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I.
ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
při každoročním psaní úvodu
k výroční zprávě společnosti
si vždy znovu uvědomuji neúprosné tempo času. Rok 2013
uběhl a přišla chvíle ohlédnutí.
KVADOS vstoupil do třetí dekády své existence. Období připomínání si dvacetiletého jubilea
působení na trhu skončila a bylo
nutné dále pokračovat v tvrdé
a usilovné práci směřující k dosažení úspěchu. Měřítka úspěšnosti se mohou různit, ale pro
společnost KVADOS i pro mě
osobně znamená úspěch především spokojenost klientů a jejich
chuť vstupovat s námi opětovně do nových projektů. Takto
vyjádřená důvěra zákazníků je
pro KVADOS velkým oceněním
a zároveň silným závazkem.

Když se mě v poslední době někdo ptal, jak se společnosti daří,
odpovídal jsem s hrdostí: „Dobře. Jen jsme se o získání zakázek a jejich realizaci museli zase
o trochu více snažit.“ Myslím,
že jde o správný trend. Pomáhá nám neusnout na vavřínech
a nebýt se sebou příliš spokojení.
Rok 2013 byl pro KVADOS rokem
inovací a mohu neskromně prohlásit, že nikdy v historii společnosti jsme se na inovace nezaměřili tak komplexně. Inovace se
týkají nejen poskytovaných služeb, ale především samotných
produktů. Jak jsme správně odhadli trendy a požadavky našich
klientů, ukáže budoucnost, protože naši snahu posoudí nejpřísnější hodnotitelé: trh a zákazníci.

Miroslav Hampel
generální ředitel a předseda představenstva
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Po ekonomické stránce se
v roce 2013 podařilo mírně navýšit obrat a udržet plánovanou
ziskovost podnikání, což nám
umožňuje nadále uskutečňovat
významné investice a podporovat výzkum, vývoj a inovace.
Společnost je dlouhodobě stabilní a díky promyšlené strategii
akcionářů má dostatek volných
zdrojů. Byl vypracován konkrétní a srozumitelný pětiletý plán
rozvoje společnosti a vedení si
klade za cíl získat všechny zaměstnance pro jeho aktivní realizaci i podporu.
Ohlédnutí v čase je tedy optimistické. Velký dík si za to zaslouží
celý tým pracovníků společnosti a její management, který
KVADOS vede k úspěchu. Děkuji
také všem spolupracujícím partnerům i klientům za důvěru a slibuji, že se stále budeme všichni
snažit, aby KVADOS zůstal synonymem úspěšné a inovační společnosti i v dalších letech.

KVADOS
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II.
PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní údaje o společnosti
Obchodní firma
Sídlo
Provozovna
IČ
Právní forma účetní jednotky
Rejstříkový soud
Číslo zápisu

KVADOS, a.s.
Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava
Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory
258 26 654
akciová společnost
rejstříkový soud v Ostravě
B 2085

Předmět podnikání
V
 ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
P
 oskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Z
 prostředkování obchodu a služeb
V
 elkoobchod a maloobchod
D
 alší viz živnostenský rejstřík
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Profil společnosti

KVADOS je od roku 1992 významným výrobcem a dodavatelem
vlastních softwarových řešení.
V roce 2013 jsme poskytovali své
produkty a služby již ve 12 evropských zemích. Využívali jsme
k tomu vlastních obchodních zastoupení, ale také rozsáhlé sítě
obchodních partnerů. Roční obrat přesáhl 160 milionů Kč a počet odborných spolupracovníků
překročil hranici 130 lidí.
Dlouhodobě se soustředíme
na vyhledávání nových tržních
příležitostí a usilujeme o získání
vedoucího postavení v oboru.
Při vývoji řešení preferujeme
kreativní a inovativní přístup,
tak aby dodávané produkty
i služby dokonale naplňovaly potřeby zákazníků, podporovaly je
v uskutečňování vytyčených cílů
a pomáhaly jim nejen k dosažení
lepších hospodářských výsledků,
ale vedly také k optimalizaci a zefektivnění firemních procesů.
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Údaje o majetkových podílech

Jsme českou společností s centrálou v Ostravě a ve svém podnikání vyznáváme odpovědný
přístup k místní komunitě, životnímu prostředí, zaměstnancům i zákazníkům a akcionářům.
Aktivně se zapojujeme do lokálního dění a podporujeme četné
projekty přispívající ke zkvalitnění života nebo zlepšení sociální
situace obyvatel regionu.
Jako přední vývojář informačních systémů v Moravskoslezském kraji patříme k zakládajícím
členům sdružení IT Cluster, které
propojuje vzdělávací instituce
a podnikatelské subjekty při
spolupráci na výzkumných programech nových technologií.
Do vlastního výzkumu investujeme 15 % ročního obratu.

Zakládáme si na transparentních
a standardizovaných vnitřních
procesech a pravidelně procházíme certifikacemi podle všech
šesti mezinárodních norem ISO
využitelných v odvětví informačních a komunikačních technologií. Naši ekonomickou stabilitu
potvrdilo také nezávislé hodnocení renomované firmy Bisnode
Česká republika, která je členem
mezinárodní sítě Dun & Bradstreet (D&B). Podle metodik
tohoto celosvětového lídra v podávání ekonomických informací
o podnikatelských subjektech
dosáhla společnost KVADOS
v roce 2013 vysokého ratingu A1
a failure score 100.

Základní struktura majetkových podílů

Miroslav Hampel
910 000 Kč 91 %

Ostatní akcionáři celkem
90 000 Kč 9 %
Martin Tomis
Milan Dadok
Petr Gregor		

CELKEM
1 000 000 Kč

Martin Kniezek		
100 %

Aleš Gasiorek		
Petr Baier		

Akciová společnost KVADOS je ve smyslu
ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku osobou ovládanou.
Osoba ovládající má 91procentní podíl na
hlasovacích právech společnosti KVADOS.

KVADOS
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III.
PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
Softwarová řešení společnosti
KVADOS jsou určena především
klientům podnikajícím v oblasti
obchodu a služeb. Komplexně
pokrývají veškeré firemní procesy a jejich předností je dokonalé
přizpůsobení specifickým požadavkům a potřebám zákazníků.
Neustále investujeme do rozvoje a inovací svých produktů, aby
předjímaly vývoj na trhu a pružně reagovaly na možné budoucí
změny podmínek.
Pevnou pozici v produktovém
portfoliu společnosti si v roce
2013 zajistilo jedno z nejmladších řešení – myTEAM™. To podporuje efektivní správu vnitrofiremních dokumentů a sdílení
informací uvnitř organizací. Realizováno bylo několik významných projektů z oblasti WMS
(Warehouse Management System) zaměřených na logistiku
a skladování a do popředí zájmu vývojářů se dostaly také
práce na platformách pro řízení
dopravy a inteligentní dopravní
systémy.
10
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K významným projektům patří:
ELTODO
Česká republika – myTEAM™
E
 NERGO-PRO
Bulharsko – myAVIS®
G
 CE
Česká republika –
mySTOCK™
H
 ET
Česká republika –
mySTOCK™
L 'ORÉAL
Maďarsko – myAVIS®

Úsilí všech zaměstnanců KVADOSu poskytovat špičková řešení a perfektní služby nejlépe
ocení sami zákazníci. Těší nás,
že jasná marketingová strategie, tedy schopnost naslouchat
klientům, porozumět jejich potřebám a srozumitelným způsobem s nimi komunikovat, získala uznání i v očích nezávislých odborníků. Magazín yourK,
který vydáváme pro zákazníky
a obchodní partnery, v roce 2013
obdržel ocenění nejvyšší profesionality TOP RATED v soutěži
Zlatý středník.

