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Úvodní slovo
Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé,
v roce 2016 se nám podařilo navázat na velice úspěšný předchozí rok 2015. Ceníme si tohoto
skvělého výsledku o to více, že nebyl postaven na několika velkých transakcích jako v roce
2015, ale podařilo se nám zrealizovat větší množství menších a středních projektů. Největší
nárůst zaznamenala pobočka ve Zlíně s podporou specializovaného Lenovo portálu
Lenovoshop.cz. Navíc se nám podařilo dodat zajímavé projekty a uzavřít dlouhodobé rámcové
smlouvy na dodávky infrastruktury v oblasti státní správy a akademického světa.
Hlavním projektem roku 2016 bylo zřízení pobočky v Praze a zaměstnání zkušených lidí, kteří
se od začátku zapojili do úspěšného zobchodování klíčových transakcí roku a přinesli nové
obchodní příležitosti pro roky následující.
V oblasti dodávek superpočítačů (HPC - High Performance Computing) patříme k vedoucím
společnostem českého trhu. Obhájili jsme titul Intel Technology Provider – HPC Data Center
Specialist, který stále držíme jako jediná společnost v České republice.
Naším cílem je patřit mezi nejvýznamnější obchodní partnery našich dodavatelů v ČR a jsme
velmi pyšní na to, že jsme i v roce 2016 obhájili nejvyšší stupně partnerství u předních
světových IT společností Lenovo, IBM nebo Intel. Pro Lenovo jsme dokonce byli
nejúspěšnějším partnerem v oblasti DCG (Data Center Group), která zahrnuje servery, disková
pole a související infrastrukturu datového centra. Nově jsme se stali partnerem společnosti
Veeam (pro zálohování dat) a zrealizovali několik projektů. V oblasti HPC jsme uzavřeli
strategické partnerství s ruskou společností RSC, která vyvinula světově unikátní řešení
superpočítačů chlazených horkou vodou a společně jsme se již aktivně účastnili výběrových
řízení v České republice a v Německu a spolupracovali na mezinárodních HPC konferencích
ISC (ve Frankfurtu) a SC (v Salt Lake City).
V roce 2016 jsme zapracovali na marketingu společnosti. Přepracovali jsme firemní web, začali
komunikovat prostřednictvím sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Twitter), propagovali
společnost ve vyhledávačích, psali články, účastnili se mnoha konferencí, vytvořili několik
referencí a případových studií.
Hlavních úspěchů v roce 2016 jsme dosáhli především díky skvělému a stabilnímu týmu.
Rozvoj a kvalifikace našich zaměstnanců stejně jako jejich aktivní zapojení do zefektivnění
činnosti firmy patří mezi hlavní přednosti naší firemní kultury.
Chtěli bychom poděkovat našim zákazníkům a obchodním partnerům za důvěru a
zaměstnancům za jejich píli, nasazení a nápady.
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Činnost a postavení společnosti
Jsme ryze česká soukromá společnost, která na IT trhu úspěšně působí pod názvem
M Computers od roku 2002, kdy jsme se transformovali z uskupení fyzických osob fungujícího
již od roku 1996. V roce 2003 jsme se stali zakládajícím členem celorepublikové sítě Orange
& Green a také spolumajitelem značky.
Mezi naše hlavní produkty patří dodávky výpočetních clusterů, velkokapacitních úložišť,
serverů a datových úložišť. Dále poskytujeme outsourcing informačních technologií a
provozujeme specializovaný elektronický obchod. Patříme mezi přední partnery významných
IT společností – např. Lenovo (Lenovo Premium Gold Business partner), IBM (IBM Premier
Business partner), Intel (Intel Platinum Partner), Infortrend (Gold partner), Veeam (Silver
partner), RSC (jediný partner pro Evropu) nebo společnosti VMware.
Při návrhu řešení se snažíme maximalizovat užitek pro naše zákazníky a při realizaci zakázek
se zaměřujeme především na kvalitu dodávky a odvedenou práci. Máme bohaté zkušenosti i ze
spolupráce na významných celorepublikových projektech pro státní organizace a firmy.
Základem našeho úspěchu je tým kvalifikovaných odborníků, kteří jsou systematicky a
dlouhodobě proškolováni. Díky tomu řešíme obchodní případy komplexně, efektivně a s
ohledem na aktuální potřeby zákazníků.
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Aktivity v pracovněprávních vztazích
Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, protože jsme si vědomi, že řádně
kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu naší společnosti. Od našich
zaměstnanců očekáváme osobní aktivitu a pozitivní přístup při budování pracovněprávních
vtahů. V roce 2016 se nám podařilo získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.
Bezpečnost práce našich pracovníků je jedním z důležitých cílů naší společnosti.
Vedení monitoruje potřebu vzdělávání jednotlivých pracovníků a plánuje a zajišťuje potřebná
školení.
Společnost pořádá teambuildingové akce a podporuje volnočasové aktivity zaměstnanců.
Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi svých závazků k ochraně obchodního
tajemství.

