 2 573 

Vyřazení  0 2 873 822 0 3 695 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Tvorba opravných položek  0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní zaokrouhlení 0 0 0 0 0 

Oprávky a opravné položky  – 
zůstatek k 28.2.2019 

0 10 119 23 055 0  33 174 

DHM k 28.2.2019  netto  9 671 32 409 11 408 36 404 89 892 

 
Navýšení hodnoty samostatných movitých věcí spočívá především v nákupu nového hardware. 
Nedokončený dlouhodobý majetek je vyšší z důvodu vybavování nového datového centra. 
Vyřazuje se majetek již odepsaný a morálně opotřebovaný, většinou servery.   V aktuálním účetním 
období  byl prodán byt č. 606 v objektu Soukenická 2. 
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14. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku (DNEHM) 
 

 Nehmotné 
výsledky 
výzkumu a 
vývoje 

Software Ocenitelná 
práva  

Nedokončený 
dlouhodobý 
nehmotný 
majetek  

Celkem  

Pořizovací cena k 31.8.2017 14 985 36 831 0 10 786 62 602 

Přírůstky  0 10 886 0 11 045 21 931 

Vyřazení  0 11 013 0 10 886 21 899 

Akvizice  0 0 0 0 0 

Reklasifikace  0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní  0 0 0 0 0 

Pořizovací cena k 31.8.2018 14 985 36 704 0 10 945 62 634 

Přírůstky  0 10 945 0 5 255 16 200 

Vyřazení  0 0 0 10 945 10 945 

Akvizice  0 0 0 0 0 

Reklasifikace  0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní  0 0 0 0 0 

Pořizovací cena k 28.2.2019 14 985 47 649 0 5 255 67 889 

      

Oprávky a opravné položky 
– zůstatek k 31.8.2017 

14 985 27 002 0 0 41 987 

Odpisy  0 10 244 0 0 10 244 

Zůstatková cena při vyřazení  0 11 013 0 0 11 013 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní  0 0 0 0 0 

Oprávky a opravné položky 
– zůstatek k 31.8.2018 

14 985 26 233 0 0 41 218 

Odpisy  0 5 222 0 0 5 222 

Vyřazení 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena při vyřazení  0 0 0 0 0 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Kurzové rozdíly  0 0 0 0 0 

Ostatní  0 0 0 0 0 

Oprávky a opravné položky 
– zůstatek k 28.2.2019 

14 985 31 455 0 0 46 440 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek k 28.2.2019 netto  

0 16 194 0 5 255 21 449 

 
Nárůst nehmotných aktiv jsou pořizované autorské aplikační software především Photo sudia W.  
Vyřazují se odepsaná a nevyužitelná  aktiva. 
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15. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
 

28.2.2019 

Název majetku Účetní 
hodnota 

Forma zajištění Účel Doba Závazek 

Budova Nové Sady č.p. 583/18 8 299 Zástavní právo úvěr   

Budova Nové Sady č. p. 585 311 Zástavní právo úvěr   

Pozemky  LV 3453 9 671 Zástavní právo  úvěr   

Budova  Nové Sady 6 691 Zástavní právo  úvěr    

Budova  Soukenická  2 0 Zástavní právo  úvěr    

Budova Nové sady 583/20 22 481 Zástavní právo úvěr   

Celkem zástavní právo  41 453 Zástava na budoucí úvěr  2 039 56 000 

 
 

16. Zásoby 
 

Položka  31.8.2018 31.8.2018 

Materiál  0 0 

Nedokončená výroba 0 0 

Vlastní výrobky  - jen vydavatelství knihy  11 986 10 297 

Přecenění vlastních výrobků na realizovatelnou hodnotu  0 0 

Zboží cizí zboží knihy  0 385 

Celkem zásoby v čisté realizovatelné hodnotě  11 986 10 682 

Zásoby jsou většinou nově vyrobené a pořízené knihy, které se do konce účetního období neprodaly.  
Zásoby bez pohybu více než rok nejsou.   
 