P
 EMIC BOOKS
Česká republika –
mySTOCK™
T
 RAVEL FREE
Česká republika –
myTEAM™, rozšíření
myCASH™
do franšízové sítě
 elvyslanectví
V
Spojených států amerických
Česká republika – myAVIS®

KVADOS
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IV.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Představenstvo
Statutárním orgánem akciové společnosti KVADOS je představenstvo, které se podílí na řízení firmy
a operativním rozhodování. Členové představenstva jsou voleni na pět let (současné funkční období
skončí v roce 2015) a scházejí se pravidelně jednou měsíčně, v nutných případech i častěji.
Složení je dlouhodobě stabilní a osvědčené, a to v podobě:
předseda představenstva

Miroslav Hampel

člen představenstva

Petr Gregor

člen představenstva

Martin Tomis

Dozorčí rada
Dozorčí rada akciové společnosti KVADOS dohlíží na působnost představenstva, má právo
kontrolovat účetnictví i všechny ostatní doklady společnosti. V roce 2014 se rada seznámila
s výsledky účetní uzávěrky a následně ji schválila v plném rozsahu.
Složení zůstává stejné jako v předešlém roce:
předseda dozorčí rady
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Aleš Gasiorek

člen dozorčí rady

Petr Baier

člen dozorčí rady

Martin Hamala

KVADOS
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V.

VI.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
Generální ředitel

generální ředitel

Miroslav Hampel

obchodní ředitel

Petr Gregor

ředitel projektů
výrobní ředitel
marketingový a provozní ředitel
ekonomická ředitelka
personální ředitelka
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Martin Hamala
Jiří Vidlář

Výrobní
oddělení

Projektová
kancelář

Oddělení
systému
řízení

Ekonomické
oddělení

Obchodní
oddělení

Oddělení
služeb

Marketingové
a provozní
oddělení

Personální
oddělení

Oddělení
výzkumu
a vývoje

Šimon Churý
Daniela Šulcová
Gabriela Wojaczková

Organizační struktura společnosti KVADOS vychází z doporučení mezinárodně uznávané
a ověřené metodologie ITIL
založené na procesním řízení.
Vnitřní uspořádání společnosti je
postaveno na co nejefektivnější
komunikaci a na kontinuálním
předávání znalostí. Umožňuje
nám čerpat ze zkušeností, odbornosti a inovativního myšlení jednotlivých zaměstnanců.

Uvědomujeme si, že lidský potenciál je jedním z pilířů vysoce
úspěšné organizace, a proto
usilujeme o stabilitu a stálost zejména klíčových pracovníků top
managementu a také střední
úrovně vedení. Takto nastavený
model pomáhá rychle a precizně
reagovat na požadavky klientů
a partnerů a nacházet pro ně ta
nejvhodnější řešení.

KVADOS
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VII.
VÝZKUM
A INOVACE

KVADOS investuje do výzkumného
a inovačního úsilí 15 % ročního obratu, další prostředky jsou čerpány
z různých dotačních titulů. Souhrnně nám umožňují zaměstnávat
špičkové odborníky vyčleněné do
specializovaného oddělení. Jejich
práce přináší náskok stávajícím produktům a vytváří nezbytné předpoklady a technologie pro řešení nová.
V roce 2013 pokračoval projekt Výzkum na nových mobilních platformách zaměřený na vývoj multiplatformní aplikace pro mobilní zařízení.
Dokončili jsme vývoj komponenty
Smart Office Client, která je určena pro řešení myFABER®. Jeho uživatelům umožňuje plnohodnotně
pracovat v terénu i bez dostupného
internetového připojení.
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Významným krokem bylo v prosinci zahájení projektu Vývoj nové
generace produktu myAVIS NG.
Práce jsme začali analýzou nových
grafických ovládacích komponent.
Z vlastních prostředků jsme připravili výrazné novinky pro ERP systém
VENTUS®, a sice import kmenových
dat a archivaci dat. První inovace
umožňuje standardizovaně zpracovávat důležité informace například
od dodavatelů o jejich zboží. Druhá
dokáže vybírat běžně nepotřebná
data a odkládat je do speciální databáze, kde jsou nadále dostupná, ale
nezpomalují rutinní chod systému.
Za zmínku stojí také naše zapojení
do Centra pro rozvoj dopravních
systémů – RODOS, které pod záštitou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravuje
vyspělé nástroje pro modelování,
řízení a optimalizaci dopravy budoucnosti.

KVADOS
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VIII.
CERTIFIKACE

Přestože mnohé softwarové firmy
od pravidelných certifikací ustoupily ve chvíli, kdy dodržování norem
přestalo být jedním z kritérií při
výběrových řízeních, v KVADOSu
jsme se rozhodli obnovovat platnost veškerých získaných certifikací
dlouhodobě. Opakované prověřování interních procesů nestrannými
odborníky nám pomáhá objevovat
vlastní rezervy a pracovat na svém
zdokonalování. Úspěšnou implementací mezinárodních standardů
zároveň dokládáme svou vyspělost
a důvěryhodnost.
V roce 2013 proběhlo recertifikační
řízení a zástupci renomované auditorské společnosti Bureau Veritas
při něm potvrdili dodržování všech
šesti norem: ISO 9001 (management kvality), ISO 14001 (environmentální management), ISO 20000
(poskytování služeb IT), ISO 27001
(řízení informační bezpečnosti),
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OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
a ISO 10006 (řízení projektů). V oboru informačních a komunikačních
technologií se jedná o nejvyšší možný počet mezinárodně platných
standardů, které lze naplňovat.
Garancí profesionality a vysoké
úrovně odborných znalostí je také
opětovné obhájení titulu Microsoft
Gold Certified Partner pro období
2013/2014. V náročných prověrkách
Microsoftu jsme dosáhli na kompetenci Gold Application Development (Vývoj aplikací), která patří
k nejprestižnějším. Dále jsme získali
„stříbrné“ kompetence Silver Mobility (Mobilita), Silver Collaboration
and Content (Spolupráce a obsah)
a Silver Midmarket Solution Provider (Poskytovatel řešení pro střední
firmy). Poprvé v historii se nám podařilo splnit přísná kritéria hned ve
čtyřech certifikovaných oblastech.

KVADOS
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IX.
SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
Společenskou odpovědnost nevnímáme jako souhrn aktivit pro
zviditelnění značky, ale chceme
být opravdu užitečným aktérem lokálního dění. Dlouhodobě budujeme přátelský vztah
k prostředí, v němž působíme,
nabízíme pomoc potřebným
a znevýhodněným, důsledně dodržujeme zásady ekologického
i etického podnikání. Spolupracujeme s okolními středními i vysokými školami a podílíme se tak
na rozvoji mladých talentů.
Návrhy na společensky prospěšné projekty, které si zasluhují
pozornost a podporu, podávají
několikrát do roka sami zaměstnanci. Poté o nominacích hlasují
a často se v projektech osobně
angažují. Rozpočet vyčleněný na
aktivity přispívající ke zkvalitně-

20

KVADOS

ní života obyvatel v regionu byl
v roce 2013 navýšen, což umožnilo podpořit následující osoby
a instituce:
I II. dům
A
 neta Suchomelová
Č
 tyřlístek – centrum pro
osoby se zdravotním
postižením Ostrava
D
 ětské centrum Domeček
D
 ětský domov a Školní
jídelna, Ostrava-Slezská
Ostrava¨
H
 ospic knížete Václava
I ntegrovaný sociální ústav
Komorní Lhotka
J akub Bačkovský

O
 bčanské sdružení
Veselý vozíček
P
 etra Raunerová
T
 RDLA – divadelní
společnost absolutních
neherců
Součástí strategie KVADOSu
je také maximální pozornost
věnovaná ochraně životního
prostředí ve všech aspektech
podnikání. Náš environmentální management je proto plně
v souladu s mezinárodní normou
ISO 14001. Systematicky vyhledáváme a do běžného provozu
průběžně zavádíme ekologicky
šetrnější postupy a technologie,
aby naše podnikání nemělo negativní dopad na okolí.