Aktivity v oblasti životního prostředí
Společnost si je vědoma, že pozitivní přístup k životnímu prostředí je v dnešní době velmi
důležitý a dbá na to, aby minimalizovala negativní dopady na životní prostředí, které vyplývají
z její činnosti.
Ohleduplnost k životnímu prostředí je pro nás velmi důležitá a vedeme k ní i naše pracovníky.
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Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nemá vlastní výzkum a vývoj. Výsledky a zkušenosti z projektů diskutujeme
s našimi obchodními partnery a na základě těchto poznatků přizpůsobujeme naši strategii na
trhu.

Předpokládaný vývoj podnikání
V roce 2017 oslaví společnost M Computers 15 let svého působení na českém trhu. Rádi
bychom navázali na velmi úspěšné roky 2015 a 2016.
Budeme pokračovat v plánování a realizaci stavby nové budovy pro centrálu firmy v Brně.
V Praze budeme pokračovat v rozšiřování týmu i aktivit v oblasti obchodu, realizace projektů i
podpory zákazníků.
Ve Zlíně bychom rádi rozšířili pobočku pro zajištění růstu portálu Lenovoshop.cz a místa pro
nové kolegy.
Na trhu vidíme stále dostatek příležitostí pro realizaci infrastrukturních projektů. V oblasti HPC
by se měla rozjet další fáze financování projektů a s tím spojené investice do infrastruktury.
Zároveň poskytujeme outsourcing a prostřední sdílené infrastruktury popř. cloudu. Aktuální
situaci na trhu a nové trendy pozorně sledujeme a do budoucna připravujeme rozšíření naší
nabídky právě pro oblast cloudu a souvisejících služeb.
Plánujeme rozvoj nákupního portálu Lenovoshop.cz pro B2B zákazníky.

Důležité události po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nenastaly žádné důležité události

V Brně dne

4.8.2017

Sestavil:

Marek Vašíček
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Příloha č. 1
Ozn.

Rozvaha v plném rozsahu

Název

Brutto

Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

97 449

-6 833

90 616

Minulé
období netto
71 087

13 314

-5 393

7 921

6 142

-5 393

7 801

6 022

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.2.

Ocenitelná práva

B.I.2.1.

Software

B.I.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

B.I.3.

Goodwill

B.I.4.

B.I.5.1.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek (NM) a nedokončený NM
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

B.I.5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

13 194

B.II.1.

Pozemky a stavby

3 121

3 121

3 121

B.II.1.1

Pozemky

3 121

3 121

3 121

B.II.1.2.

Stavby

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

2 323

1 912

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3.
B.II.5.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený dl.hmot.majetek

2 357

2 357

989

B.II.5.1.

Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek

701

701

B.II.5.2.

Nedokončený dlouhodobý majetek

1 656

1 656

989

120

120

120

120

120

120

B.I.5.

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1.
B.III.2.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající
osoba

B.III.3.

Podíly – podstatný vliv

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7 716

-5 393

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
B.III.7.2. majetek
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Název

Brutto

Korekce

Netto

Minulé
období netto

Oběžná aktiva

82 050

-1 440

80 610

63 733

C.I.

Zásoby

20 870

-1 440

19 430

28 554

C.I.1.

Materiál

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

C.I.3.

Výrobky a zboží

20 870

-1 440

19 430

28 554

C.I.3.1.

Výrobky

C.I.3.2.

Zboží

20 870

-1 440

19 430

28 554

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II.

Pohledávky

21 947

21 947

16 634

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.1.2.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.1.4.