17. Pohledávky krátkodobé  
 

Položka  31.8.2018 31.8.2018 

Pohledávky z obchodních vztahů    16 676 6 425 

Ostatní pohledávky z obchodních vztahů   412 309 

Celkem pohledávky z obchodních vztahů   17 088 6 734 

*z toho pohledávky do lhůty splatnosti  14 498                       4 418 

*z toho pohledávky do splatnosti 30 dnů po lhůtě  1 641 1 179 

*z toho pohledávky od 31 do 90 dnů po lhůtě  722 1 055 

*z toho pohledávky nad 90 dnů po lhůtě  227 82 

Přecenění na realizovatelnou hodnotu  0 0 

Poskytnuté krátkodobé zálohy  na licence a domény   1 872 10 137 

Pohledávka za ovládajícími osobami 15 754 0 

Stát daňové pohledávky za daň ze mzdy  a DPH 112 2 005 

Dohadné účty aktivní  0 0 

Jiné pohledávky půjčky,  detailní  rozpis je v části transakcí se 
spojenými osobami  

23 825 22 071 

Pohledávky za společníky včetně úroků  0 0 

Celkem  krátkodobé pohledávky  58 651 40 947 
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18. Ostatní krátkodobá aktiva  
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Náklady příštích období  - poplatky za domény  9 599 18 276 

Příjmy příštích období  0 60 

Celkem 9 599 18 336 

 
 

19. Základní kapitál 
 

Základní kapitál 20.000.000,- Kč je rozdělen na 20.000.000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 1,- Kč a je beze změny. Jediný akcionář je ing. Milan Behro, který je oprávněn ve vztahu ke 
společnosti vykonávat práva spojená s akciemi na jméno. Jediný akcionář má právo na dividendy, které 
valná hromada podle výsledků hospodaření určí k rozdělení.  Neexistují žádná omezení spojená 
s akciemi.  

 
 
20. Rezervní fond  
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Zákonný rezervní fond počáteční zůstatek   4 000 4 000 

Tvorba za období  0 0 

Čerpání za období  0 0 

Rezervní  fond konečný zůstatek  4 000 4 000 

 
 

21. Nerozdělený zisk 
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Nerozdělený zisk (ztráta) minulých let  2 -12 174 

Zisk (ztráta)běžného období    1 294 13 282 

Výplata ze zisku po zdanění a zaokrouhlení                   0 0 

Celkem nerozdělený zisk   1 296 1 108 

 
 
22. Dlouhodobé finanční závazky 
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Dlouhodobý úvěr MPU 0 10 300 

Dlouhodobý úvěr Oberbank / EUR 9 059 9 897 

Jiné dlouhodobé závazky úvěry na vozidla  1 380 1 397 

Celkem dlouhodobé finanční závazky    10 439 21 594 
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23. Ostatní dlouhodobé závazky – emitované dluhopisy 
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Emitované dluhopisy  54 740 54 740 

Odkoupené vlastní dluhopisy  0 4 090 

Dluhopisy prodané splatné  54 740 50 650 

 
Společnost emitovala dluhopisy na burze k datu 1.10.2009. K datu závěrky bylo celkem upsáno a 
splaceno 5 474 ks dluhopisů v nominální hodnotě 10 tis Kč (ISIN CZ0003501660) s úrokovým výnosem 
10 % p. a. K datu závěrky z této emise společnost prodala celkem 4 090 ks vlastních dluhopisů. Poplatky 
spojené s transakcemi činí 4 tis. Kč a jsou zaúčtované v nákladech za období. Dluhopisů k výplatě 
kuponů do 31.8.2019 zbývá 5 474 ks.  

 
24. Závazky z obchodního styku a jiné závazky  
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Závazky z obchodních vztahů  13 467 12 285 

z toho závazky po  lhůtě splatnosti  3 144 90 

Krátkodobé přijaté zálohy  1 277 1 105 

Dohadné účty pasivní  1 596 64 

Jiné závazky, výplata kuponů dluhopisy  23  4 312 

Celkem krátkodobé závazky  16 363 17 766 

 
 
 

25. Ostatní finanční závazky   
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Závazky finanční  - zaměstnanci 1 319 1 222 

Ostatní finanční závazky – krátkodobý úvěr 4 990 2 071 

Celkem krátkodobé závazky  6 309 3 293 

 
 
 

26. Splatné daňové závazky   
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění  613 695 

Stát – závazky na dani ze mzdy  0 901 

Stát – závazky z DPH  1 069 0 

Stát – závazky na dani z příjmů  628 704 

Stát – ostatní závazky – silniční daň  0 4 

Celkem krátkodobé závazky  2 310 2 304 
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27. Časové rozlišení pasivní  
 

Položka  28.2.2019 31.8.2018 

Výnosy příštích období   77 551 68 259 

Výdaje příštích období  0 139 

Celkem časové rozlišení pasivní  77 551 68 398 

 
Výnosy příštích období jsou tvořeny prodejem služeb - nájmů licencí software a certifikátů SSL  na 
dobu několika let. Výnosy se podle délky smlouvy časově rozlišují.  
 