O
 bčanské sdružení V jedné
vteřině – Jaromír Biluseac

KVADOS
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X.
PARTNERSTVÍ
Uvědomujeme si, že pevné partnerství je založeno na trvalých
hodnotách, jako jsou důvěra, respekt, dialog, vzájemná podpora. Na budování a prohlubování
svých obchodních vztahů vytrvale pracujeme a vážíme si toho, že
můžeme být spolehlivým partnerem renomovaných českých
i zahraničních firem a institucí.

Partnery společnosti
KVADOS jsou:

T
 ELTECH SERVIS
T
 -Mobile Czech Republic

C
 CA

T
 RIFID CONSULT

D
 ell

Z
 ebra Technologies

E
 DITEL
E
 SET software
H
 ewlett-Packard
I Teuro
K
 ODYS
L OGICON Partner

Jako člen významných zájmových sdružení a aliancí se podílíme na mezinárodních výzkumných projektech a získáváme
exkluzivní přístup k nejmodernějším technologiím i zásadním
informacím, které využíváme ve
prospěch našich klientů.

M
 icrosoft
M
 otorola
n
 et-o-logy
N
 EXIA AP
O
 racle
O
 2 Czech Republic
T
 elegrafia
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KVADOS je členem
těchto sdružení:
C
 zech ICT Alliance
I T Cluster
C
 entrum pro rozvoj
dopravních systémů –
RODOS

KVADOS
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XI.
ZÁKLADNÍ
UKAZATELE 2013

24
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Rozvaha

v plném rozsahu k 31. 12. 2013

Označ.
a

AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM ( A+B+C+D)

PASIVA CELKEM (A+B+C)

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

PASIVA
b

Min. úč.
období

Netto
3

Řád.
c

Stav v běž.
účet. období
5

Stav v min.
účet. období
6

026

129 369

96 672

A.

Vlastní kapitál (A.I. až A.V.)

027

47 604

38 281

A.I.

Základní kapitál (A.I.1. až A.I.3.)

028

1 000

1 000

A.I.1.

Základní kapitál

029

1 000

1 000

001

184 792

-55 423

129 369

96 672

A.II.

Kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.4.)

030

-9 900

-9 900

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

031

-9 900

-9 900

B.

Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)

002

40 897

-20 223

20 674

13 348

Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1. až B.I.8.)

003

10 209

-4 328

5 881

4 468

A.III.

3.

Software

004

10 179

-4 298

5 881

4 468

A.III.1.

4.

Ocenitelná práva

005

30

-30

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1. až B.II.9.)

006

28 697

-15 895

12 802

8 655

2.

Stavby

007

480

-41

439

450

A.IV.1.

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

008

28 179

-15 854

12 325

8 167

A.V.

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

009

38

0

38

38

Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1. až B.III.7.)

010

1 991

0

1 991

225

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

011

1 991

0

1 991

225

C.

Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)

012

141 904

-35 200

106 704

80 741

B.II.

Dlouhodobé závazky (B.II.1 až B.II.10)

041

50 337

50 258

C.I.

Zásoby (C.I.1. až C.I.6.)

013

2 298

0

2 298

3 975

6.

Vydané dluhopisy

042

50 000

50 000

10

Odložený daňový závazek

043

337

258

Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11.)

044

28 403

4 786

Závazky z obchodních vztahů

045

9 402

3 425

B.III.

C.I.1.

2.
A.IV.

Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku (A. III.1. až A.III.2)

032

513

404

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

033

210

210

Statutární a ostatní fondy

034

303

194

Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.+A.IV.2.)

035

46 197

37 628

Nerozdělený zisk minulých let

036

46 197

37 628

Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-) (Výkaz zisku a ztráty)

037

9 794

9 149

B.

Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)

038

79 636

56 101

B.I.

Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)

039

896

1 057

4.

Ostatní rezervy

040

896

1 057

Materiál

014

456

0

456

576

Nedokončená výroba a polotovary

015

1 842

0

1 842

3 399

B.III.

C.III.

Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.)

016

73 025

-35 200

37 825

34 225

B.III.1.

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

017

24 446

-4 214

20 232

22 186

5.

Závazky k zaměstnancům

046

2 455

2 595

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

018

101

0

101

11 681

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

047

1 391

1 502

9.

Jiné pohledávky

019

48 478

-30 986

17 492

358

7.

Stát – daňové závazky a dotace

048

14 124

-8 478

Krátkodobý finanční majetek (C.IV.1 až C.IV.4)

020

66 581

0

66 581

42 541

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

049

548

5 671

050

4

3

2.

C.IV.
C.IV.1.

Peníze

021

2 351

0

2 351

1 955

10.

Dohadné účty pasivní

Účty v bankách

022

64 230

0

64 230

40 586

11.

Jiné závazky

051

479

68

D.I.

Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.)

023

1 991

0

1 991

2 583

C.I.

Časové rozlišení (C.I.1. až C.I.2)

052

2 129

2 290

D.I.1

Náklady příštích období

024

1 866

0

1 866

2 558

C.I.1.

Výdaje příštích období

053

72

414

Příjmy příštích období

025

125

0

125

25

2.

Výnosy příštích období

054

2 057

1 876

Kontrolní číslo (66 až 119)

055

505 553

375 249

2.

3.

KVADOS

Řád.
c

Označ.
a

B.I.

B.II.

26

V celých tisících Kč

KVADOS
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Výkaz zisku a ztráty

druhové členění v plném rozsahu k 31. 12. 2013

Označ.
a

28

KVADOS

TEXT
b

Řád.
c

V celých tisících Kč

Skutečnost v účetním období
sledovaném
1

Označ.
a

minulém
2

I.

Tržby za prodej zboží

001

0

16

+

Obchodní marže (I.-A.)

002

0

16

II.

Výkony (II.1. až II.3.)

003

124 019

109 388

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

004

122 894

107 434

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

005

-1 557

1 954

II.3.

Aktivace

006

2 682

0

B.

Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.)

007

59 579

54 510

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

008

13 381

11 776

B.2.

Služby

009

46 198

42 734

+

Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.)

010

64 440

54 894

C.

Osobní náklady (C.1. až C.4.)

011

49 071

45 493

C.1.

Mzdové náklady

012

36 235

33 511

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

013

11 640

10 812

C.4.

Sociální náklady

014

1 196

1 170

D.

Daně a poplatky

015

93

139

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

016

6 272

3 629

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1.+III.2.)

017

372

3

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

018

372

3

TEXT
b

Řád.
c

Skutečnost v účetním období
sledovaném
1

minulém
2

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu (F.1.+F.2.)

019

375

0

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

020

375

0

G.

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

021

31 392

239

IV.

Ostatní provozní výnosy

022

37 521

6 728

H.

Ostatní provozní náklady

023

471

584

*

Provozní výsledek hospodaření (I. až V.)-(A. až I.)

024

14 659

11 541

F.

X.

Výnosové úroky

025

429

138

N.

Nákladové úroky

026

3 900

58

XI.