Odložená daňová pohledávka

C.II.1.5.

Pohledávky - ostatní

C.II.1.5.1.

Pohledávky za společníky

Ozn.
C.

C.II.1.5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.1.5.3.

Dohadné účty aktivní

C.II.1.5.4.

Jiné pohledávky

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

21 947

21 947

16 634

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

21 847

21 847

15 663

C.II.2.2.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.2.4.

Pohledávky – ostatní

100

100

971

C.II.2.4.1

Pohledávky za společníky

C.II.2.4.2.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.II.2.4.3.

Stát - daňové pohledávky

C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.II.2.4.5.

Dohadné účty aktivní

C.II.2.4.6.

Jiné pohledávky

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

C.III.1.

Podíly – ovládaná a ovládající osoba

8
100

100

1 270
-307

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV.

Peněžní prostředky

39 233

39 233

18 545

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

1 027

1 027

261

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

38 206

38 206

18 284

D.

Časové rozlišení aktiv

2 085

2 085

1 212

337

337

292

1 748

1 748

920

D.1.

Náklady příštích období

D.2.

Komplexní náklady příštích období

D.3.

Příjmy příštích období
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Běžné účetní období

Minulé účetní
období

PASIVA CELKEM

90 616

71 087

Vlastní kapitál

53 591

39 741

A.I.

Základní kapitál

1 500

1 500

A.I.1.

Základní kapitál

1 500

1 500

A.I.2.

Vlastní podíly (-)

A.I.3.

Změny základního kapitálu

Ozn.

A.

Název

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

A.II.1

Ážio

A.II.2.

Kapitálové fondy

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

A.II.2.2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

A.II.2.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korpor.

A.II.2.4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

A.II.2.5.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

A.III.

Fondy ze zisku

150

150

A.III.1

Ostatní rezervní fond

150

150

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

38 091

20 288

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

38 091

20 288

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/

13 850

17 803

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

B.+ C.

Cizí zdroje

30 817

26 477

B.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

B.2.

Rezerva na daň z příjmů

B.3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.4.

Ostatní rezervy

C.

Závazky

30 817

26 477

C.I.

Dlouhodobé závazky

290

290

C.I.1.

Vydané dluhopisy

C.I.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

C.I.1.2.
C.I.2.
C.I.3
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
C.I.7.
C.I.8.

Ostatní dluhopisy
Závazky k úvěrovým institucím
Dlouhodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé směnky k úhradě
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Odložený daňový závazek
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Ozn.

Název

C.I.9.

Závazky - ostatní

C.I.9.1.

Závazky ke společníkům

C.I.9.2.

Dohadné účty pasivní

C.I.9.3.

Jiné závazky

C.II

Krátkodobé závazky

290

Minulé účetní
období
290

290

290

30 527

26 187

195

158

24 306

21 278

6 026

4 751

28

17

Běžné účetní období

C.II.1.

Vydané dluhopisy

C.II.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2.

Ostatní dluhopisy

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

C.II.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7.

Závazky - podstatný vliv

C.II.8.

Závazky – ostatní

C.II.8.1

Závazky ke společníkům

C.II.8.2

Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3.

Závazky k zaměstnancům

318

245

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

188

145

C.II.8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

4 635

3 862
64

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

338

C.II.8.7.

Jiné závazky

519

418

D.

Časové rozlišení

6 208

4 869
9
4 860

D.1.

Výdaje příštích období

19

D.2.

Výnosy příštích období

6 189
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Příloha č. 2
Ozn.

Výkaz zisků a ztrát

Název

7 484

Minulé účetní
období
8 368

185 674

207 726

Běžné účetní období

I.

Tržby z prodej výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba

167 800

188 922

A.1.

Náklady vyložené na prodané zboží

152 929

177 744

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

4 108

3 577

A.3.

Služby

10 763

7 601

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

C.

Aktivace

D.

Osobní náklady

6 195

5 362

D.1.

Mzdové náklady

4 568

3 933

D.2.

Náklady na sociální zabezpeč., zdravotní pojištění a ostatní náklady

1 627

1 429

1 514

1 318

113

111

1 887

1 844

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D.2.2. Ostatní náklady
E.

