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1. Základní údaje o společnosti 

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

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

 
Předmět podnikání:  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona software 
Předmět činnosti  
-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních 
služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
 
Základní kapitál společnosti činí v současné době 20.000.000,- Kč a je rozdělen na 
20.000.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. 
Jediným akcionářem společnosti je Ing. Milan Behro. Práva spojená s těmito kmenovými 
akciemi se řídí stanovami společnosti a platným zněním obchodního zákoníku. 
 
Významné události ve vývoji společnosti  
 
K 1. 10. 2009 došlo k emisi dluhopisů společnosti v celkovém objemu 200 mil Kč s nominální 
hodnotou 10.000,- Kč za kus, úrokovým výnosem 10% p. a. a splatností 30. 9. 2014 (ISIN 
CZ0003501660). Tyto dluhopisy byly k datu emise přijaty k obchodování na Burze cenných 
papírů Praha a následně pak k 8. 6. 2010 byly dluhopisy přijaty k obchodování na RM-
Systém, českou burzu cenných papírů. V řádném termínu vyplatila vždy společnost po datu 
účetní závěrky veškeré své závazky plynoucí z úrokového výnosu majitelům upsaných 
dluhopisů. Dne 15. 7. 2011 proběhla schůze vlastníků dluhopisů, která vyjádřila souhlas 
s přeměnou společnosti rozdělením odštěpením v souladu se zveřejněným projektem. 
 
V průběhu hospodářského roku 2013 došlo k prodloužení splatnosti dluhopisů do roku 2019 
formou změny emisních podmínek. Dne 18. 8. 2014 proběhla schůze vlastníků dluhopisů, 
která vyjádřila souhlas s prodloužením splatnosti dluhopisů společnosti do roku 2019. K 31. 
8. 2014 měla společnost emitováno celkem 7669 ks dluhopisů. 6. 10. 2014 došlo ke splacení 
201 ks dluhopisů vlastníků, kteří o to v souvislosti se změnou emisních podmínek požádali.  
 
Dne 15. 5. 2015 rozhodla valná hromada společnosti o podřízení se společnosti nové právní 
úpravě – zákonu o obchodních korporacích a došlo ke snížení počtu členů dozorčí rady na 
dva. 
 
Investice 
V tomto hospodářském roce nebyly provedeny žádné investice nad rámec provozních 
nákladů. 
 
Konsolidace  
Společnost nesestavila konsolidovanou účetní v závěrku v souladu s požadavky IAS 27, 
protože v minulosti již prodala všechny dceřiné společnosti. 
 

http://www.zoner.eu/
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Přehled podnikání v hospodářském roce 2015 
(1. 9. 2015 - 31. 8. 2016) 

 

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

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

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

 2015 2014 2013 

Tržby za prodej ZBOŽÍ 24 348 10456 9848 

Tržby z prodeje služeb INTERNETOVÝCH 68 921 67560 63910 

Tržby z prodeje SOFTWARE 33 535 29973 28384 

Tržby z prodeje ITS 24 877 19548 12223 

Tržby z prodeje PRESS 8 801 9868 11061 

Tržby za nájemné včetně služeb 547 788 831 

Celkem 161 029 138193 126257 

 

 
Společnost se po úspěšném investičním období soustředila i v tomto fiskálním roce na 
podporu podnikatelské činnosti, což přineslo významný nárůst výnosů v porovnání 
s předcházejícím rokem. 
 
Většina oddělení zaznamenaly růst tržeb v porovnání s předcházejícím obdobím.  
 
Prodej SW: Pokračovali jsme uplatňováním strategických změn v marketingovém a 
obchodním oddělení softwarové divize se zaměřením na přímý marketing a prodej koncovým 
uživatelům. Díky této strategické změně v oblasti vývoje a prodeje vlastního software se 
společnosti podařilo pokračovat v nastoleném trendu růstu tržeb v minulém období. Vývoj 
nové verze je zaměřen na výrazné inovace v produktu. Dalším významným krokem je 
zacílení produktu na zahraniční trhy, kde výrazný nárůst sledujeme na trzích DE, US, JP a 
RU. To se projevilo i v růstu zahraničních tržeb především v oblasti služeb.  
 
Internetové služby, webhosting a správa domén: Oblast je charakterizována pokračujícím 
prudkým konkurenčním bojem všech poskytovatelů, kteří se ve snaze získat a udržet 
zákazníka uchylují k dalším slevám a snižováním cen. Pro koncového zákazníka se při 
zachování nebo dokonce i rozšíření služeb cena snížila až o několik desítek procent, 
nicméně s dalším snižováním cen již nepočítáme. I přes tuto okolnost dochází v tomto 
oddělení k dalšímu růstu ve výnosech i růstu počtu zákazníků. Produkty jsou prodávány na 
webu CZECHIA.CZ. Oddělení úspěšně prodává produkt pro publikaci webových stránek – 
Zoner inPage, produkt pro eshopy – Zoner inShop, více se vyprofilovaly cloudové a 
serverové produkty - Zoner Cloud. 
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Vydavatelství ZONER press: Tohoto oddělení se v uplynulých letech úspěšně etablovalo na 
poli vydávání odborné literatury se zaměřením na oblast grafiky, webhostingu, webdesignu, 
programování a zejména fotografování, kde zaplnilo mezeru na trhu několika desítkami titulů 
a stalo se tak lídrem v této oblasti. V tomto roce došlo k saturování titulů a mírnému poklesu 
tržeb vydavatelství z vlastní produkce.  
 
ITS - IT Security: Do oddělení spadá SSLmarket s vystavováním SSL certifikátů pro 
bezpečnou komunikaci na webových stránkách a produkt Zoner Antivirus. Verze pro Android 
je stále nejstahovanějším produktem ZONERu. Zoner Antivirus for Mailservers se stará o 
ZeroDay zabezpečení mailové komunikace serverů CZECHIA. Oddělení bezpečnosti 
prochází největším růstem. 
 
Finanční vyjádření vývoje výkonnosti, činnosti a stávajícího hospodářského postavení jsou 
uvedeny v přílohách. 
 

 
Organizační struktura společnosti 
 
Společnost je rozdělena na 4 střediska: 

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

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

 2015 2014 2013 

Průměrný počet zaměstnanců 65 65 65 

Z toho řídící pracovníci 5 4 5 

Mzdové náklady 16764 14994 15433 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5677 5120 5302 

Sociální náklady 1485 1164 1116 

Osobní náklady celkem 23966 21318 21981  

 
 

V oblasti personální je vývoj charakterizován dalším rozvojem všech oddělení zvyšováním 
produktivity práce. Celkový průměrný počet zaměstnanců zůstal na čísle 65 ke konci 
hospodářského roku. V jihomoravském regionu se zvýšil zájem o IT odborníky a tím vzrůstá 
tlak na stávající zaměstnance ze strany nejrůznějších agentur a zprostředkovatelů. Rovněž 
přijímání nových zaměstnanců je stále náročnější. 
 
Mzdové náklady bylo možné vzhledem k růstu produktivity práce a hospodářským výsledkům 
přiměřeně navýšit, zkvalitnila se ale i další péče o zaměstnance. To vedlo k zvýšení stability 
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pracovního kolektivu, která je základem pro trvalý rozvoj firmy i k vybudování jejich loajality 
k firmě. 
 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Aktivy v oblasti výzkumu a vývoje se soustřeďují zejména do divize SOFTWARE a divize 
ITS. V rámci divize Software v průběhu roku 2015/2016 pokračoval prodej stávající verze 
produktu – Zoner Photo Studio 18. Vývojové a výzkumné aktivity divize se soustředily na 
nově připravovanou verzi programu Zoner Photo Studio X, na kterou jsme rovněž podali 
žádost o dotaci z Evropských fondů. Divize Antivirus nadále pracuje na vývoji nového 
produktu pro Windows, který by měl být uveden na trh v následujícím období. Zatím byla 
uvedena verze Zoner AntiVirus pro Linux, velice úspěšná verze pro Android a verze pro 
zabezpečení mailových serverů. 
 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
Vzhledem k charakteru činnosti společnosti nejsou vyvíjeny žádné mimořádné aktivity 
v oblasti ochrany životního prostředí. Likvidace odpadů probíhá v souladu s platnými 
předpisy České republiky. 
 
Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni 
V měsíci říjnu 2016 společnost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio X. Tato 
novinka přinesla řadu vylepšení stávajícího produktu i mnoho nových funkcí v oblastech 
uživatelského rozhraní, grafických nástrojů, práce s informacemi o jednotlivých fotografiích, 
práce se zeměpisnými souřadnicemi GPS, integrováním map, zpracování RAW souborů, ale 
zejména práci s vrstvami. Změnil se obchodní model prodeje produktu, nově formou 
předplatného na 1 rok. 
 
Předpokládaný vývoj společnosti 
Na hospodářský rok 2016 je plánován další stabilní růst tržeb i zisku společnosti. Firma 
očekává také mírný nárůst počtu zaměstnanců za účelem dalšího rozvoje dosavadních 
aktivit. Očekává se uvedení nové verze programu Zoner Photo Studio X a Zoner Antiviru for 
Windows. V roce 2016 bude pokračovat důraz na růst výnosů a obchodních aktivit na 
klíčových trzích v USA, Německu, Japonsku, Rusku, Španělsku, samozřejmě Slovensku a 
nově i v Číně. 
 
Oddělení internetových služeb plánuje v letech 2017 a 2018 realizovat investici do nového 
datového centra ve výši 17 milionů korun.  
 
Jsme plně oprávněni se domnívat, že v roce 2016 bude akcelerovat dynamika růstu 
společnosti, a to ke spokojenosti investorů, majitele i zaměstnanců společnosti. 
 