Ostatní finanční výnosy

027

725

1 357

O.

Ostatní finanční náklady

028

732

2 111

*

Finanční výsledek hospodaření (VI. až XII.)-(J až P)

029

-3 478

-674

Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1.+Q.2.)

030

1 387

1 718

Q.1.

Q.

- splatná

031

1 308

1 916

Q.2.

- odložená

032

79

-198

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (pr.VH+fin.VH-Q)

033

9 794

9 149

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

034

9 794

9 149

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

035

11 181

10 867

KVADOS
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

1.2. SPECIFIKACE PROPOJENÝCH OSOB

k 31. 12. 2013

Ovládající osoba	Hampel Miroslav
nar. 12. 11. 1971
Zpráva je zpracována v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Údaje zprávy
vycházejí z účetních písemností ovládané osoby (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti)
a z dalších podkladů, které má ovládaná osoba k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající
dnem 1. ledna 2013 a končící dnem 31. prosince 2013.

Obsah zprávy:

1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.

Podrobný popis
propojených osob

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OVLÁDANÉ OSOBĚ

Základní údaje
o ovládané osobě

Obchodní firma

1.1.
1.2.

Sídlo	Pivovarská 4/10
702 00 Ostrava 1

2.

Právní vztahy mezi
propojenými osobami

Právní forma

akciová společnost

IČ

258 26 654

3.

Transakce mezi
propojenými
osobami – plnění

Rozhodující předmět činnosti	poskytování software (prodej
hotových programů na základě
smlouvy s autory nebo
vyhotovování programů na
zakázku)

3.1.

Prodej

3.2.

Krátkodobé pohledávky

3.3.

Dlouhodobé pohledávky

4.

5.
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Specifikace
propojených osob

KVADOS, a.s.

KVADOS

Transakce mezi
propojenými
osobami – protiplnění
4.1.

Nákup

4.2.

Krátkodobé závazky

4.3.

Dlouhodobé závazky
Ostatní transakce

Datum vzniku společnosti

4. ledna 1999

Způsob propojení

mateřská společnost;

Ostatní osoby ovládané stejnou osobou ovládající:
1. Ovládaná osoba

KVADOS Consulting s.r.o.

2. Ovládaná osoba

KVADOS GROUP, a.s.

IČ

278 17 121

IČ

278 27 135

Sídlo	Pivovarská 4/10
702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

Sídlo	Pivovarská 4/10
70200 Ostrava-Moravská
Ostrava

Podíl v účetní jednotce 0 %

Podíl v účetní jednotce 0 %

Způsob propojení	Hampel Miroslav
nar. 12. 11. 1971
jednatel; společník (100%)

Způsob propojení	Hampel Miroslav
nar. 12. 11. 1971
člen představenstva
a jediný akcionář

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Společnost neuzavřela písemné smlouvy mezi propojenými osobami.

	Hampel Miroslav,
nar. 12. 11. 1971
předseda představenstva
a hlavní akcionář
(99 % hlasovacích práv)

KVADOS
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3. T
 RANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PLNĚNÍ

4. T
 RANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PROTIPLNĚNÍ

3.1. PRODEJ

3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

4.1. NÁKUP

4.2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Ovládaná osoba prodává (výrobky, zboží a/nebo
služby) dalším propojeným osobám. Následuje
přehled druhů transakcí uskutečněných v běžném
účetním období.

Z výše uvedených transakcí vyplynuly tyto následující krátkodobé pohledávky za propojenými
osobami k poslednímu dni účetního období.

Ovládaná osoba nakupuje výrobky, zboží a služby
od propojených osob v rámci své běžné činnosti.
Následuje přehled transakcí uskutečněných
v běžném účetním období.

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující
krátkodobé závazky k propojeným osobám
k poslednímu dni účetního období.

propojená osoba

popis
obchodních
transakcí

hodnotové
vyjádření

propojená osoba

číslo
faktury

hodnotové
vyjádření

propojená osoba

popis
obchodních
transakcí

hodnotové
vyjádření

propojená osoba

číslo
faktury

hodnotové
vyjádření

Hampel Miroslav

N

– Kč

Hampel Miroslav

N

– Kč

Hampel Miroslav

N

– Kč

Hampel Miroslav

N

– Kč

KVADOS Consulting s.r.o.

N

– Kč

KVADOS Consulting s.r.o.

N

– Kč

KVADOS Consulting s.r.o.

N

– Kč

KVADOS Consulting s.r.o.

N

– Kč

KVADOS GROUP, a.s.

N

– Kč

KVADOS GROUP, a.s.

N

– Kč

KVADOS GROUP, a.s.

N

– Kč

KVADOS GROUP, a.s.

N

– Kč

– Kč

celkem za všechny propojené osoby

– Kč

celkem za všechny propojené osoby

– Kč

celkem za všechny propojené osoby

celkem za všechny propojené osoby

N = neuskutečnily se žádné obchodní transakce

N = nevznikly žádné pohledávky

N = neuskutečnily se žádné obchodní transakce

N = nevznikly žádné pohledávky

3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

4.3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Ovládaná osoba neměla dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

Ovládající osoba vlastní část dluhopisů emitovaných společnosti KVADOS a.s. v roce 2012. V roce 2013 proběhla
1. výplata kupónů, k 31. 12. 2013 tímto vznikl závazek společnosti vůči ovládající osobě ve výši 318 tis. Kč.

V Ostravě dne: 21. 5. 2014

5. ZÁVĚR
Ze vztahů mezi propojenými osobami nevznikla
ovládané osobě KVADOS, a.s., žádná újma.
Sestaveno dne: 28. března 2013. Statutární zástupce: Hampel Miroslav
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– Kč

KVADOS

Hampel
Miroslav ml.

Hampel
Miroslav ml.

Gregor
Petr

Ing. Tomis
Martin

Ing. Gasiorek
Aleš

Baier
Petr

Ing. Hamala
Martin

předseda
představenstva

předseda
představenstva

1. místopředseda
představenstva

2. místopředseda
představenstva

předseda
dozorčí rady

člen
dozorčí rady

člen
dozorčí rady

KVADOS
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XII.
Příloha k účetní závěrce
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I. Obecné údaje
k 31. 12. 2013

I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.

Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Osoby mající podstatný nebo rozhodující vliv na společnost
Struktura společnosti
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům orgánů společnosti

II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování majetku a závazků
Způsob ocenění majetku
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Změny v oceňování, odpisování a postupu účtování
Opravné položky
Odpisování
Přepočet cizích měn na českou měnu

III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.
III.7.
III.8.
III.9.
III.10.
III.11.
III.12.
III.13.

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty
Hmotný a nehmotný majetek
Finanční majetek
Pohledávky a závazky
Přechodné účty aktiv a pasiv
Bankovní úvěry a půjčky
Daně
Dotace na investiční a provozní účely
Vlastní kapitál
Podrozvahové operace
Obchodní transakce uskutečněné mezi spřízněnými osobami
Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti
Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj
Výnosy z běžné činnosti – členění vybraných položek

IV.

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow)

V.

Významné události po datu účetní uzávěrky

KVADOS

I.1. Popis účetní jednotky
Obchodní jméno:
KVADOS, a.s.
Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava
IČ: 258 26 654
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku: 4. 1. 1999
Rejstříkový soud:
obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě
Číslo zápisu: B 2085
Základní kapitál účetní jednotky
splacen v plném rozsahu 100 %;
výše základního kapitálu činí
1 000 000,00 Kč.