Úprava hodnot v provozní oblasti

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 353

1 585

Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku - trvalé

1 353

1 585

535

266

E.1.1
E.1.2.

Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku - dočasné

E.2.

Úpravy hodnot zásob

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

III.3.

Jiné provozní výnosy

F.

Ostatní provozní náklady

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

F.3.

Daně a poplatky v provozní oblasti

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5.

Jiné provozní náklady

*

* Provozní výsledek hospodaření

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.1.

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná
nebo ovládající osoba

V.1.
V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

-1

-7

1 045

1 908

625
420

1 908

1 137

417

330
62

49

745

368

17 184

21 457

66

96
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Ozn.

Název

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

Běžné účetní období

Minulé účetní
období
96

66
29

140

29

140

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající
osoba

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

828

2 139

K.

Ostatní finanční náklady

753

1 445

*

Finanční výsledek hospodaření

112

650

**

Výsledek hospodaření před zdaněním

17 296

22 107

L.

Daň z příjmů

3 446

4 304

L.1.

Daň z příjmů splatná

3 446

4 304

L.2.

Daň z příjmů odložená

**

Výsledek hospodaření po zdanění

13 850

17 803

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

***

Výsledek hospodaření za účetní období

13 850

17 803

Čistý obrat za účetní období

195 097

220 237

*
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Příloha č. 3

Příloha v účetní závěrce

M Computers s.r.o.
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2016
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1

OBECNÉ INFORMACE

M Computers s.r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla
dne 5.2.2002, se sídlem B. Smetany 206, Dačice, PSČ 380 01, IČ: 26042029
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10669.
Hlavním předmětem její činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení.
Společníci s více než 20 % podílu na základním kapitálu:
Jméno fyzické osoby, název
právnické osoby

Bydliště, sídlo

Sledované účetní období
Podíl

tj. %

Ing. Michal Štěrba

B. Smetany 206, Dačice, 380 01

3/10

30,00%

Ing. Tomáš Šteffl

Šalounská 303, Lomnice nad Lužnicí, 378 16

3/10

30,00%

Marek Vašíček

Marefy 114, Bučovice, 685 01

3/10

30,00%

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku: nenastaly
Organizační struktura podniku: společnost je samostatná účetní jednotka s provozovnami
v Brně a ve Zlíně. Provozovna je řízena jednatelem společnosti.
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2016:
Jméno a příjmení

Funkce :

Ing. Michal Štěrba

jednatel

Ing. Tomáš Šteffl

Jednatel

Marek Vašíček

jednatel

Členové dozorčích orgánů k 31.12.2016:
Dozorčí orgány nebyly ustaveny.
Účetní jednotka, v níž má společnost podíl větší 20%

Obchodní firma společnosti

Orange & Green Solutions, s.r.o.

Sídlo společnosti

Výše podílu
na základním
kapitálu

Výše vlastního
kapitálu

Tylova 473/27, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 30100,
IČ: 27112659

29,16%

480 000 Kč
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2

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

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.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Informace o změně uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty
Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1.1.2016
došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění
srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu
zisku a ztráty za rok 2015 reklasifikovány v souladu s Českým účetním standardem pro
podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).
3

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení
účetní závěrky za rok 2016 jsou následující.
3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Společnost nemá v roce 2016 žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 40 tis. Kč zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí
pořizovací ceny. Opravy a údržba tohoto majetku se účtují do nákladů.
Odpisový plán je stanoven interním předpisem, účetní a daňové odpisy se rovnají, dlouhodobý
majetek je odpisován zrychleně.
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3.3. Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, cenné
papíry k obchodování.
Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá.
3.4. Deriváty
Společnost má deriváty, které slouží k zajištění kurzových rizik. Vykázané hodnoty derivátů
jsou rozdílem mezi jejich reálnou hodnotou a hodnotou k datu vypořádání.
3.5. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně
znehodnoceným zásobám je tvořena na základě individuálního posouzení zásob.
3.6. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se
oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení
jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.
3.7. Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě
3.8. Rezervy
Společnost netvoří rezervy.
3.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní
banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platnému k datu,
ke kterému je účetní závěrka sestavena.
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3.10.

Daně

Splatná daň
Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně,
která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice
k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými
daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových
zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů
vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního
úřadu.
Společnost nemá žádné doměrky splatné daně z příjmů za minulá období
Odložená daň
Společnost nemá odloženou daň.
3.11.

Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace
přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na
pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých
do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.
3.12.

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny
základního kapitálu.
Společnost vytváří rezervní fond ze zisku.
3.13.

Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo
finančních nákladů běžného roku.
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3.14.

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato,
a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení
slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.
4

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
4.1. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Dopravní
prostředky
Jiný dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem
Společnost

Počáteční
zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

5720

1858

1689

5889

1657

235

66

1826

7377

2093

1755

7716

Převody

Konečný
zůstatek

nemá: žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem
žádný majetek pořízený formou finančního leasingu

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek

Pozemky

3121

0

0

3121

Celkem

3 121

0

0

3121

4.3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Nedokončený
DLHM

988

668

0

1656

Celkem

988

668

0

1656

Převody

Konečný
zůstatek
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4.4. Zásoby
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje prostřednictvím účtu
opravných položek, který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla
stanovena vedením společnosti na základě individuálního posouzení zásob.
4.5. Pohledávky
Společnost v roce 2016 netvořila zákonné opravné položky na pohledávky po splatnosti.
Společnost nemá žádné pohledávky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let a ani žádné
pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami.
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti ( brutto )
minulý rok: 3 241 tis. Kč
běžný rok:

2 471 tis. Kč

b) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti větší než 180 dnů
minulý rok: 2 tis. Kč
běžný rok: 11 tis. Kč
c) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti větší než 365 dnů
minulý rok: 0 tis. Kč
běžný rok:

50 tis. Kč

4.6. Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv
Opravné položky ke zboží ve výši 1440 tis. Kč
Zákonné opravné položky ve výši 0 tis. Kč
Zákonné opravné položky k pohledávkám se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou
daňově uznatelné.
4.7. Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především pojištění automobilů a pronájem domén a jsou
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.
Příjmy příštích období zahrnují zejména zpětné rabaty a jsou účtovány do výnosů období, do
kterého věcně a časově přísluší.
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4.8. Vlastní kapitál
Hospodářský výsledek roku 2015 byl přeúčtován na nerozdělený zisk minulých let.
4.9. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobý závazek je pouze za společnosti 1. Hostingová s.r.o.
4.10.

Krátkodobé závazky

Společnost nemá žádné závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let ani žádné
pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami.
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti
minulý rok:
běžný rok:

201 tis. Kč
70 tis. Kč

b) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti větší než 180 dnů
minulý rok: 0 tis. Kč
běžný rok: 0 tis. Kč
c) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti větší než 365 dnů
minulý rok: 0 tis. Kč
běžný rok: 0 tis. Kč
4.11.

Bankovní úvěry a finanční výpomoci

Společnost nemá žádné dlouhodobé bankovní úvěry.
Společnost během roku využívá možnosti kontokorentu, ke dni 31.12.2016 nebylo čerpáno.
4.12.

Ostatní pasiva

Výnosy příštích období zahrnují servisní služby poskytované na základě uzavřených smluv a
jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.
4.13.

Daň z příjmů

Společnost nemá žádné daňové nedoplatky po splatnosti.
4.14.

Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti vůči institucím sociálního a zdravotního
pojištění.
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4.15.

Dotace

Společnost v daném roce nečerpala žádnou dotaci.
4.16.

5

Tržby z prodeje zboží a služeb
Tržby

Čáska v tis. Kč

%

Zboží

185 674

96

Služby

7 484

4

Podíl zahraničních
odběratelů
2%

ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Zaměstnanci

24

Mzdové náklady
(tis. Kč)
4 351

Vedení společnosti

4

217

Počet

Sociální a zdravotní
zabezpečení
1 553
74

Celkem (tis. Kč)
5 904
291

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 18
5.2. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnutých členům řídících orgánů,
kontrolních a případně správních
Společnost neposkytla žádné zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících, kontrolních
ani správních orgánů.
6

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na
účetní závěrku.