7 

 

2. Organizační struktura skupiny 
 
Společnost je ovládána jediným akcionářem, který je současně i jediným členem 
představenstva společnosti a generálním ředitelem. Jediný akcionář současně vlastní podíly 
v následujících společnostech:  
 

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

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

akcionář 
100% ZONER assets, s.r.o. (IČ: 292 88 606, Brno, Nové sady 583/18, 
PSČ 602 00) – jednatel, jediný společník 
100% EXPLORER a. s. (IČ: 267 26 653, Praha 3, V domově 2380/52, 
PSČ 130 00) – předseda představenstva, jediný akcionář 
100% EuroHost s.r.o. (IČ: 607 53 561, Brno, Nové Sady 583/18, 
PSČ 602 00) – jednatel, jediný společník 
100% ZONE1, a.s. (IČ: 282 65 866, Brno, Nové sady 583/18, PSČ 
602 00) – předseda představenstva, hlavní akcionář 
100% ZONER group, s.r.o. (původně Plazík, s.r.o. - IČ: 257 93 951, 
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00) jednatel, jediný společník 
20% Pixbuf, s.r.o. (IČ: 046 44 379, č.ev. 193, 407 47 Doubice) 
společník 
Společenství Soukenická č. p. 973 (IČ: 28280423, Brno, Soukenická 
2, PSČ 602 00) – předseda výboru 

Zahraničí:  100 % ZONER, Inc., 51 Georgetown Dr., Dallas, GA 30132, USA 
100%  Zoner, s.r.o., Kopčianská 94, 851 01Bratislava, Slovensko 
60% Zoner L. L. C., Suminoe-ku, 559-0001 Osaka, Japonsko 

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

                                      
Valná hromada a její rozhodování 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Zasedání se koná nejméně jednou za rok 
a svolává jej představenstvo. Rozhodování valné hromady se řídí platnými stanovami 
společnosti a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že 
společnost ovládá jediný akcionář, nahrazuje jednání valné hromady jeho rozhodnutí. 
 
Statutární orgán společnosti 
Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je 
představenstvo. Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Tím je zajištěna 
určitá míra kontroly nad případným možným zneužitím pravomocí statutárním orgánem, 
který je tvořen jediným členem – předsedou představenstva, který je zároveň jediným 
akcionářem. 
 
Předseda představenstva – jediný člen:  
Ing. Milan Behro, r. č. 690403/7998 
Brno - střed, Nové Sady 446/6, PSČ 602 00 
den vzniku funkce:  1. dubna 2009 
V činnosti osoby s rozhodující pravomocí – předsedy představenstva, který je zároveň 
generálním ředitelem, nedošlo žádnému střetu zájmů. 
 
Kontrolní orgán společnosti 
Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti, je dvoučlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je volena a 
odvolávána valnou hromadou. 
 
Dozorčí rada: 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. – Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ 130 00 – předseda 
Hana Bergmanová - Brno, Dvořiště 54, PSČ 62500 - člen 
V činnosti členů dozorčí rady nedošlo v průběhu sledovaného období k žádnému střetu 
zájmů. 
 
Rozhodování orgánů společnosti a jednání za společnost 
Za společnost je oprávněn jednat a listiny podepisovat samostatně předseda 
představenstva. Veškeré rozhodování statutárních a dozorčích orgánů probíhá v souladu se 
stanovami společnosti a platnými ustanoveními obchodního zákoníku. K rozhodnutí orgánu 
je třeba nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. 

 
Principy odměňování 
Principy odměňování osob s řídící pravomocí emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o statutární orgán – jediného člena představenstva – generálního 
ředitele, jehož odměnu schválila valná hromada společnosti paušální výši 50 tisíc korun 
ročně. Z pracovně právního poměru vyplývá řídící osobě odměna fixní 300 tisíc korun ročně. 
Výbor pro odměny u společnosti není zřízen. 
 
Principy odměňování osob kontrolních orgánů emitenta se řídí platnými stanovami 
společnosti. Jedná se o 2 člennou dozorčí radu, jejíž odměnu schválila valná hromada 
společnosti paušální výši souhrnně 40 tisíc korun ročně. Z pracovně právního poměru 
obdrželi členové odměnu souhrnně 296 tisíc korun ročně. V pracovně právním poměru na 
pozici účetní je členka kontrolní komise paní Hana Bergmanová. 



4. Zãsady a postupy vnitnI kontroly 

Za ustaveni a kontrolu pravidel pro fizeni rizik u spoleënosti odpovIdá predstavenstvo 
spoleënosti. Vzhledem ke skuteënosti, 2e jedin'm ãlenem predstavenstva je generálnI 
reditel, docházi k pflmé kontroe veker'ch rozhodovacIch procesü a pripadn'ch rizik 
statutárnIm orgánem spoleënosti. Vekerá rozhodnutI podléhaji prImému schvâlenI 
statutárnhho orgánu. Stejné tak jsou prImo kontrolovány vekeré Uãetni operace a vkazy. 

5. StátnI, soudni a rozhodI fizeni 

Spoleënost nevede ±ádné státnI, soudnI a rozhodãI rizeni za sledované obdobi, která by 
mohia mit nebo v nedávné dobé mèla v'znamn' vliv na finanãnI situaci nebo ziskovost 
spoeãnosti. 

6. Vyznamné smiouvy 

Kromé smluv z bé±ného podnikánI neuzavrela spoleönost ani ±ádná propojena osoba ±ádné 
v'znamné smouvy ye sledovaném üëetnIm obdobi. 

7. Odmény auditora 

Audit spoleônosti provâdi AUDIS AZ s.r.o., Ing. Anna Zavadilová, sIdlem Videñská 122, 
Brno, 619 00, IC: 26953919, Dekret KACR a. 447. 

Ve fiskálnIm üëetnim obdobi byty üëtovány tyto odmény za jednotlivé slu±by: 
- povinn audit 2015, 150.000,- Kë 
- 	UëetnI a ekonomické poradenstvI v roce 2015, 96 tis. Kë 

8. Kodex fizeni a správy spoIenosti 

V uplynulem Uëetnim obdobi ±ádn' kodex spoteãnost nedodrovaIa, nebot' ji to ±ádné 
závazné narizenI neukládá. Nicménè se spoleënost chystá v budoucnosti takov' kodex 
vytvorit a dobrovolné se jim ridit. Vzhledem k nedávné transformaci spoleãnosti na akciovou 
spoleënost se kodex rizeni a spravy spoleãnosti v souãasnosti zpracovává. 

9. ProhIáenI emitenta kótovaného cenného papIru 

Emitent prohIauje, ±e podle jeho nejIepiho védomi podává v'roëni zpráva vérn' a poctiv' 
obraz o finanëni situaci, podnikateiské ãinnosti a v'sIedcich hospodareni emitenta za 
uplynule Uãetni obdobi a o vyhlidkách budouciho v'voje finanëni situace, podnikateiské 
ãinnosti a v'sIedkü hospodareni. 

V Brné 12. 12. 2016 	 / 	7 
	

/- 

Ing. Milan' Behro 
predseda predstavenstv 
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Příjemce: 

lll 
A UDIS A Z 

ZPRÁV A NEZÁ VISLÉHO AUDITORA 

ZONER software, a.s., IČO 494 37 381 
se sídlem Brno, Nové sady 583/18 

určeno majitelům společnosti 

Zpráva o individuální účetní závěrce podle IFRS 

Provedli jsme audit přiložené individuální účetní závěrky podle IFRS společnosti 

ZONER software, a. s., která se skládá z výkazu o úplném výsledku za období od 1.9.2015 
do 31. 8. 2016, výkazu o finanční situaci k 31. 8. 2016, výkazu o peněžních tocích za hospodářský rok 
končící 31.8.2016, výkazu změn vlastního kapitálu za období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a komentáře k 
této individuální účetní závěrce podle IFRS, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a 
další vysvětlující informace. Údaje o společnosti ZONER software, a. s. jsou uvedeny v komentáři této 
individuální účetní závěrky podle IFRS. 

Odpovědnost statutárního orgámt účetní jednotky za itzdividuální účetní závěrku podle IFRS 

Statutární orgán společnosti ZONER software, a. s. je odpovědný za sestavení individuální účetní 
závěrky podle IFRS, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení individuální účetní závěrky podle IFRS tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této individuální účetní závěrce 
podle IFRS. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že individuální účetní závěrka podle IFRS neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k ziskání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v individuální účetní závěrce podle IFRS. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, 
zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v individuální 
účetní závěrce podle IFRS způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor 
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení individuální účetní závěrky podle IFRS 
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace individuální účetní závěrky podle IFRS. 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku. 



' 

,-., 
A UDIS A Z 

Výrok auditora 

Podle našeho názoru individuální účetní závěrka podle IFRS podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv společnosti ZONER software, a. s. k 31.8.2016 a nákladů a výnosů a úplném výsledku jejího 
hospodařeni a peněžních toků za účetní období od 1.9.2015 do 31.8.2016 v souladu s Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši 
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný 
zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky 
seznámení se s ostatními informacemi a zváženi, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s 
právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 
Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak neni, jsme povinni zjištěné skutečnosti 
uvést v naší zprávě 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. 

V Brně, dne: 

\9· 
Ověření 

provedl: 

20.12.2016 

AUDIS AZ s. r.o. 

Brno, Kšírova 92 
oprávnění č. 447 KAČR 

Nezávislý 
auditor: 

Ing. Anna Zavadilová 

oprávněni č. 517 KAČR 
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ZONER software, as. 

HospodMsk rok konIcI 31.8.2016 

Individuálni vkaz o üpiném vsIedku za hospodásk 	rok Rok konIcI Rok konIcI 
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016podIe IFRS B d ° 

31. 8. 2016 31. 8. 2015 

PokraujIcI Zinnosti 

Vnosy 3 

v tis. K 

160 194 

v tis. K 

136 050 
Náklady na prodeje 4 -88114 -64234 
Hrub' zisk 72080 71816 

Vç'nosy z investic 5 547 1 830 
OstatnI zisky a ztráty 6 -778 -1688 
Náklady na distribuci -754 -863 
Náklady na marketingové tinnosti -17232 -18650 
AdministrativnI náklady -5555 -3527 
OstatnI náklady - osobnI náklady 7 -23966 -21318 
FinanthI náklady -6252 -13191 
Kurzové rozdIly -177 -269 

PodIl na zisku pfldruenych podnikii (dividendy) 0 0 

Zisk z prodeje podIlu v pfldrueném podniku 0 0 

OstatnI - odpisy, zména rezerv, dane 8 -15 102 -16082 

Zisk pied zdanénIm 9 2811 -1942 

Dan ze zisku 10 -941 -1546 

Zisk za obdobI z pokraujIcIch 6innostf 1 870 -3488 

Ukonené 6innosti 

Zisk za obdobi z ukonench tinnostf 0 0 

ZISK ZA O8DOBI 1 870 -3488 

OstatnI üpIn' vsIedek, p0 zdanénI 

PoIoky, které se následné nereklasifikujI do hospodáského 

vsIedku: 

Zména reálné hodnoty investinIho majetku 0 0 

PoIok, které se následné mohou rekiasifikovat do 

hospodáského v'sIedku: 

Zisk z pecenéni majetku 0 0 

Dan z ostatnIho üpiného v'sIedku 0 0 

OstatnI upinç' v'sIedek za obdobI 0 0 

UPLNY VYSLEDEK ZA OBDOBI CELKEM 1870 -3488 

Zisk pipadajIcI: 

vlastnIküm spoIenosti 1 870 -3488 

UpIn 	vsIedek celkem pipadajicI: 

vlastnIkOm spolethosti 1 870 -3488 

Zisk na akcii 

Z pokraujIcich a ukonench 	innostI: 

základni (v haIéIch na akcii) 9,35 -17,44 

Sestaveno dne: 30.11.2016 

Podpisov záznam statutárnIho orgánu üetnIjednotky: 
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ZONER software, a.s. 