Předmět činnosti:
v ýroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
p
 oskytování software (prodej
hotových programů na
základě smlouvy s autory nebo
vyhotovování programů na
zakázku)
z prostředkovatelská činnost
v oblasti obchodu a služeb
r eklamní činnost
k oupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej

Účetní závěrka společnosti
je sestavena k 31. 12. 2013.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

KVADOS
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I.3. Struktura společnosti

Statutární orgán – představenstvo k 31. 12. 2013

Představenstvo

Jméno

Příjmení

Adresa

předseda představenstva

Miroslav

Hampel ml.

Úzká 478; 735 14 Orlová-Lutyně

1. místopředseda představenstva

Petr

Gregor

Dobrá 946; 739 51 Frýdek-Místek

2. místopředseda představenstva

Martin

Tomis, Ing.

Řadová 1626; 739 34 Šenov

Dozorčí rada

Jméno

Příjmení

Adresa

Předseda dozorčí rady

Aleš

Gasiorek, Ing.

Dětmarovice 1214; 735 71

Člen dozorčí rady

Petr

Baier

Dětmarovice 1213; 735 71

Člen dozorčí rady

Martin

Hamala, Ing.

Stará Ves nad Ondřejnicí 517; 739 23

Organizační struktura je blíže popsána v kapitole 6 této výroční zprávy.

I.4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Zaměstnanci

2012

2013

99

95

7

7

mzdové náklady

33 511 tis. Kč

36 235 tis. Kč

z toho řídící pracovníci

1 834 tis. Kč

2 041 tis. Kč

odměny členům stat. orgánů

0 tis. Kč

0 tis. Kč

odměny členům dozorčích rad

0 tis. Kč

0 tis. Kč

10 812 tis. Kč

11 640 tis. Kč

1 170 tis. Kč

1 196 tis. Kč

průměrný evidenční počet zaměstnanců
z toho řídící pracovníci
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně.

I.2. Osoby mající podstatný nebo rozhodující vliv na společnost

Společnost KVADOS, a.s.,
je ve smyslu ust. § 66a zákona
č. 513/1991 Sb. obchodního
zákoníku osobou ovládanou.

36

KVADOS

Osoba ovládající je pan
Miroslav Hampel, vlastní 91%
podíl na hlasovacích právech
společnosti KVADOS, a.s.

náklady na sociální a zdrav. zabezpečení
sociální náklady

KVADOS
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I.5. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům orgánů společnosti

II.1. Způsob ocenění majetku

Účetní jednotka v běžném účetním období neposkytla členům orgánů společnosti ostatní plnění jak v peněžní,
tak v naturální formě či bezplatné užívání osobního auta.

Hmotný a nehmotný majetek

II. P
 oužívané účetní metody, obecné účetní zásady
a způsoby oceňování majetku a závazků

Účetnictví společnosti je vedeno
a účetní závěrka byla sestavena
v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb. o účetnictví v platném znění,
vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví,
v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele
v platném znění.

Účetní závěrka je sestavena ke dni
31. 12. 2013 v korunách českých.
Účetní jednotka respektuje a plně
aplikuje obecné účetní zásady
a zachovává zásadu nepřetržitého
trvání účetní jednotky.

Nakupovaný dlouhodobý
hmotný i nehmotný majetek je
oceňován pořizovací cenou.
V účetním období 2013 nenabyla
společnost majetek darováním,
vkladem či jiným způsobem,
který by předpokládal ocenění
reprodukční pořizovací cenou.

Příloha je zpracována v souladu
s vyhláškou č. 500/2002 Sb., § 39,
v platném znění. Údaje přílohy
vycházejí z účetních písemností
účetní jednotky (účetní doklady,
účetní knihy a ostatní účetní
písemnosti) a z dalších podkladů,
které má účetní jednotka
k dispozici.

Majetek vytvořený vlastní
činností je oceněn vlastními
náklady.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého
hmotného majetku v úhrnu za
zdaňovací období částku 40 tis.
Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč,
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Společnost nepořizuje zásoby
vlastní činností.
Účtování zásob je prováděno
způsobem A, výdej zásob ze
skladu je účtován metodou
FIFO (první do skladu, první ze
skladu).
Společnost účtuje o nedokončené výrobě. Ocenění nedokončené výroby se provádí v kalkulovaných cenách – kalkulované
hodinové sazbě.
Finanční majetek – dlouhodobý
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky
s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti,
realizovatelné cenné papíry
a podíly a dlužné cenné papíry
se splatností nad 1 rok držené
do splatnosti.

Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení a vedlejší pořizovací
náklady – zejména dopravné.
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U poskytnutých půjček se
k datu účetní závěrky účtuje
o úrokovém výnosu na vrub
analytického účtu k účtu
067 – Půjčky a úvěry ovládající

a řídící osoba, podstatný vliv
a ve prospěch účtu v účtové
skupině 66 – Finanční výnosy.
Dlužné cenné papíry držené do
splatnosti jsou k datu účetní
závěrky oceněny v pořizovací
ceně.
Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou,
následně sníženou o příslušné
opravné položky k pochybným
a nedobytným částkám.
Způsob tvorby opravných
položek je popsán v samostatné
kapitole „Opravné položky“.
Závazky
Závazky z obchodních vztahů
jsou zaúčtovány ve jmenovité
hodnotě.
Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve
jmenovité hodnotě.

KVADOS
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II.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

c) 1 00 % hodnoty pohledávky
u pohledávek, kde hrozí promlčení, případně pohledávek
z titulu smluvních pokut, kde
je nízká pravděpodobnost
vymožení.

V účetním období 2013 nepoužila účetní jednotka reprodukční pořizovací cenu.

II.3. Změny v oceňování, odpisování a postupu účtování
Ve sledovaném účetním období
nedošlo ke změnám oceňování,
odpisování majetku pořízeného
do roku 2006 a postupů
účtování. U hmotného majetku
pořízeného v roce 2011 bylo
řádně započato daňové
odepisování. V roce 2009
byla provedena změna při
odepisování nově pořízeného

drobného majetku a společnost
nadále postupuje dle této
úpravy. Společnost využila
možnosti dané zákonem
a použila u vybraného
majetku mimořádné odpisy
dle zákona č. 216/2009 Sb.,
kterým byl novelizován zákon
o daních z příjmů 586/1992
Sb. Společnost pokračuje

v odepisování majetku
převzatého ze společnosti
KVADOS Mobile Solutions s.r.o.,
která měla v předcházejících
obdobích stejné způsoby
oceňování a odepisování
majetku jako sledovaná účetní
jednotka.

II.4. Opravné položky
Opravné položky k hmotnému
a nehmotnému majetku

Opravné položky
k pohledávkám

V účetním období 2013 nebyly
vytvořeny opravné položky
k hmotnému a nehmotnému
majetku.

Při tvorbě zákonných opravných
položek společnost postupovala
podle zákona 593/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
a zákona o rezervách. Zákonné
opravné položky byly k příslušné
pohledávce tvořeny přednostně před opravnými položkami
účetními.

Opravné položky k zásobám
V účetním období 2013 nebyly
vytvořeny opravné položky
k zásobám.
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Účetní opravné položky jsou
tvořeny po tvorbě zákonných
opravných položek tak, aby
celková opravná položka včetně
zákonné položky činila:
a) 50 % hodnoty pohledávky při
6 měsících po lhůtě splatnosti
b) 1 00 % hodnoty pohledávky
při 12 měsících po lhůtě
splatnosti

Účetní jednotka vytvořila v roce
2013 tyto opravné položky
k pohledávkám:

Zákonné opravné položky

Účetní opravné položky

V účetním období 2013 má
společnost vytvořené zákonné
opravné položky k pohledávkám

Účetní opravná položka ve výši
80 % byla vytvořena k pohledávce po splatnosti delší než
12 měsíců a činí 135 tis. Kč
(k této pohledávce je vytvořena
i ZOP dle § 8a ve výši 20 %).

dle § 8a ZoR ve výši 35 tis. Kč,
dle § 8 ZoR ve výši 3 889 tis. Kč,
dle § 8c ZoR ve výši 9 tis. Kč.