Sestaveno dne:

27.6.2017

Jméno a podpis

Vašíček Marek

statutárního orgánu účetní jednotky:
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Příloha č. 4

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Z PR Á V A
o vztazích mezi propojenými osobami
za rok 2016
podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
právních předpisů
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Společnost:
M Computers s.r.o.
právní forma:
společnost s ručením omezeným
se sídlem na adrese:
B. Smetany 206, Dačice III, PSČ 380 01
IČ:
260 42 029
zastoupená:
Markem Vašíčkem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 10669
Jednatel společnosti M Computers s.r.o. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen
„ZOK“) vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s
propojenými osobami, tj. podle obchodního zákoníku vztahy mezi ovládanou osobou a
ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti
respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, týkající se obchodního tajemství.

A. POPIS STRUKTURY VZTAHŮ UVNITŘ PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ
1. Ovládající osoba:
S odkazem na ustanovení § 74 ZOK jsou osobami ovládajícími společnost
Ing. Michal Štěrba
M Computers s.r.o. tyto osoby (společníci):
Ing. Tomáš Šteffl
Marek Vašíček
Ing. Peter Dubnický
2. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Ze všech souvislostí, které jsou statutárnímu orgánu společnosti známé, ovládající
osoby uvedené v odst. 1. této zprávy spolu s osobami s nimi jednajícími ve shodě,
dále přímo či nepřímo ovládají další osoby :
1. Hostingová s.r.o.
Statutárnímu orgánu společnosti není známo, že by v hodnoceném období roku
2016 byly mezi propojenými osobami ještě další osoby působící na území České
Republiky.
B. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V PODNIKATELSKÉM SESKUPENÍ
Úlohou ovládané osoby v podnikatelském seskupení je obchodní podnikání v oblasti
výpočetní techniky především na území České republiky.
C. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Způsob a prostředky ovládání jsou definovány ve Společenské smlouvě ovládané osoby.
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D. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ
OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU, KTERÝ
PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉHO
PODLE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA POSUZOVANÉ OBDOBÍ
Jednání tohoto druhu se v hodnoceném období nevyskytla.
E. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU
OVLÁDAJÍCÍ NEBO OSOBAMI JÍ OVLÁDANÝMI
a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě
došlo k plnění v roce 2016:
− smlouva o půjčce ze dne 30.5.2012 mezi 1. Hostingová s.r.o. (věřitel) a
M
Computers s.r.o (dlužník), roční úrok je sjednán v obvyklé výši dle podmínek v
okamžiku uzavření smlouvy
− nájemní smlouvy:

v roce 2016 nedošlo k žádnému plnění

− obchodní smlouvy:

v roce 2016 nedošlo k žádnému plnění

b) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2016, na jejichž základě došlo k
plnění v roce 2016:
− nájemní smlouvy:

v roce 2016 nedošlo k žádnému plnění

− obchodní smlouvy:

v roce 2016 nedošlo k žádnému plnění

c) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2016, na jejichž základě bude realizováno
plnění v budoucích letech:
−

nájemní smlouvy:

nebyly uzavřeny žádné takovéto smlouvy

−

obchodní smlouvy:

nebyly uzavřeny žádné takovéto smlouvy

F. POSOUZENÍ, ZDA OVLÁDANÉ OSOBĚ VZNIKLA ÚJMA A POSOUZENÍ JEJÍHO
VYROVNÁNÍ
Společnosti M Computers s.r.o. nevznikla z výše specifikovaných závazkových vztahů
žádná újma. Plnění podle výše označených závazkových vztahů jsou sjednána v cenách v
místě a čase obvyklých.
G. PROHLÁŠENÍ O NEDOSTATKU INFORMACÍ
Neaplikuje se.
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H. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI
OSOBAMI UVEDENÝMI V TÉTO ZPRÁVĚ
a) Výhody: výhodné řešení cash – flow
b) Nevýhody: nejsou známy
c) Zhodnocení, zda převládají výhody či nevýhody: převládají výhody.
d) Rizika stávající struktury pro ovládanou osobu:

rizika nejsou známa.

Prohlášení statutárního orgánu
Jednatel jako statutární orgán společnosti M Computers s.r.o. prohlašuje, že údaje
obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl.
ZOK bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, které má statutární orgán
k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.
Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat Výroční zprávu,
bude tato zpráva k výroční zprávě připojena jako její nedílná součást.

V Brně

dne 30.3.2017

Vypracoval:

Marek Vašíček
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Příloha č. 5

Zpráva auditora
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