HospodMsk rok konIcI 31.8.2016 

IndividuálnI vykaz o finanthI situaci 
k 31. 8. 2016 podle IFRS Bo d 

Rok konIcI 
31. 8. 2016 

Rok konicI 
31. 8. 2015 

Aktiva 

Dlouhodobá aktiva 

Pozemky, budovy a zaIzenI 11 

v tis. K 

54 580 

v tis. K 

54 292 

Investice do nemovitostI 

Goodwill 

OstatnI nehmotná aktiva 12 20 190 22 526 

Investice do pfldruench podnikO 

OdIoená dañová pohledávka 0 0 

Pohledávky z obchodnIho styku a jiné pohledávky 15 10 250 

OstatnI finannI aktiva 

OstatnI aktiva 

Dlouhodobá aktiva celkem 85020 76818 

KrátkodobO aktiva 

Zásoby 14 8546 8416 

Pohledávky z obchodnIho styku a jiné pohledávky 15 41930 54241 

Pohledávky z finannhho leasingu 

Pohledvky ze smluv o zhotovenI 

OstatnI finannI aktiva 

Splatné dañové pohledávky 

OstatnI aktiva 16 11775 11648 

Hotovost a penize na bankovnIch ütech 6182 5147 

Aktiva klasifikovan6 jako drien6 k prodeji 

Krtkodobé aktiva celkem 68433 79452 

Aktiva celkem 153 453 156 270 
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ZONER software, a.s. 

Hospodársk rok konIcI 31.8.2016 

IndividuálnI v'kaz o finannI situaci 
k 31. 8. 2016 podle IFRS Bo d 

Rok konIcI 
31. 8. 2016 

Rok konIcI 
31. 8. 2015 

VlastnI kapitál a závazky 

Kapitá/ a fondy 

ZákladnI kapitál 

RezervnI a ostatnI fondy 

NerozdéIen 	zisk (- neuhrazená ztráta) 

ástky vykázané pImo ye vlastnIm kapitàu souvisejIcI s aktivy 

kIasifikovanmi jako drená k prodeji 

17 

18 

19 

v tis. K 

20000 

4000 

-17 

v tis. K 

20000 

4000 

-1887 

0 0 

VlastnI kapitál pipadajIci vIastnIkjm spoIenosti 

NekontrolnI podIly 

VlastnI kapitál celkem 23 983 22 113 

Diouhodobé záuazky 

PC1jky 20 37 826 57 131 

OstatnI finanni závazky 

Závazky z poiitk6 pa ukonenI pracovnIho poméru 

OdIoen 	dañov' závazek 10 755 679 

Rezervy 

Vnosy pItIch obdobI 

OstatnI závazky 21 45930 36370 

Diouhodobé závazky celkem 84 511 94 180 

Krátkodobé závazky 

Závazky z obchodnIho styku a jiné závazky 22 11 173 7 317 

Závazky vüi odbératelüm ze smluv a zhotovenI 

Piijky 

Ostatnh finanthI závazky 23 1864 5169 

Splatné daiové závazky 24 2837 3988 

Rezervy 

Casové rozIienI pasivnI 25 29 085 23 503 

OstatnI závazky 

Závazky souvisejIcI s aktivy kIasifikovanmi jako drená k prodeji 

Krátkodobé závazky celkem 44 959 39 977 

Závazky celkem 129 470 134 157 

VlastnI kapitál a závazky celkem 153 453 156 270 

Sestaveno dne: 30.11.2016 

Podpisov' záznam statutárnIho orgánu CietnI jednotky: 
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ZONER software, a.s. 

Hospod1sk' rok konIcI 31.8.2016   

IndividuálnI v'kaz o penénIch tocIch za hospodásk 	rok 
od 1. 9. 2015 do 31. B. 2016 podle IFRS  

Rok konicI 
31. 8. 2016 

Rok konIcI 
31. 8. 2015 

V tis. K v tis. K 

PenénI toky z provozni 6innosti 

Zisk za obdobI 1 870 -3488 
Upravy o nepenènI operace: 

Dan ze zisku vyk6zan6 v hospodském vsledku 940 1 546 

PodlI na zisku dcefln'ch podnikCj 0 0 

Zisk z prodeje dceinch podilO 0 0 

FinannI náklady vykázané v hospodMském vsIedku 8 448 13 191 

Vnosy z investic, vykázané v hospodáském vsIedku -547 -1830 

Zisk z prodeje dlouhodob'ch aktiv 0 -1042 

Zisk vypIvajIcI ze zmény reálné hodnoty finannIch investic 0 0 

Ztráta ze snIenI hodnoty pohledávek z obchodnIho styku 0 0 

Zrueni ztráty ze snIenI hodnoty pohledávek z obchodnIho styku 0 -43 

Ztrta ze snIenI hodnoty zásob 0 0 

ZruenI ztráty ze snIenI hodnoty zásob -11 -675 

Odpisy dIouhodobch aktiv 14 936 16 498 

Kurzov' 	zisk/ztráta netto 177 269 

Odpis antivir 0 2 937 

Zisk p0 upravách 25813 27363 

Zmèny pracovnIho kapitálu 

Zména stavu pohledávek z provoznI tinnosti 2071 -6616 

Zména stavu ostatnIch aktiv -127 -673 

Zmèna stavu krátkodobch závazkü z provoznI tinnosti 2 335 -7065 

Zmêna stavu zásob -129 1 366 

Zména stavu vnosü pItIch obdobI 6032 931 

Zména stavu rezerv 0 0 

PenenI toky vytvoené z provoznIch operacI 35 995 15 306 

Zaplacené üroky -9076 -9648 

Zaplacená dan ze zisku -865 0 

Pijaté üroky 628 235 

Kurzové rozdIly saldo -177 -269 

isté penènI prostedky z provoznI linnosti 26 505 5 624 
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ZONER software, a.s. 

Hospodásk 	rok konIcI 31.8.2016 

IndividuáInIvkaz o penénIch tocIch za hospodásk 	rok Rok konIci Rok konIcI 
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 podle IFRS 31. 8. 2016 31. 8. 2015 

v tis. K V tis. K 

PenènI toky z investithI 6innosti 

V'daje spojené s nabytIm budov a za(zenI -3321 -804 

Vdaje spojené s nabytIm nehmotnch aktiv -9567 -10391 

PIjmy z prodeje stáIch aktiv a vnosy z investic 547 3 550 

isté penéznI prostedky z investinI linnosti -12341 -7645 

PenènI toky z flnancovánI 

Dopady zmén z iivérü a püjek od bank -22984 -10695 

Dopady zmén ostatnIch dlouhodobch závazkO 296 -266 

PIjmy z emise dluhopisü 9 560 8 100 

Ztáta z prodeje krtkodobch cennch papIrü 0 -5750 

VpIaty dividend vlastnIkOm spoIenosti 0 -2800 

isté penènI prostedky pouité v ramci financovnI -13 128 -11411 

PenénI prostedky a penénI ekvivalenty na zaátku obdobI 5 147 18 575 

VIiv zrnén ménov''ch kurzü na züstatky penénIch prostedkü 

PenènI prostedky a penénI ekvivalenty na konci obdobI 6183 5147 

Sestaveno dne: 30.11.2016 

Podpisov záznam statutárnIho orgánu üetnI jednotky: 
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ZONER software, as. 

HospodMsk rok konIcI 31.8.2016 

IndividuãlnI vkaz zmén vlastnIho kapitálu za hospodásky rok konIcI 31. 8. 2016 

ZákladnI 

kapital 

Zákonn 

rezervni fond 

KapitIové 

fondy vzniké 

pri 

peménách 

Nerozdelenç' 

zisk 

Neuhrazena 

ztráta 

Celkem 

Stavk31.8.2014 20000 4000 0 7339 31339 

Zisk (+) Ztráta  (-) za obdobI -3488 -3488 

OstatnI üpIn 	vsIedek za obdobI p0 

zda n en i 
0 0 0 0 

UpIn 	vsledek za obdobI 0 0 0 -3488 -3488 

Odpis antivir z pecenénI -2938 -2938 

VpIaty ze zisku p0 zdanènI -2800 -2800 

Stavk31.8.2015 20000 4000 0 -1887 22113 

Zisk (+) Ztráta  (-) za obdobI 1 870 1 870 

Ostatni üpIn 	vsIedek za obdobI p0 

zdanénI 
0 0 0 0 0 

UpIn 	vsIedek za obdobI 0 0 0 1 870 1 870 

Odpis antivir z pecenénI 0 0 

VpIaty ze zisku p0 zdanénI 0 0 

Stay k 31. 8. 2016 20 000 4 000 0 -17 23 983 

Sestaveno dne: 30.11.2016 

Podpisov záznam statutárniho orgánu Retni jednotky: 
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KomentAf k individuálnI üetnI závèrce 

ZONER software, a.s. 

Hospodásk rok konIci 31. 8. 2016 v tis. K 
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Komentif k individuálnI üetnI závérce 

ZONER software, a.s. 

Hospodáisk rok konIcI 31. 8. 2016 v tis. K 

1. Veobecné informace 

ObchodnI firma: ZONER software, a.s. 

SIdlo: Nové sady 583/18, Brno, PSt 602 00 

PrávnI forma: akciová spoIenost 

IO: 49437381 

RozhodujIcI pedmét innosti: Automatizované zpracovánI dat 

Dodávky a poradenstvI v oblasti software 

Vydavatelsk6 6innost 

Datum vzniku spolethosti: 17. 9. 1993 

Spolenost je zapsaná v obchodnIm rejstIku, vedeného Krajskm soudem v Brné, 

odd ii B, vloka 5824. 