Účetní opravné položky ve výši
100 % byly vytvořeny k pohledávce, u níž hrozí promlčení
a k pohledávce z titulu smluvní
pokuty. Výše těchto opravných
položek činí 31 267 tis. Kč.

II.5. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů
hmotného majetku sestavila
účetní jednotka v interních
směrnicích, kde vycházela
z předpokládaného opotřebení
zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám
jeho používání.
Účetní a daňové odpisy se
nerovnají.
Daňové odpisy uplatňuje účetní
jednotka zrychlené, rovnoměrné i mimořádné, na základě
posouzení jednotlivých majetků
vedením společnosti při zařazení do užívání.

Odpisování drobného majetku
je prováděno v závislosti na
jeho hodnotě a je stanoveno
interním předpisem.
Drobný hmotný majetek –
v ocenění do 500,00 Kč je
účtován na účet 501 – Spotřeba
materiálu.
Drobný hmotný majetek –
v ocenění od 500,00 Kč do
10 000,00 Kč (má své inventární
číslo) je účtován na účet 501
a odepsán do nákladů ve výši
100% v roce zařazení.

Drobný hmotný majetek
v ocenění od 10 000,00 Kč do
40 000,00 Kč (má své inventární číslo) je účtován na účet
022/500 a odepsán do nákladů
rovnoměrně po dobu 24 měsíců.
Drobný nehmotný majetek
v ocenění od 500,00 Kč do
60 000,00 Kč je účtován na účet
518 a odepsán do nákladů ve
výši 100% při zařazení do užívání.
Výjimku tvoří drobný nehmotný
majetek pořízený v rámci
poskytnutí dotace z fondů EU,
ten je časově rozlišen po dobu
jeho platnosti.

KVADOS
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II.6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Pro přepočet majetku a závazků
v cizí měně na českou měnu je
používán denní kurz ČNB.

Za den uskutečnění účetního
případu pro účely výpočtu
kurzovních rozdílů se považuje
den přijetí faktury, zboží nebo
obdobného dokladu a den
provedení úhrady dle výpisu
z bankovního účtu. V případě
pokladních dokladů je to den
výdeje nebo příjmu hotovosti.

III. Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty
K datu účetní závěrky jsou
aktiva a pasiva vyjádřena v cizí
měně přepočtena kurzem ČNB
platnému k datu, ke kterému je
účetní závěrka sestavena.

III.1. Hmotný a nehmotný majetek
Pořizovací cena
Skupina majetku
2012
Pozemky

2013

2012

2013

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

481 tis. Kč

480 tis. Kč

41 tis. Kč

450 tis. Kč

439 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

20 824 tis. Kč

28 217 tis. Kč

15 854 tis. Kč

8 205 tis. Kč

12 363 tis. Kč

Sam. movité věci
a soubory mov. věcí

20 786 tis. Kč

28 179 tis. Kč

15 854 tis. Kč

8 167 tis. Kč

12 325 tis. Kč

Dopravní prostředky

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

Inventář

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

Jiný HIM

38 tis. Kč

38 tis. Kč

0 tis. Kč

38 tis. Kč

38 tis. Kč

Nedokončený HIM

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

Nehmotný majetek

7 296 tis. Kč

10 209 tis. Kč

4 328 tis. Kč

4 468 tis. Kč

5 881 tis. Kč

Hmotný majetek pořízený
formou finančního pronájmu
Účetní jednotka nemá majetek
pořízený formou finančního
pronájmu.
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2013

Zůstatková cena

0 tis. Kč

Budovy, haly, stavby
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Oprávky
majetku

Majetek neuvedený v rozvaze
Společnost nevlastní žádný
majetek neuvedený v rozvaze,
s výjimkou drobného hmotného
a nehmotného majetku,
o kterém je účtováno jako
o zásobách.

Hmotný majetek zatížený
zástavním právem
Majetek společnosti není
zatížen zástavním právem.

KVADOS
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III.2. Finanční majetek

Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním než jeho ocenění v účetnictví

Druh majetku

Účetní hodnota pořízení

Hmotný majetek
Škoda Fabia 1.2
Vybavení školicího střediska (40 % poř. ceny)
Data Centrum I. (40 % poř. ceny)
Autonomní diskové pole,
vč. redundantních SAN switchů (poř. cena snížena o dotaci)
HP server_HP PL460c (poř. cena snížena o dotaci)

1 tis. Kč
835 tis. Kč
3 925 tis. Kč
352 tis. Kč
63 tis. Kč

Nehmotný majetek
DMS (poř. cena snížena o dotaci)
Elektronická kancelář (poř. cena snížena o dotaci)
Intranet (poř. cena snížena o dotaci)
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Dlužné cenné papíry – emitované dluhopisy

Společnost uzavřela v roce 2012
s asociací IT Cluster smlouvu
o dlouhodobé půjčce s rámcem
6 mil. Kč. Úroková sazba činí
7,9 %. Splatnost půjčky je
dohodnutá do 31. 12. 2016.

Emitent: společnost KVADOS, a.s.

V roce 2013 bylo poskytnuto
celkem 1 656 tis. Kč. Zůstatek
poskytnuté půjčky k 31. 12. 2013
činí 1 879 tis. Kč.

604 tis. Kč
527 tis. Kč
1 292 tis. Kč

Personalistika (poř. cena snížena o dotaci)

792 tis. Kč

Projektová kancelář (poř. cena snížena o dotaci)

481 tis. Kč

Integrace s FIM (poř. cena snížena o dotaci)

217 tis. Kč

MIS (poř. cena snížena o dotaci)

426 tis. Kč

KVADOS

Půjčky

K rozvahovému dni je účtováno
o úrokovém výnosu ve výši
110 tis. Kč. O úrokovém výnosu
se účtuje na vrub analytického
účtu k účtu 067 – Ostatní půjčky
a ve prospěch účtu v účtové
skupině 66 – Finanční výnosy.
Celkový zůstatek účtu, na kterém jsou evidovány úroky, činí
k rozvahovému dni 112 tis. Kč.

Název emise: KVADOS 7,8_2022
Jmenovitá hodnota CP: 1 Kč
Počet kusů: 50 000 000 ks
Celková jmenovitá hodnota emise: 50 mil. Kč
Způsob vydání: 1 mil. hromadné
Podoba CP: listinná
Forma CP: na řad
Úroková sazba: 7,8 %
Emisní kurz: 100 %
Datum 1. výplaty kupónů: 30. listopad 2013
Datum splatnosti emise: 30. listopad 2022
Datum emise: 30. listopad 2012

KVADOS
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III.3. Pohledávky a závazky

Společnost neměla k 31. 12. 2013
závazky na sociální a zdravotní
pojištění po splatnosti, závazky
vzniklé v rámci vyúčtování mezd
za prosinec 2013 byly uhrazeny
v zákonném termínu, tj. v lednu
2014.