 

28. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Účel dotace Poskytovatel 28.2.2019 Poznámka 

Operační program Podnikání a 
inovace pro 
konkurenceschopnost 

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 
5 429 

Ekologické a ekonomické datové 
centrum Zoner 
Číslo projektu: 
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0000602 

Program na podporu 
aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje 
EPSILON 

TAČR 1 109 

Progresivní algoritmy pro 
zpracováno obrazu 
Číslo projektu: 
TH04010394 

 
 
 

29. Transakce se spřízněnými stranami 
 

Pohledávky za spřízněnými stranami z obchodního styku 

28.2.2019 31.8.2018 

Dlužník Částka nominál  Snížení 
hodnoty o  

Dlužník Částka 
nominál  

Snížení 
hodnoty o  

Ing. Behro Milan 15 754 0 Ing. Behro Milan 0 0 

Zoner L.L.C. 533 0 Zoner L.L.C. 370 0 

Zoner,Inc. 157 0 Zoner,Inc. 102 0 

ZONER s.r.o. SK 1 291 0 ZONER s.r.o. SK 777 0 

 
 

Poskytnuté půjčky spřízněným stranám   

28.2.2019 31.8.2018 

Odběratel Částka   Popis  Odběratel  Částka Popis 

ZONER assets s.r.o. 10 260 Půjčka  ZONER assets s.r.o. 9 716 Půjčka  

ZONER GROUP 0 Půjčka ZONER GROUP 9 782 Půjčka 

3D V360 LIMITED 1 493 Půjčka 3D V360 LIMITED 1 434 Půjčka 
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Závazky ke spřízněným stranám z obchodního styku  

28.2.2019 31.8.2018 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 

 0   0  

 
 

Půjčky od spřízněných stran 

28.2.2019 31.8.2018 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 

 0   0  

 
 

Dodávky spřízněným stranám 

28.2.2019 31.8.2018 

Odběratel Částka   Popis  Odběratel  Částka Popis 

      

Zoner, s.r.o. SK 2 527 Software, knihy, 
internet. služby  

Zoner, s.r.o. SK 5 143 Software, knihy, 
internet. služby 

ZONER L.L.C. Jap. 376 Software  ZONER L.L.C.  624 software 

ZONER Inc. USA 1 962 Software ZONER Inc. USA 2 806 Software  

 
 

Dodávky od spřízněných stran  

28.2.2019 31.8.2018 

Odběratel Částka   Popis  Odběratel  Částka Popis 

      

Zoner, s.r.o. SK 84 Internet. služby Zoner, s.r.o. SK 219 Internet. služby 

ZONER L.L.C. Jap. 29 služby ZONER L.L.C. Jap. 13  

ZONER Inc. USA 231 Marketing a 
propagace 

ZONER Inc. USA 624 Marketing a 
propagace 

ZONER assets, s.r.o. 421 Nájem + služby ZONER assets, s.r.o. 863 Nájem + služby 

 

30. Výše peněžního plnění stávajícím členům řídících orgánů 
 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

 
Druh plnění 

Ovládající osoba  Řídících orgány  Dozorčí rada  

 28.2.2019 31.8.2018 28.2.2019 31.8.2018 28.2.2019 31.8.2018 

Půjčka 0 0 0 0 0 0 

Nezaplacené úroky  0 0 0 0 0 0 

Důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 
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31. Vriznamnd udSlosti po datu riietnl z6vErky.

Po datu 0detnizdvdrky se nevyskytly iddn6 vliznamn6 udiilosti

32. Niiklady spojend s auditem

Povinnli audit: AUDIS AZ s.r.o., Brno, oprdvn6nt KAaR 0447 75 tis. Kd

Ostatnisluiby, kter6 poskytl AUDIS AZ s.r.o., Brno - riietni a ekonomick6 poradenstvi
celkem za pololeti 48 tis. Kd.

Sestaveno dne:
14.5.2019

Sestavil:

Hana Bergmanovd
Statutdrni stupce:
lng. Behro
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