SpoIenost byla zaloena jako spolenost s ruenIm omezen'm. Dne 1. 4. 2009 byla zapsna 

v obchodnIm rejstIku u Krajského soudu v Brné, v oddIlu C, vloka 12008 zmëna právnI formy 

na akciovou spolenost. ZákladnI kapitál byl naven na 20.000.000 KZ a je rozdèlen na 20.000.000 ks 

kmenovch akciI na jméno v listinné podobé ye jmenovité hodnoté 1,- K. Jedin' akcionái 

je Ing. Milan Behro. Prva spojená s ve uveden'mi kmenovmi akciemi se FIdI stanovami 

spoIenosti a platnç'mi zákony. 

StatutárnIm orgánem je pedstavenstvo. 

Pedsedou pedstavenstva je Ing. Milan Behro, kterç' jedn6 jménem spolenosti ye vech vécech 

samostatné. DaRI eleny pedstavenstva spolenost nem. 

DozorI rada: 
Pedseda dozorI rady: RNDr. Jan Materna, Ph.D. 

den dozorI rady: Hana Bergmanová 

OrganizanI struktura üetnI jednotky se od roku 2013 rozIflla o certifikâty SSL, je rozdélena na 

nsledujIcI oddélenI: 

• software 

• internetové sluby 

• vydavatelstvI ZONER Press 

• certifikáty SSL antivir 

Spolethost nern6 26dn6 stálé poboky. Rovn62 nemá 26dn6 podIly ye spolenostech pod 

rozhodujIcIm a podstatnm vlivem ani ye spolenç'ch podnicIch. Ztoho dOvodu zpracovávã 

individuátnI Uetnf zvérku. Konsolidovanou üetnI závérku nezpracováv. 
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Koment6f k individuálnI üetni závèrce 

ZONER software, a.s. 

Hospodásk rok konIcI 31. 8. 2016 v tis. K 

2. ZásadnI üetnI postupy pouIvané spoIenostI 

ProhIáenI o shodé a základnI üetnI postupy 

Pedklâdaná individuálnl üetnl závérka byla sestavena v souladu s MezinàrodnImi standardy 

finannIho tetnictvI (International Financial Reporting Standarts, IFRS) a interpretacemi pijatmi 

Radou pro mezinárodnI üetni standardy (International Accounting Standards Board, IASB) 

schvIen'mi k pouitI v rámci Evropské unie. Spolethiost pouiIa ph sestavovâni individuálnI üetnl 

závërky novelizované IFRS. ZahájenI poulvánI téchto nov'ch a novelizovanch standardO 

a interpretacI nemélo ádn' v'znamn vliv na 66stky vykzané v této individuálnI tetni závérce 

v béném obdobI a v pedcházejlcich letech. 

Pravidla pro sestavenI üetnI závërky 

lndividulnl tetnl závérka je sestavena za pouitI oceñovacl báze historick'ch cen kromé budovy, 

kter byla pecenéna v souvislosti s odtépenIm jeji 66sti a ocenénIm nehmotného aktiva 

vytvoFeného vlastnl 6innostf jak je uvedeno nie v tetnlch pravidlech. Historická cena obecné vycházI 

z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté v'ménou za aktiva. PM plpravë individuálnI üetnl zâvérky 

v souladu s IFRS provdl vedenI spolenosti odhady a uruje pFedpoklady, které k datu individuálnI 

üetnI závérky mail vliv na aplikaci üetnlch postupci a na vykazovanou vi aktiv a závazkO, v'nosO 

a nákladü. Tyto odhady a pedpokIady jsou zaIoeny na bzi historick'ch zkuenostl a rCizn'ch dallch 

faktorü, které jsou povaovny za pMméFené za podmmnek, ph nich2 se odhady tetnlch hodnot aktiv 

a závazkCi provdl v situaci, kdy nejsou zcela evidentnl z jin''ch zdroji. V plpadë vznamn'ch 

rozhodnutl zak1jd6 vedenI spolenosti sve odhady na nâzorech nezávisI''ch odbornlkCi. Odhady 

a pFedpoklady jsou prCibéné revidovâny. Opravy üetnlch odhadC jsou zohlednény v obdobI, 

ye kterém jsou odhady revidovány. Dale popsané 66etnf postupy byly pouflty konsistentné ye vech 

ietnlch obdobIch vykazanç'ch v této individuálnl üetnl zavérce. 

Fun knI a prezentanI mèna 

Tato individuálnl üetnl závérka je prezentovaná v eskch korunách (K), které jsou souasné funknl 

ménou spolenosti. Vechny finanni informace prezentované v K6 byly zaokrouhleny na celé tisIce. 

PouIvané üetnI postupy 

CizI mény - transakce v cizI mëné se ttuje ye funkthl méné s vyuitlm méslnlho kurzu tNB. 

Na konci üetniho obdobl se prosffedky vedené v cizIch mënách jakoi i pohledávky a závazky splatné 

v cizIch ménach pFepoltajl kurzem NB ke dni individualnI üetnl závérky. Kurzové rozdlly vznikajlcl 

ph vypodánl penénlch poloek nebo ph pevodu penénlch poIoek v kurzech odIinch od tech, 

na které byly pevedeny pM prvotnlm ütovánl béhem obdobl, jsou ttovany jako finanthI vnos 

nebo náklad v obdobI ye kterém vznikly. 

Püjky spojenm osobám - jsou v okamiku vzniku vykázány v reálné hodnoté snlené o transaknl 

náklady. K rozvahovému dni jsou pOjky ocenény ziistatkovou hodnotou a pipadn' rozdIl oproti 

hodnoté pM vyrovnánl je zütován ye v'sIedovce v prObéhu trvánl pOjky pomocI metody efektivnl 

ürokové sazby. 

VykázánI vnosCi - trthy z prodeje jsou vykazany, pokud ástka v'nosü mOe b't spolehlivë 

stanovena. Je pravdépodobné, 2e ekonomické uitky spojené s prodejem transakcl poplynou 

do spoIenosti a mohou b't spolehlivé stanoveny. Vç'nosy jsou oceñovány v reálné hodnoté pMjaté 

nebo nárokované protihodnoty snlené o ástku vech slev a dane z pMdané hodnoty (DPH). 

Vnosy z poskytnutch slueb jsou vykazany ye vsledovce v závislosti na stupni dokonené transakce 

k rozvahovému dni. Stupeñ dokonenl se hodnotI odkazem na pehIed proveden'ch pracl. Pljmy 
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z pronjmu investic do nemovitostI jsou vykazovny ye vsIedovce rovnomèrnë p0 dobu njmu. 
Vç'nosy z poskytnutch dotacI jsou ütovány v okamiku, kdy je nezpochybniteIn pIjem dotace 

a zároveñ se ütuje o souvisejIcIch nâkladech, které budou dotacemi kompenzovány. 

UtovánI nãkladO - spoIenost vykazuje náklady na akruálnI bàzi a podle principu opatrnosti. 

NkIady na prodej zahrnujI náklady na prodané zboI a náklady na poskytnuté sluThy vetnë sluThy 
podpürnch funkcI a nákladü na materiâly a suroviny. SpràvnI náklady zahrnujI náklady souvisejIcI 

s Hzenfm a správou spoIenosti jako celku. 

OstatnI provoznI náklady a vnosy - ostatnI provoznI v'nosy zahrnujI zejména v'nosy ze smluvnIch 

pokut a penále, provoznI dotace, zruenI opravn'ch poIoek a rezerv. OstatnI provoznI nklady 

zahrnujI zejména pokuty a penále, odpisy pohledávek, opravné poIoky a rezervy, manka a gkody. 

FinannI vnosy a finannI náklady — finannI vç'nosy zahrnujI vtomto üetnIm obdobI zejména 

Ciroky a kurzové zisky. FinannI náklady zahrnujI zejména, kurzové ztráty, iiroky z diuhopisO a 

bankovnIch ütO, poplatky za transakce provádëné bankou. 

Splatná dan se vypoItá na základé zdanitelného zisku za dane obdobI. Zdanitelnç' zisk se odIiuje 

od zisku, kter'' je vykzan' v individuálnIm v'kazu o üpiném v'sIedku, protoe nezahrnuje poIoky 

v'nosO, resp. rikIadii, které jsou zdanitelné nebo oditateIné od základu dane v jin'ch letech, 

ani poIoky, které nejsou zdanitelné, resp. oditateIné od základu dane. PlatnA clahov6 sazba je 19 %. 

OdIoenã dan se vyke na základë pechodn'ch rozdIlO mezi ietnI hodnotou aktiv a zavazkci 

v individuálnI üetnI závérce a jejich dañovou základnou pouitou pro vpoet zdanitelného zisku. 

Odloené dañové závazky se uznâvajI obecné u vech zdaniteIn'ch pechodn'ch rozdIlCi. Odloené 

dañové pohledávky se obecnë uznávajI u vech oditatelnch prechodn'ch rozdIlü v rozsahu, v jakém 

je pravdépodobné, 2e zdaniteIn'' zisk, proti kterému se budou moci vyuHt oditateIné pechodné 

rozdIly, bude dosaen. UetnI hodnota odloen'ch dañov''ch pohIedvek se posuzuje vdy ke konci 

üetnIho obdobI a sniuje Se, pokud jii nenI pravdépodobné, ie budoucI zdanitelnç' zisk bude schopen 

odloenou dañovou pohIedvku pokr''t v celkové nebo 66steb6 vi. Odloené dañové pohledávky 

a závazky se oceñujI pomocI da?Sové sazby, která bude platit v obdobI, ye kterém pohledvka bude 

realizována nebo závazek spIatn', na základé dañov''ch sazeb (a dañovich zákonO) uzákonénch, 

respektive vyhIáen''ch do konce tetnIho obdobI. 

Zisk na akcii - základnI zisk na akcii se pro dane obdobi vypote jako podli Eist6ho zisku za obdobI 

a váeného primérného potu akciI v daném obdobI. Rozedén' zisk na akcii se pro dane obdobI 

vypote jako podli 6st6ho zisku za dane obdobI upraveného o zmény 6ist6ho zisku, které souvisejI 

s konverzI potenciálnIch kmenov''ch akciI a veného prCimérného potu akciI. 