Pohledávky po lhůtě splatnosti
2012

2013

Počet dnů po lhůtě splatnosti
obchodní styk

ostatní

obchodní styk

Účetní jednotka nemá žádné
závazky kryté podle zástavního
práva.

ostatní

61–90

989 tis. Kč

0 tis. Kč

193 tis. Kč

0 tis. Kč

91–180

487 tis. Kč

0 tis. Kč

186 tis. Kč

0 tis. Kč

181–360

3 tis. Kč

0 tis. Kč

173 tis. Kč

0 tis. Kč

nad 360

3 646 tis. Kč

0 tis. Kč

3 861 tis. Kč

146 tis. Kč

Závazky po lhůtě splatnosti
2012

Účetní jednotka má v rozvaze
vyúčtované veškeré závazky.

2013

III.4. Přechodné účty aktiv a pasiv
Účetní jednotka na účtech účtové skupiny 38 časově rozlišuje
náklady a výnosy v souvislosti
s konkrétním titulem v určité
známé výši, jakož i v dohadné
výši v souvislosti s konkrétním
titulem, a sice mezi dvěma nebo
více za sebou jdoucími účetními
obdobími.

Odhady a předpoklady stanovila účetní jednotka na základě
všech jí dostupných informací.
Skutečné hodnoty v budoucnu
se mohou od zaúčtovaných
odhadů odlišovat.

Počet dnů po lhůtě splatnosti
obchodní styk
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ostatní

obchodní styk

ostatní

60–90

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

91–180

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

nad 180

7 tis. Kč

0 tis. Kč

3 tis. Kč

0 tis. Kč

nad 360

-146 tis. Kč

19 tis. Kč

0 tis. Kč

19 tis. Kč
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III.5. Bankovní úvěry a půjčky
Společnost nemá k 31. 12. 2013
uzavřené žádné bankovní úvěry
a půjčky.
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III.6. Daně
Doměrky daně z příjmů
za minulá účetní období
V běžném účetním období byl
doúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok
2012 ve výši 57 tis. Kč.

Splatná daň
Účetní jednotka zaúčtovala daňový závazek a daňový náklad
za rok 2013. Výpočet daně je
v souladu se zákonem o daních
z příjmů.

Název projektu

Rozhodnutí/Smlouva

Absolutní částka dotace
může činit nejvýše

Zbývá k čerpání

Zavedení Intranetu,
DMS ve společnosti
KVADOS, a.s.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č.j. 2313-11/2.2ITP03-562/11/08200
v rámci Operačního
programu Podnikání
a inovace

4 248 300 Kč – tj. 85 %
ze strukturálních fondů,
749 700 Kč – tj. 15 %
ze státního rozpočtu,
Celkem: 4 998 000 Kč.
Z toho de minimis:
max. 58 000 Kč

Dokončeno. Zbývá 0 Kč

Efektivní řízení
procesu Service Desk

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 1820-11/2.2ITS03-102/11/08200
v rámci Operačního
programu Podnikání
a inovace

4 607 850 Kč – tj. 85 %
ze strukturálních fondů,
813 150 Kč – tj. 15 %
ze státního rozpočtu,
Celkem: 5 421 000 Kč.
Z toho de minimis: 0 Kč

Dokončeno. Zbývá 0 Kč

Mezinárodní
ochranná známka
myFABER v Evropě

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 4964-10/4.1INP02-159/11/08200
v rámci Operačního
programu Podnikání
a inovace

153 000 Kč – tj. 85 % ze
strukturálních fondů,
27 000 Kč – tj. 15 % ze
státního rozpočtu,
Celkem: 180 000 Kč.
Z toho de minimis:
max. 180 000 Kč

153 000 Kč – tj. 85 %
ze strukturálních fondů,
27 000 Kč – tj. 15 % ze
státního rozpočtu,
Celkem: 180 000 Kč

Mezinárodní
ochranná známka
myAVIS v Rusku,
Kazachstánu
a Bělorusku

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 4058-10/4.1INP02-110/11/08200
v rámci Operačního
programu Podnikání
a inovace

153 000 Kč – tj. 85 % ze
strukturálních fondů,
27 000 Kč – tj. 15 % ze
státního rozpočtu,
Celkem: 180 000 Kč.
Z toho de minimis: 0 Kč

153 000 Kč – tj. 85 %
ze strukturálních fondů,
27 000 Kč – tj. 15 % ze
státního rozpočtu,
Celkem: 180 000 Kč

Výzkum na
nových mobilních
platformách

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38-12/2.2ITS03-383/12/08200
v rámci Operačního
programu Podnikání
a inovace

4 227 900 Kč – tj. 85 %
ze strukturálních fondů
746 100 Kč – tj. 15 %
ze státního rozpočtu,
Celkem: 4 974 000 Kč.
Z toho de minimis: 0 Kč

3 686 314 Kč – tj. 85 %
ze strukturálních fondů
650 525 Kč – tj. 15 %
ze státního rozpočtu,
Celkem: 4 336 839 Kč

Odložená daň
Účetní jednotka účtuje
o odložené dani. Její výpočet
je založen na závazkové metodě, sazba daně odpovídá výši
platné v období, ve kterém
budou daňový závazek nebo
pohledávka uplatněny.

III.7. Dotace na investiční a provozní účely
Dotace k úhradě nákladů se
účtují do ostatních provozních
a finančních výnosů ve věcné
a časové souvislosti s účtováním
nákladů na stanovený účel.
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Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo
hmotného majetku a technického zhodnocení snižuje jejich
pořizovací cenu.

V roce 2013 účetní jednotka
účtuje o těchto dotacích:

KVADOS
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Absolutní částka dotace
může činit nejvýše

Název projektu

Rozhodnutí/Smlouva

RODOS

Smlouva o spolupráci
mezi VŠB-TU Ostrava
a „příjemcem“
(KVADOS, a.s.), která
vychází ze Smlouvy
o poskytnutí účelové
podpory na řešení
programového projektu
č. TE01020155 uzavřené
mezi VŠB-TU Ostrava
(příjemce účelové
podpory) a Česká
republika – Technologická agentura České
republiky (poskytovatel
účelové podpory)

14 725 tis. Kč – tj. míra
podpory 52,16 % uznaných nákladů projektu
v období 2012–2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.:
OPLZZ/1.1./94/1/00238
vydané Ministerstvem
práce a sociálních věcí
v rámci Operačního
programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na projekt Pojďte s námi růst
CZ.1.04/1.1.02/97.00238

2 408 543,81 Kč –
tj. 85 % z Evrop. soc.
fondu a 425 037,15 Kč –
tj. 15 % ze státního rozpočtu, celkem:
2 833 580,96 Kč

Pojďte s námi růst

Dotace úřadu práce

TOT-S-23/2013

Vývoj nové generace
produktu myAVIS NG

Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č.j. 27-14/2.2ITS03-654/14/61200 v rámci
Operačního programu
Podnikání a inovace

Zbývá k čerpání

III.8. Vlastní kapitál
Základní kapitál

10 822 tis.Kč
(v roce 2012 vyčerpáno
1 623 tis. Kč a v roce 2013
2 280 tis. Kč)

Zákonný rezervní fond

210 tis. Kč

Ostatní fondy ze zisku

303 tis. Kč

Oceňovací rozdíly – při přeměnách

-9 900 tis. Kč

Výsledek hospodaření z minulých let

46 197 tis. Kč

Výsledek hospodaření roku 2013
Vlastní kapitál

Zákonný rezervní fond
1 633 882,20 Kč –
tj. 85 % z Evrop. soc.
fondu a 288 332,15 Kč –
tj. 15 % ze státního rozpočtu, celkem:
1 922 214,35 Kč

45 000 Kč

3 992 000 Kč ze
strukturálních fondů

Společnost v předchozích účetních obdobích vytvořila rezervní
fond do výše 20 % základního
kapitálu, tj. 200 tis. Kč. Dalších
10 tis. Kč společnost nabyla fúzí
v roce 2011.
K datu účetní závěrky činí výše
zákonného rezervního fondu
210 tis. Kč.
Ostatní fondy
Statutární orgán společnosti
(valná hromada) rozhodl
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1 000 tis. Kč

9 794 tis. Kč
47 604 tis. Kč

o tvorbě sociálních fondů.
Fondy jsou tvořené ze zisku
po zdanění a jsou účelově zaměřené na podporu zaměstnanců
(pitný režim, významné události, jazyky, odborné certifikace,
kultura, sport, doporučení,
podpora zdraví, ostatní).
Oceňovací rozdíly
při přeměnách
Oceňovací rozdíl vznikl
k 1. 1. 2011. Jedná se o rozdíly
mezi účetním a reálným oceněním majetku/závazku zanikající
účetní jednotky (k 31. 12. 2010).
Převod do zahajovací rozvahy

Základní kapitál
Druh akcií
Akcie na majitele
Počet akcií
200
Nominální hodnota
5 000 Kč
Nesplacené akcie
0 Kč
Lhůta splatnosti
nástupnické společnosti
KVADOS, a.s., je řešen smlouvou
o fúzi.
Rezervy
Účetní jednotka k 31. 12. 2013
vytvořila účetní rezervu na
nevyčerpanou dovolenou za rok
2013 včetně rezervy na odvody
na zdravotní a sociální pojištění
ve výši 896 tis. Kč.
Účetní jednotka nemá významné potenciální ztráty a rizika,
na které by v roce 2013 tvořila
rezervu.
KVADOS
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III.9. Podrozvahové operace

III.12. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj

V podrozvahové evidenci vede
účetní jednotka odepsané
nepromlčené pohledávky.
K 31. 12. 2013 eviduje na
podrozvahovém účtu
pohledávky ve výši 9 tis. Kč.

Účetní jednotka vynaložila v daném
účetním období náklady na výzkum
a vývoj u jednoho projektu Smart
office klient.

III.10. Obchodní transakce uskutečněné mezi spřízněnými osobami
Ovládající osoba:
Hampel Miroslav,
nar. 12. 11. 1971
V účetním období 2013 nebyly
uzavřené žádné smlouvy mezi
spřízněnými osobami.

Ovládané osoby:
KVADOS, a.s.
IČ: 258 26 654
KVADOS Consulting s.r.o.
IČ: 278 17 121
KVADOS GROUP, a.s.
IČ: 278 27 135

Ovládající osoba vlastní část
dluhopisů emitovaných společností KVADOS, a.s., v roce 2012
(viz kapitola III.2 Dlužné cenné
papíry). V roce 2013 proběhla
první výplata kupónů.

III.11. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti

2013

Smart office klient

4 950 tis. Kč

III.13. Výnosy z běžné činnosti – členění vybraných položek
Výnosy

2012

2013

16 tis. Kč

0 tis. Kč

107 434 tis. Kč

122 894 tis. Kč

1 954 tis. Kč

-1 557 tis. Kč

Aktivace

0 tis. Kč

2 682 tis. Kč

Prodej majetku

3 tis. Kč

372 tis. Kč

Prodej zboží
Prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti

45 tis. Kč

Ostatní provozní výnosy

6 728 tis. Kč

37 521 tis. Kč

Jiné ověřovací služby

0 tis. Kč

Ostatní finanční výnosy

1 357 tis. Kč

725 tis. Kč

Daňové poradenství

40 tis. Kč

138 tis. Kč

429 tis. Kč

Povinný audit účetní závěrky

Jiné neauditorské služby
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Náklady na výzkum a vývoj

KVADOS

0 tis. Kč

Úroky

V roce 2013 společnost vyfakturovala do zahraničí služby v objemu 17 880 tis. Kč.
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IV. Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow)

Položka

TEXT

P.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

Č. řádku

Částka

001.

42 541

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)
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Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

002.

11 181

A. 1.

Úpravy o nepeněžní operace

003.

41 158

A. 1. 1.

Odpisy stálých aktiv (+), odpis pohl. (+) a umoř. opr. pol. k maj.

004.

6 292

A. 1. 2.

Změna st. opr. pol., rezerv

005.

31 392

A. 1. 3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv vč. oceňovacích rozdílů

006.

3

A. 1. 4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

007.

-

A. 1. 5.

Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúčt. výnosové úroky (-)

008.

3 471

A. 1

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

009.

-

A. *

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

010.

52 339

A. 2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

011.

-9 348

A. 2. 1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-),
změna akt. účtů ČR a doh. účtů aktivních

012.

-24 707

A. 2. 2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-),
změna pas. účtů ČR a doh. účtů pasivních

013.

13 682

6.

A. 2. 3.

Změna stavu zásob (+/-)

014.

1 677

A. 2. 4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněž.
prostředků a pen. ekvivalentů

015.

-

A. **

Čistý peněžní tok z provoz. č. před zdaněním a mimoř. položkami

016.

42 991

A. 3.

Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

017.

-3 900

A. 4.

Přijaté úroky (+)

018.

319

A. 5.

Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost a za doměrky za min. ob.

019.

-1 387

A. 6.

Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. vč. daně z příjmů z mim.

020.

-

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

021.

38 023
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Položka

TEXT

Č. řádku

Částka

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
B. 1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

022.

-13 884

B. 2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

023.

372

B. 3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

024.

-

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

025.

-13 512

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C. 1.

Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků

026.

-

C. 2.

Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky

027.

-471

C. 2. 1.

Zvýšení peněž. prostředků z titulu zvýšení zákl. jmění (RF) (+)

028.

-

C. 2. 2.

Vyplacení podílu na vl. jmění společníkům (-)

029.

-

C. 2. 3.

Peněžní dary a dotace do vl. jmění a další vklady společníků

030.

-

C. 2. 4.

Úhrada ztráty společníky (+)

031.

-

C. 2. 5.

Přímé platby na vrub fondů (-)

032.

-471

C. 2. 6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zapl. srážk. daně

033.

-

C. 3.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

034.

-

C. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

035.

-471

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

036.

24 040

R.

Stav peněžních prostředků na konci období

037.

66 581
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V. Významné události po datu účetní uzávěrky

Po datu účetní uzávěrky nenastala žádná významná událost,
která by ovlivnila možnost uživatelů rozvahy a výkazu zisku
a ztráty analyzovat tyto výkazy.

Sestaveno dne
19. 5. 2014
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Sestavil
Řezníčková Monika
Kubečková Jana

Podpis statutárního zástupce
Hampel Miroslav ml.
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XIII.
Zpráva
nezávislého
auditora
o auditu
účetní
závěrky
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XIV.
Zpráva
nezávislého
auditora
o ověření
výroční
zprávy
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XV.
KVADOS, a.s.

KONTAKTNÍ
ÚDAJE

Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
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Kontaktní spojení:

Souřadnice GPS:

Sídlo společnosti:

Recepce: +420 596 126 210
+420 596 126 211
E-mail:
office@kvados.cz
web:
www.kvados.cz

49°50'2.434"N, 18°15'5.091"E

Pivovarská 4/10
702 00 Ostrava 1
Česká republika

Místo uložení výroční zprávy
a ostatních podkladů použitých
k jejímu zpracování:

Veškeré dokumenty a materiály
uvedené v této výroční zprávě
a podklady použité ke
zpracování výroční zprávy
jsou uloženy v provozovně
společnosti na adrese
Novoveská 1139/22,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
a to v ekonomickém oddělení
společnosti.
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