Pozemky, budovy a zaFIzenI - poloky pozemkü, budov a zaIzenI jsou ocenény poizovacI cenou 

snIenou o oprávky a kumulované ztráty ze snIenI hodnoty. Cena zahrnuje vdaje, které jsou pImo 

piaditeIné k poIzenI daného aktiva. NkIady na majetek vytvoenç' svépomocI zahrnuje nkIady 

na material, pImé mzdy a vechny ostatnI nâklady pImo piaditeIné k uvedenému jako jsou 

odvody, Ciroky a provize, které jsou souástI vstupnIch nákladü. OdepisovãnI poloek budov a zaIzenI 

je zahájeno v dobé, kdy jsou pñpraveny k uIvanI, tj. od mésIce, kdy jsou v lokalité a ye stavu 

umoñujIcIm jejich vyuitI plánovaném vedenIm spolenosti. Majetek se odepisuje rovnomérné 

za obdobI, které se stanovI podle odhadované doby ekonomické 2ivostnosti se zohlednénIm 

züstatkové ceny. Vhodnost pouitç'ch sazeb odpisovanI se ovéuje jednou roné a v následujIcIch 

obdobIch jsou provádény pIsluné korekce. Doba odepisovánI je zpravidla u budov 30 let, 
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dopravnIch prostredkCi 5 let, hardware a kancelâiské technika 3 roky. Drobn dIouhodob hmotn' 

majetek do 40 tis Ke je veden jako zásoba a je ütován do nkladü spoienosti pi jeho pouitI. 

Nehmotn majetek - nehmotná aktiva jsou identifikovateiná nepenènI aktiva bez fyzické podstaty. 

Je ocenén poizovacI cenou snIenou o oprávky a ztráty ze snIenI hodnoty. Nehmotn' majetek 

s konkrétnI dobou 2ivotnosti je odpisován, jakmiie je moné jej pouIvat a odepisuje se po dobu 

pedpokiádané 2ivotnosti. Pimèenost pouitch dob a sazeb odpisovánI je pravideiné 

pezkoumávána, pfitern2 pIpadné zmény v odpisovánI se uplatnI v následujIcIch obdobIch. Software 

se zpravidla odepisuje 36 mësIcO, nehmotné v'sledky v'zkumu a vç'voje  60 mésIcO, licence po dobu 
jejich vyuitI. Nehmotn' majetek v poizovacI cené do 60 tis. K je Citován do nákladO v roce, kdy 

je zpüsobil'' pro zamlené pouitI. Nákiady na v'voj se aktivujI a2 v okamiku, kdy je v''robek 

ekonomicky vyuiteln ye vi vynaioench vlastnIch nkladü. 

StátnI dotace - jsou vykázány v rozvaze jako vnosy pItIch obdobI, pokud existuje pimëená jistota, 

e spolenost spinI poadované podmInky a dotaci obdrI. Pokud se dotace vztahuje k danému 
pIjmu, je ütovaná jako vç'nos p0 dobu nezbytné nutnou k vyrovnánI souvisejIcIch nkladü, na které 

je dotace urena. Pokud je dotace urena na porIzenI investinIho majetku, je o nI Rtov6no jako 

o snIenI vstupnI ceny ureného majetku. 

VpüjnI náklady - pedstavujI üroky a ostatnI nákiady, které vznikly v souvislosti s vypCijenIm 

si finannIch prostFedkü. VpüjthI náklady, které nejsou spojeny se zpcisobilç'mi aktivy, jsou vykázány 

v individuálnIm vç'kazu o 6pin6m vç'sledku v obdobI, ye kterém jsou vynaioeny. 

Zásoby - nakupované zásoby jsou ocenény poñzovacI cenou 6 6istou realizovatelnou hodnotou, 

a to vdy tou, která je niI. bstá realizovateln6 hodnota je odhadnutá prodejnI cena v béném 

podnikánI snf2en6 o odhadnuté náklady na dokonenI a odhadnuté náklady prodeje. Cena zásob pi 

vyskiadnénIje stanovena die metody váeného prCiméru a zahrnuje náklady na poIzenI zásob a jejich 

uvedenI na souasné mIsto a do souasného stavu. Cena vyrobench zásob a nedokonené v''roby 

zahrnuje proporcionálnI 66st reijnIch nâkiadü v rmci béné provoznI kapacity. Cena vç'robkt 

zahrnuje souvisejIcI fixnI a variabilnI nepFImé náklady tkajIcI se béného objemu vç'roby a 

nezahrnuje externI nklady na financovnI. Material a jiné pomocné prostedky, pouIvané pFi v''robé 

zásob, nejsou peceñovány, pokud se da oekavat, ie realizovateiná hodnota v''robkL, ye kterç'ch 

budou pouity, bude stejná nebo vyI nei jejich poizovacI hodnota. Pokud je vak pokies jejich ceny 

takov', 2e náklady dokonen'ch v'robkO budou vyI, nei jejich realizovatelná hodnota, jsou 

material a v'robky pecenény na tuto realizovatelnou hodnotu. Náklady a vnosy spojené s odpisem 

zásob, tvorbou 6i snIenIm opravné poloky k zasobam jsou prezentovány v nakiadech na prodej. 

Pohledãvky z obchodnIho styku a ostatnI pohledávky - jsou ph vzniku ocenény jmenovitou 

hodnotou, ph nabytI za tiplatu poFizovacI cenou. V násiedujIcIch obdobIch jsou prostednictvIm 

metody efektivnI iirokové sazby vykázány v zOstatkové hodnoté snIené o pIpadnou ztrátu ze snIenI 

hodnoty. EfektivnI üroková sazba je sazba, kterâ pesnè diskontuje oekavané budoucI penénI toky. 

ZahranithI pohledavky se oceñujI mësInIm kurzem N13, k datu zavérky se peceñujI aktualnIm 

kurzem NB a vykazujI se v''sledkové. 

PenènI prostedky a ceniny - se oceñujI jejich jmenovitç'mi hodnotami. PenénI prostedky v cizI 

méné jsou na konci üetnIho obdobI pecenény kurzem N13. 

Rezervy - rezerva se zaütuje, pokud ma spolenost souasn závazek (zakonri nebo smluvnI), kterç' 

je dOsledkem minulé události, a je pravdépodobné, 2e vypoadanI zavazku povede k odlivu 

ekonomick'ch prostFedkO, a navIc je mono spolehiivé kvalifikovat hodnotu zavazku. Pokud je dopad 
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diskontovánI v'znamn, rezervy se stanovujI diskontovánIm oekávanç'ch budoucIch penénIch tokü 

sazbou peed zdanénIm, která odráI souasné trnI ohodnocenI 6asov6 hodnoty penëz a pFIpadné 

take rizika souvisejIcI s darvm závazkem. 

SociálnI a zdravotnI pojiténI - spoIenost odvádI pFIspévky na státnI zdravotnI a sociáinI pojitënI 

v sazbch pIatn'ch v prübèhu üetnIho obdobI. PIspëvky jsou odvozeny z objemu vypiacench 

mzdov'ch prostedkO v hrubé vç'i. Nákiady na sociInI zabezpeenI jsou ütovány do nákiadO 

ye stejném obdobIjako souvisejIcI mzdové náklady. 

Odmëny a jiné poitky zamèstnancü - odmény za diouholeté püsobenI u firmy ani pñ odchodu 

do dOchodu nebo pi jubiieIch firma nevyplâcI. Takté se nevypiácI dividendy ani jiné diouhodobé 

zaméstnanecké poitky, nepispIvá se zaméstnancüm na penzijnI pojiténI. 

3. Vnosy z pokraujIcI Einnosti 

Vynosy z pokraujIcI linnosti 31.8.2016 31.8.2015 
Celkem Tuzemsko ZahraniI Celkem Tuzemsko ZahraniI 

Trby za prodej zboI 24 348 24 207 141 10 456 10 456 

Trthy z prodeje viastnIch 

vrobkO 
41488 27761 13727 39594 27478 12116 

Trby z prodeje slueb 94 646 75 234 19 412 87 355 71 953 15 402 

Zména stavu zásob viastnI 

i n nosti 
-288 -288 -1356 -1356 

Celkem 160194 126914 33280 136049 108531 27518 

3 1.8.2016 die Zinnosti 

TrThy v Zlen6ni podle linnosti Software 
Internet 
vetné 

InShopu 
VydavatelstvI 

Antivir 
certifikáty 

551 
Celkem 

TrThy za prodej zboI / tuzemsko 29 10 812 13 366 24 207 

TrThy za prodej zboI/ zahraniI 141 141 

Trby z prodeje siueb / tuzemsko 1 436 61 743 187 11 868 75 234 

Trthy z prodeje siueb / zahraniI 7 178 12 234 19 412 

Trby z prodeje vi. vç'r. / tuzemsko 20 475 7 286 27 761 

Trby z prodeje vi. vç'r. / zahraniI 11 624 1 328 775 13 727 

Celkem 33564 79733 22308 24877 160482 

4. Náklady na prodeje 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 

Prodané zboI -20510 -8062 

Spoteba materiáiu -5547 -4661 

Spoteba energie -909 -818 

OpravyaudrovánI -585 -736 

Popiatky za domény a licence -46463 -35016 

OstatnI siuby -14100 -14941 

Celkem -88114 -64234 
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S. Vnosy z investic 

Vynosy z investic 31.8.2016 31.8.2015 
TrThy z prodeje diouhodobého majetku 0 3 550 
Züstatková cena prodaného diouhodobého majetku 0 2 508 
Zisk z prodeje diouhodobého majetku 0 1 042 
TrThy na nájem investic 547 788 
Celkem vnosy z investic 547 1 830 

6. OstatnI zisky a ztráty 

OstatnI zisky a ztráty 31.8.2016 31.8.2015 
OstatnI provoznI v'nosy dotace 0 191 

Jiné provoznIv'nosy 3 2 

Odpis pohledávek - 18 -4 
PojiténI -202 -191 

Pokuty a üroky z prodlenI - 309 - 1677 

OstatnI provoznI náklady - 11 - 9 

Celkem -537 -1688 

7. OstatnI náklady 

OsobnI niklady 
Zamëstnanci celkem Z toho fidid pracovnIci 

3 1.8.2016 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2015 
Prumérnç' poet zaméstnancO 65 65 5 4 

Mzdové náklady -16764 -14994 -1215 -906 

Odmény deniim statutrnIch orgnü -40 -40 -20 -20 

Nklady na sociálnI zabezpeenI -5677 -5120 -411 -308 

SociInI náklady - 1485  -1164 -97 -53 

OsobnI náklady celkem - 23966  -21318 -1743 -1287 

8. OstatnI 

OstatnI 31.8.2016 31.8.2015 

Odpisy investinIho majetku - 14937  - 16498 

Zména stavu rezerv 0 0 

Zména stavu opravnch poIoek k zásobám 0 674 

Zmèna stavu opravnç'ch poIoek k pohledávkàm 12 44 

Dane a poplatky (kromë dane z pIjmO právnick'ch osob) -177 -302 

OstatnI provoznI náklady odpis antivir 0 0 

Celkem -15102 -16082 
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9. V'poet dane a zisku p0 zdanénI 

PoIoka t6stka 
Ztráta pied zclanénIm 2 811 
Dañovë neuznatelné nkIady sIuby 770 
Dañovë neuznatelné socilnI náklady 1 129 
Dary 238 
Nedañov' odpis prodaného majetku 0 
Dañové neuznatelné pokuty 307 
Ztráta z prodeje cenn'ch papIrü 0 
Dañovë neuznatelné manka a gkody 11 

OstatnI finanthI nedañové náklady 0 

Rozputëné rezervy a opravrié poIoky zdanëné v minulém obdobI 0 

Doplacené pojistné na sociálnI pojiténI v minulém roce zdanëné 0 

RozdII dañov''ch a üetnIch odpisü -375 

Základdané 4891 

Dary - odpoet -238 

Zàklad dane - p0 odpotu darO 46S2 

Dan splatná 19 % 884 
Odpoet za postiené osoby -18 

Dari z pFfjmO za bénou Zinnost splatná a odIoená 865 
Zisk(+) Ztráta (-) pc zdanënI 1 870 

10. Rozpis odIoeného dañového závazku (pohledávky) 

Rozpis pFechodnych rozdIIi 
aktuálnIho üetnIho obdobI 

Pfechodnj 
rozdIl 

0dIoen6 dan 
19% 

0dIoená 
pohledávka 

0dIoeny 
závazek 

RozdIl zCistatkov'ch cen 

diouhodobého hmotného majetku 
3 974 755 755 

UetnI opravná poIoka k zásobm 0 0 0 

UetnI opravná potoka 
k pohIedvkám 

0 

Celkem 0 0 0 755 

Koneth zGstatek závazek 755 

PoátethI zCistatek zàvazek 679 

ZaütovánI odIoené dane - náklad 76 

11. HIavnI skupiny diouhodobého hmotného majetku (DHM) 

Pozemky Stavby Samostatné 
movité véci 

NedokonZenj 
DHM 

Celkem 

PoizovacI cena k 1.9.2014 9 671 54 586 24 797 727 89 781 

PIrüstky 0 0 611 805 1 416 

VyazenI 0 4266 1976 611 6853 

Akvizice 0 0 0 0 0 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 
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OstatnI 0 0 0 0 0 
PoizovacI cena k 31.8.2015 9 671 50 320 23 432 921 84 344 
PIrOstky 0 292 1 884 3 088 5 264 
VyazenI 0 0 843 1906 2 749 
Akvizice 0 0 0 0 0 
Reklasifikace 0 0 0 0 0 
Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 
OstatnI 0 0 0 0 0 
PoizovacI cena k 31.8.2016 9 671 50 612 24 473 2 103 86 859 

Oprávky a opravné poloky 
k 1.9.2014 

0 10413 19 823 0 30 236 

Odpisy 0 3 981 2078 0 6 059 
VyazenI 0 4266 1977 0 6243 
Reklasifikace 0 0 0 0 0 
Tvorba opravnç'ch poIoek 0 0 0 0 0 
Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 
Ostatril zaokrouhlenI 0 0 0 0 0 
Oprávky a opravné poIoky - 
züstatek k 3 1.8.2015 

0 10 128 19 924 0 30 052 

Odpisy 0 1 303 1 767 0 3 070 

VyrazenI 0 0 843 0 843 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Tvorba opravn'ch poIoek 0 0 0 0 0 

Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 

OstatnI zaokrouhlenI 0 0 0 0 0 

Oprávky a opravné poIoky - 
züstatek k 3 1.8.2016 

0 11 431 20 848 0 32 279 

DIouhodob hmotn majetek 

k 31.8.2016 netto 

9 671 39 181 3 625 2 103 54 580 

NavenI hodnoty samostatn'ch movit'ch vëcI spoIvá pedevIm v nákupu nového hardware. 
Vyazuje se majetekji odepsan' a morálné opotebovanç', vétinou servery. 

12. HlavnI skupiny diouhodobého nehmotného majetku (DNEHM) 

Nehmotné 
vsIedky 
vyzkumua 
vvoje 

Software Ocenitelná 
práva 

Nedokonen 
diouhodoby 
nehmotn 
majetek 

Celkem 

PoizovacI cena k 1.9.2014 15 984 32 427 0 11 013 59 424 

PIrüstky 0 11013 0 10391 21404 

VyazenI 1000 0 12596 0 11013 24609 

Akvizice 0 0 0 0 0 

Reklasifikace 0 0 0 0 0 

Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 

OstatnI 0 0 0 0 0 
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PoizovacI cena k 31.8.2015 14 985 30 844 0 10 391 56 220 
PFIrCistky 0 10 354 0 10 388 20 742 
VyazenI 0 0 0 11 212 11 212 
Akvizice 0 0 0 0 0 
Reklasifikace 0 0 0 0 0 
Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 
OstatnI 0 0 0 0 0 
Poizovaci cena k 31.8.2016 14 985 41 198 0 9 567 65 750 

Oprávky a opravné poIoky 
k 1.9.2014 

12 466 18 939 0 0 31 405 

Odpisy 3370 12514 0 0 15884 
ZOstatková cena pi vyazenI 1 000 12 596 0 0 13 596 
Reklasifikace 0 0 0 0 0 
Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 
OstatnI 0 0 0 0 0 
Oprávky a opravné poloky 
- züstatek k 31.8.2015 

14 836 18 857 0 0 33 693 

Odpisy 99 11767 0 0 11866 
VyazenI 0 0 0 0 0 
ZOstatkov6 cena ph vyrazenI 0 0 0 0 0 
Reklasifikace 0 0 0 0 0 
Kurzové rozdIly 0 0 0 0 0 
OstatnI 0 0 0 0 0 
Oprávky a opravné poIoky 
-  zOstatek k 31.8.2016 

14 935 30 624 0 0 45 559 

DIouhodob nehmotn 
majetek k 3 1.8.2016  netto 

50 10 574 0 9 567 20 191 

NárOst nehmotn'ch aktivjsou poizované autorské apIikanI software pFedevIm Photo sudia W. 

VyazujI se odepsaná a rievyuiteIná aktiva. 

13. Rozpis hmotného majetku zatIeného zástavnim právem 

31.8.2016 

Název majetku UetnI 
hodnota 

Forma zajitënI Uel Doba Závazek 

Budova Nové Sady Lp. 583/18 10 535 ZástavnI právo iivër 2021 40 000 

Budova Nové Sady 6.p. 585 408 ZstavnI právo üvér 2021 35 000 

Pozemky LV 3453 9671 ZástavnIprávo üvér 2021 25000 

Budova Nové Sady 6 552 ZástavnI právo ivér 

Budova Soukenická 7 848 ZástavnI právo üvër 

Budova Nové sady 583/20 24 666 ZstavnI právo üvér 

Celkem zstavnI právo 30 986 100 000 
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14. Zásoby 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
Material 0 0 
Nedokonena v'roba 

VlastnI v'robky 8 546 8 416 
PecenénI vlastnIch v'robkO na realizovatelnou hodnotu 
(opravné poloky) 0 0 

ZboI 0 0 
Celkem zásoby v Zistd realizovatelné hodnoté 8 546 8 416 

15. Krátkodobé pohledávky 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
Pohledavky z obchodnIch vztahb 8 674 9 583 
PecenénI na realizovatelnou hodnotu -199 -210 
Poskytnuté krátkodobé zalohy 2 564 2 410 
Státdañovépohledávky 0 0 
DohadnéütyaktivnI 10007 21522 
Diouhodobé pohledávky 10 250 0 
Jiné pohledávky 6 407 10 288 
Pohledavky za spolenIky vetné ürokü 14 477 10 648 
Celkem pohledávky 52 180 54 241 

16. OstatnI krátkodobá aktiva 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
Naklady pItIch obdobI 11 368 11 329 

PIjmy pItIch obdobI 407 319 

Celkem 11775 11648 

17. ZákladnI kapitál 

ZákladnI kapitál 20.000.000,- K je rozdélen na 20.000.000 ks kmenov''ch akciI na jméno ye jmenovité 
hodnoté 1,- KE a je beze zmény. Jedin' akcion& je ing. Milan Behro, kter'' je opravnén ye vztahu ke 
spolethosti vykonávat práva spojená s akciemi na jméno. Jedinç' akcion6r ma právo na dividendy, 

kter' valnâ hromada podle v''sledkO hospodaenI urI k rozdélenI. NeexistujI i6dln6 omezenI spojená 

s akciemi. 
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18. Rezervni a ostatnI fondy 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
Zkonn'' rezervnI fond poátenI züstatek 4 000 4 000 
Tvorba za obdobI 0 0 

erpánIzaobdobI 0 0 
Zkonn' rezervnI fond koneth'' zCistatek 4 000 4 000 
OstatnI kapit6lov6 fond vznikl'' pFi pemëné 0 0 
Tvorba za obdobI 0 0 
erpánIzaobdobI 0 0 

OstatnI kapitálov 	fond vznikI 	pi peméné konenç' zOstatek 0 
Celkem poátethI ztstatek fondü 4 000 4 000 
Tvorba za obdobI 0 0 
erpnIzaobdobI 0 0 

Konen 	züstatek fondü 4 000 4 000 

19. Nerozdéleny zisk 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
Nerozdëlen' zisk minulç'ch let -1887 7 338 

Zisk (ztrta)béného obdobI 1 870 - 3488 

V'plata ze zisku p0 zdanënI 0 -2800 

Odpis antivir z nerozdéleného zisku minul. let v IFRS 0 -2937 

Celkem nerozdëleny zisk -17 -1887 

20. Dlouhodobé finanthI závazky 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
DlouhodobüvërMPU 37200 56800 

Jiné dlouhodobé závazky üvèry na vozidla 626 331 

Celkem diouhodobé finannI závazky 37 826 57 131 	- 

21. OstatnI diouhodobé závazky - emitované diuhopisy 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 
Emitovanédluhopisy 54740 74680 

Odkoupené vlastnI dluhopisy 8 810 38 310 

Dluhopisy prodané splatné 45 930 36 370 

Spolenost emitovala dluhopisy na burze k datu 1.10 2009. K datu závérky bylo celkem upsno a 

splaceno 5 474 ks dluhopisii v nominlnI hodnoté 10 tis K (ISIN CZ0003501660) s ürokov'm v''nosem 

10 % p. a. K datu závërky z této emise spolenost odkoupila celkem 881 ks vlastnIch dluhopisü. 

Poplatky spojené s transakcemi 6inf 31 tis. K a jsou zaütované v nákladech za obdobI. Dluhopisü 

k v''platé kuponü do 31.8.2016 zbç'va 4 593 ks. Urok do 31.8.2016 je 4 210 tis. K, ürok pñpadajIcI na 

dalI hospodaskç' rok je 383 tis. K. Kupóny z dluhopisü jsou splatné k 1.10.2016. ProdlouenI emise 

je k datu 31.9.2019 s ürokov''m v'nosem 10% p.a.. 

20 



KomentH k individuálnI üetnI závèrce 

ZONER software, a.s. 

Hospodáisk rok konicI 31. 8. 2016 V tis. K 

22. Závazky z obchodnIho styku a jiné závazky 

Poloika 31.8.2016 31.8.2015 
Závazky z obchodnIch vztahü 4 877 2 648 

Krtkodobé pijaté zálohy 834 551 

Dohadné üty pasivnI 140 60 

Jiné závazky 3 910 3 095 

Vç'daje pFItIch obdobI 1 412 963 

Celkem krátkodobé závazky 11 173 7 317 

23. OstatnI finannI závazky 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 

ZávazkyfinannI 1158 1079 

OstatnI finanthI závazky - krátkodob iivér 706 4 090 

Uvér splatnç' 2014 0 0 

Uvér spIatn' 2014 0 0 

Celkem krátkodobé závazky 1 864 5 169 

24. Splatné dauiové závazky 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 

Závazky ze sociálnIho a zdravotnIho pojiténI 663 1 488 

Stat - závazky na dani ze mzdy 819 646 

Stht - závazky z DPH 1 134 7 976 

Stat - zavazky na darti z prIjmu 211 555 

Stát — ostatnIzávazky 9 28 

Celkem krátkodobé závazky 2 836 10 693 

25. tasov6 rozhenI pasivnI 

PoIoka 31.8.2016 31.8.2015 

V''nosy pItIch obdobI 29 085 23 503 

26. Rozpis pfljat'ch dotacI na investinI a provozni üeIy 

UeI dotace 
	

Poskytovatel 
	

31.8.2016 
	

Poznámka 

0 
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27. Pohledávky a závazky 

Pohledávky p0 Ihité splatnosti 

Pocet dnu 
31.8.2016 31.8.2015 

z obchodniho styku Ostatni Z obchodniho styku Ostatni 
Do 30 1051 2182 713 

30-60 490 153 

60-90 26 47 

90-180 7 12 

l80avice 29 199 878 192 

Závazky p0 IhCitè splatnosti 

Pocetdnu 
31.8.2016 31.8.2015 

 
Z obchodniho styku Ostatni Z obchodniho styku Ostatni 

do 30 256 98 572 35 

30-60 225 0 

60 - 90 

90 - 180 

180 a vice 

28. Transakce se spIznënmi stranami 

Pohledávky za spiznënymi stranami z obchodniho styku 

31.8.2016 31.8.2015 

0IunIk tAstka nominal Sniieni 
hodnotyo 

DIunIk ástka 
nominal 

Snieni 
hodnotyo 

Zoner L.L.C. 363 0 Zoner L.L.C. 1 010 0 

Zoner,lnc. 866 0 Zoner,lnc. 468 0 

ZONER s.r.o. SK 120 0 ZONER s.r.o. SK 938 0 

Poskytnuté püjky spiznénm stranám 

31.8.2016 31.8.2015 

Odbèratel ástka Popis Odbèratel ástka Popis 

Behro Milan Ing. 14 250 POjka Behro Milan Ing. 10 648 POjka 

ZONER assets s.r.o. 1 832 
Pohledávky 

1 	.. 	 . 
z odstepeni 

ZONER assets s.r.o. 2 713 
Pohledávky 

z odstepeni 

PlazIk s.r.o. 5 662 POjka PlazIk s.r.o. 10 268 POjka 
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Závazky ke spIznèn'm stranám z obchodnIho styku 

31.8.2016 31.8.2015 
VèiteI tistka Splatnost VéiteI ástka Splatnost 

0 0 

Püjky od spIznénch stran 

31.8.2016 31.8.2015 
VèiteI ástka Splatnost VèiteI ástka Splatnost 

0 0 

Dodávky spfiznènm stranám 

31.8.2016 31.8.2015 

Odbératel t6stka Popis Odbèratel ástka Popis 

Zoner, s.r.o. SK 6 282 Software, knihy, 

internet. sIuby 

Zoner, s.r.o. SK 6 338 Software, knihy, 

internet. sIuby 

ZONER L.L.C. Jap. 1 234 Software ZONER L.L.C. 668 software 

ZONER Inc. USA 9 342 Software ZONER Inc. USA 8 612 Software 

Dodávky od spIznèn''ch stran 

31.8.2016 31.8.2015 

Odbèratel tistka Popis Odbèratel ástka Popis 

Zoner, s.r.o. SK 4 181 Internet. sIuby Zoner, s.r.o. SK 4 338 Internet. sIuby 

ZONER L.L.C. Jap. Marketing 

ZONER Inc. USA 1 594 Marketing a 

propagace 

ZONER Inc. USA 1 732 Internet. sIuby 

ZONER assets, s.r.o. 1 109 nájem ZONER assets, s.r.o. 434 nájem 

29. Ve penënIho pinènI stávajIcIm denOm fidicich orgánü 

V'e penénIho a naturálnIho pinénI stávajIcIm denüm orgánii 

Druh pinèni 

OvládajIcI osoba AidIcich orgány DozorI rada 

31.8.2016 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2015 

Püjka 14 250 10 648 0 0 0 0 

Nezaplacené Ciroky 227 0 0 0 0 0 

Düchodové pipojiténI 0 0 0 0 0 0 

Celkem 14250 10648 0 0 0 0 
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30. Vidaje vynaIoené v prübèhu üetnIho obdobI na vzkum a vvoj 

31.8.2016 31.8.2015 
Druh vvojove Einnosti Vdaje Druh vvojové Zinnosti Vydaje 

Podpora vzdélávnI 

pracovnIkü gkol a 

kolskch zaIzenI 
116 dotace JMK 

31. Rozbor opravy prezentace vsIedk vzkumu a vvoje - Antivirus. 

K datu 1.9.2010 byl aktivován antivir - vsledek vç'zkumu a vç'voje uren' k prodeji. Cena byla 
stanovena na základé vynaloen''ch nákladü na materil, pImé mzdy a ostatnI náklady, pImo 

souvisejIcI s antivirem, snIené o poskytnuté dotace. V okamiku aktivace se pFedpokldala doba 
vyuitI 60 mèsIcO, po kterou se bude aritivir prodávat. Vzhledem k tomu, 2e v''voj probIhal 3 roky a 

nabIhajIcI náklady musely b''t v souladu s pravidly 6erp6nf dotace ütovány do nákladi béhem 

uplynul'ch let, zaütovala se aktivace antiviru do nehmotnç'ch aktiv proti kapitálu, aby se tak opravil 

hospodaskç' v'sledek minul'ch let. Antivir se kadoronë pecenil, hodnota se snIila o rothI odpisy. 

Zvolen'' postup byl pehodnocen a v rmci IFRS se provedla korekce vykázanç'ch üdajO tak, jako by byl 

Antivir aktivován z nkladü v okamiku aktivace a roné se ütovaly nákladové odpisy. Aktivovaná 

hodnota antiviru je 14 687 tis. K, ronI odpisy 2 937 tis. K. 

IndividuálnI vykaz o üpiném vysledku - transformace opravy do IFRS 

PoIoka 31.8.2016 Korekce IFRS 31.8.2015 korekce IFRS 
Vç'nosy 160 194 160 194 136 050 136 050 

Náklady -88114 -88114 -64234 -64234 

Hrubzisk 72080 72080 71816 71816 

V'nosy z investic 547 547 1830 1830 

OstatnI zisky a ztráty -788 -788 -1688 -1688 

Náklady na distribuci -754 -754 -863 -863 

Náklady na marketing -17232 -17232 -18650 -18650 

AdministrativnI náklady -5555 -5555 -3527 -3527 

OstatnI náklady - osobnI -23966 -23966 -21318 -21318 

FinanthI náklady -6252 -6252 -13191 -13191 

Kursové rozdIly -177 -177 -269 -269 

OstatnI - odpisy, rezervy -15102 -15102 -16082 -16082 

Zisk ped zdanénIm 2 811 2 811 -1942 -1942 

Dan ze zisku -941 -941 -1546 -1546 

Zisk za obdobI z pokraujIcI 
innosti 

1 870 0 1 870 -3488 0 -3488 

Zisk z pecenénI majetku 0 

Dan z ostatnIho vsledku 0 

OstatnI üpin' vç'sledek 0 

UpIn vsIedek za obdobI 1870 0 1870 -3488 0 -3488 
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lndividuálnI vkaz o finannI situaci - transformace opravy 

Poloka 31.8.2016 Korekce IFRS 31.8.2015 korekce IFRS 
Dlouhodobà aktiva celkem 85 020 85 020 76 818 76 818 
Krtkodobâ aktiva celkem 68 433 68 433 79 452 79 452 
Aktiva celkem 153 453 153 453 156 270 156 270 

Poloka 31.8.2016 Korekce IFRS 31.8.2015 korekce IFRS 
Zkladni kapitál 20.000 20.000 20.000 20.000 

RezervnI a ostatnI fondy 4.000 4.000 4.000 4.000 

Nerozdélenç' zisk -17 -17 -1887 1 050 

ástkyvykzanéveVK 0 0 0 0 

VlastnI kapitál celkem 23 983 23 983 22 113 22 113 

Dlouhodobézávazky 84511 84511 94180 94180 

Krtkodobé zâvazky 44 959 44 959 39 977 39 977 

Pasiva celkem 153 453 0 153 453 156 270 0 156 270 

Jednorãzové vyjmutI nkladü z roku 2010 se promItlo do zvenI aktulnIho zisku, kterç' se v daRIch 

letech projevuje jako zisk minulch let. AktulnI zisk v daRIch letech se postupné sniuje o ronI 

odpisy. P0 dokonenI odepisovánI ti. po 5 letech k datu 31.8.2015 je vsledek hospodaenI 

prezentovanç' v IFRS shodnç' S üetnictvIm. 

32. Náklady spojené s auditem 

Povinn audit: AUDIS AZ s.r.o., Brno, oprávnènI KAR 0447 	150 tis. K 

Sestaveno dne: 

30.11.2016 

Sestavil: 	 StatutrnI4stupce: 

Hana Bergmanová 	 Ing. Milan Behro 
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Zpráva o vztazIch podle §82 zákona . 90/2012 Sb. 

Tato zpráva se zpracovává zaüetnI obdobI 1. 9. 2015 a2 31. 8.2016. 

Ovládaná osoba: 

OvládajIcI osoba: 

firma: ZONER software, a.s. 
I: 49437381 
sIdlo: Brno, Novi sady 583/18, PSC'60200 
zapsaná: v obehodnIm rejstHku vedeném Krajsky'm soudem v Brnè oddli B, 
v1oka 5824 

Ing. Milan Behro 
r: 690403/7998 
bytem: Brno, Nové Sady 446/6, PSC 602 00 
podIl k 31. 8. 2016: 100% základnIho kapitálu 

Dale do10 k navenI jistiny plj&y ovládajIcI osobë poskytnuté ovládanou osobou za b6n5rch 
obehodnIch podmInek na celkovou Ustku 14,25 mu. K. Jinak nebyla mezi ve uvedenmi 
osobami u.zaviena iddrid smiouva ani nedo10 k kidn6mu pinéni na základè jinch skutenostI 
vyjma pracovnè právnIho vztahu zamèstnaneckého poméru (300 tis. K za obdobI) a odmëny za 
vfton funkce statutárnIho orgánu ye vyi schválené valnou hromadou spo1enosti (50 tis. K6 za 
obdobI). 
Ovládané osobè nevznikla v prübéhu üèetnIho obdobI z titulu ovládánI 2ddnd üjma. 

Propojené osoby: 
Sesterské spoleénosti ovládané stejnou ovládajIcI osobou: 
EuroHost s.r.o. 	(jednatel, jedinj spolecnIk) 

V priThèhu üetnIho obdobI nebyly uzaveny bidnd smlouvy, nebyla 
provedena 2ddnA opatienI ani poskytnuta 24dnd pinènI, a proto nevznikla 
ovládané osobé 26driA Ui ma. Veker obchodnI styk probihal za bèn'ch 
obchodnIch podmInek. 

ZONE1, a.s. 	(pFedsedapfedstavensiva, hlavnI akcionái 95%) 
V prUbëhu UëetnIho obdobi nebyly uzavieny Mdn6 smlouvy, nebyla 
provedena 2ddnd opatlenI ani poskytnuta 2AdnA pinënI, a proto nevznikla 
ovládané osobè ádná Ujma. Veker obchodnI styk probIhal za bënch 
obchodnich podmInek. 

EXPLORER as. 	(pFedseda pFedstavenstva, jedinj akcionáI) 
V prUbèhu UetnIho obdobI do10 ke splacenI pOjky spolenosti ZONER 
Software, a.s. V prUbéhu UetnIho obdobI nebyly uzavleny 2ddn6 smlouvy, 
nebyla provedena 2AdnA opatienI ani poskytnuta Mdnd jiná pinénI, a proto 
nevznikla ovládané osobë 2Adnd Ujma. Veker obchodnI styk probIhal za 
bénch obchodnIch podmInek. 

ZONER group, s.r.o. (jednatel, jedinj spoleénIk,) 
V prUbéhu UetnIho obdobI dolo ke snIenI pUjky od spolenosti ZONER 
Software, a.s. na 5,7 mu. K. V prübèhu UetnIho obdobI nebyly uzavieny 
ádné smlouvy, nebyla provedena 24drid opatenh ani poskytnuta 2ddnAjina 

pinéni, a proto nevznikla oviadané osob6 2AdnA Ujma. Veker obchodni styk 
probIhal za bëThch obchodnIch podmInek. 

ZONER assets, s.r.o. (fednatel, jedinj spole(YnIk) 
V prUbèhu UëetnIho obdobI dolo ke snienI pohledavky z odtèpenI na 1,8 
mil. K. V prUbèhu UetnIho obdobI nebyly uzavIeny 2ddn6 smlouvy, nebyla 
provedena 24dnd opatienI ani poskytnuta Mdnd pinènf, a proto nevznikla 
ovládané osobé Ndnd Ujma. Veker obchodnI styk probIhal za bènch 
obchodnfch podmInek. 



Zoner, s.r.o. S!ovensko 6edin.3 spoleénik) 
V prübëhu üetnIho obdobI nebyly uzavIeny 1466 jiné smiouvy, nebyla 
provedena 2ddnd opatienI ani poskytnuta iddnd pinënI, a proto nevznikla 
ovládané osobé M&A üjma. Veker obchodnI styk probIhal za bènch 
obchodnIch podmInek. 

ZONER L. L. C. Japonsko (ovládajIcI osoba s podIlem 60%) 
V prübèhu üetnIho obdobI nebyly uzaveny 24dn6 smiouvy, nebyla 
provedena 2ddnA opatenI ani poskytnuta 2ddnA pinénI, a proto nevznikla 
ovládané osobè 2ddnd üjma. Veker obchodnI styk probIhal za bènch 
obchodnIch podmInek. 

ZONER Inc. USA 6edinj spoleönIk) 
V priibëhu üèetnIho obdobi nebyly uzaveny 2ddn6 smiouvy, nebyla 
provedena 2ddnd opatIenh ani poskytnuta 2ddnd pinénI, a proto nevznikla 
ovládané osobé Wnd fijma. Veker obchodnI styk probIhal za bënch 
obchodnIch podmInek. 

SpoleëenstvISoukenická ë. p.  973 (pFedseda vj5boru) 
V pthbéhu üëetnIho obdobI nebyly uzaveny 2ddn6 smiouvy, nebyla 
provedena 2ddnd opatenI ani poskytnuta Mdnd pinëni, a proto nevznikla 
ovládané osobè iddnd üjma. Veker obchodnI styk probIhal za bënch 
obehodnich podmmnek. 

Za di°ivèmé jsou v rámci propojench osob povaovány informace a skutenosti, kteréjsou souástI 
obchodnIho tajemstvI propojench osob, a informace, které byly za düvèrné oznaeny nëkterou 
osobou, kteráje souástI skupiny. Za divèrné jsou rovn62 povaovány vekeré informace z 
obchodnIho styku, které by mohly samy o sobé nebo v souvislosti s jinmi informacemi zpüsobit 
itjmu kterékoliv osobè tvoHcI koncern. Z uvedeného düvodu neobsahuje tato Zpráva ádné 
informace o cenách, pop. mnostvI. 

Zpracováni Zprávy o vztazIch mezi propojenmi osobami bylo v zákonem stanovené lhütë zajitèno 
statutárnIm orgánem spo1enosti. Zpráva o vztazIch mezi propojenmi osobami byla zpracována 
podle nej1epIho védomI a znalostI zpracovatele, erpanch z dostupnch podkladü a dokumenti°i a 
s vyna1oenIm maximálniho uisilI. 
Zpráva byla pied1oena k piezkoumánI dozorI radé, která své stanovisko pIednese na valné 
hromadè spo1enosti. 

V Brnë 23. 10. 2016 
	

/ 
Ing. Mi an Behro 

pfedseda pfedstavenstva 



Zpráva pedstavenstva za hospodáisk rok 2015 

Váienj akcionáfi, 

Øedkládám Vám zprávu pedstavenstva o podnikateiské dinnosti spolenosti a o stavu majetku 
spolenosti ZONER software, a.s., ye které bychom Vás chtéli seznámit s hospodáiskmi vsIedky 
spo1enosti dosaenmi pii obchodnI 6innosti v hospodáIském roce 2015. 

Spo1enost se p0 üspéném investinim obdobI sousttedila v tomto fiskálnIm roce jako i V roce 
minulém na dalI podporu podnikateiské 6innosti, co2 pfineslo nárüst vnosü v porovnánI 
s pedcházejicIm rokem. Vechna oddélenI zaznamenaly rCist treb v porovnánI s pkdcházejIcIm 
obdobIm. 

Prodej SW: Pokraovali jsme uplatnovánIm strategickch zmén v marketingovém a obchodnIm 
oddélenI softwarové divize se zaméIenIm na pIIm marketing a prodej koncovm uivatelüm. Diky 
této strategické zmènè v oblasti vvoje a prodeje vlastniho software se spolenosti podaI9lo 
pokraovat v nastoleném trendu rüstu treb v minulém obdobI. Vvoj nove verze je zamen na 
vrazné inovace v produktu. DalIm vznamnm krokem je zacilenI produktu na zahraninI trhy, We 
vrazn nárüst sledujeme na trzIch DE, US, JP a RU. To se projevilo i v ristu zahraninIch treb 
pedevIm v oblasti slueb. 

Internetové sluThy, webhosting a správa domén: Oblast je charakterizována pokraèujIcIm prudkm 
konkurennIm bojem vech poskytovatelü, ktetI se ye snaze zIskat a udret zákaznIka uchylujI k 
daIIm slevám a sniovánIm cen. Pro koncového zákaznIka se pi zachovánI nebo dokonce i rozItenI 
s1ueb cena snIiIa a2 o nékolik desItek procent, nicm6n6 s dalIm sniovánIm cen jiz nepoItáme. I 
Øes tuto okolnost docházI v tomto oddëlenI k da1Imu rüstu ye vnosech i ri°istu potu zákaznIkü. 
Produkty jsou prodávány na webu CZECHIA.CZ. OddélenI uispèné prodává produkt pro publikaci 
webovch stránek - Zoner inPage, produkt pro eshopy - Zoner inShop, vice se vyprofilovaly cloudové 
a serverové produkty - Zoner Cloud. 

VydavatelstvI ZONER press: Tohoto oddèlenI se v uplynulch letech üspènè etablovalo na poli 
vydáváni odborné literatury se zamèlenim na oblast grafiky, webhostingu, webdesignu, programováni 
a zejména fotografovánI, We zapinilo mezeru na trhu nékolika desItkami titulü a stalo se tak IIdrem v 
této oblasti. V tomto roce doIo k saturováni titulü a mirnému pokbesu treb vydavatelstvi z vlastni 
produkce. 

ITS - IT Security: Do oddèlenI spadá SSLmarket s vystavovánim SSL certifikáti pro bezpenou 
komunikaci na webov7ch stránkách a produkt Zoner Antivirus. Verze pro Android je stale 
nejstahovanejim produktem ZONERu. Zoner Antivirus for Mailservers se stará o ZeroDay 
zabezpeenI maibové komunikace server-6 CZECHIA. OddèlenI bezpeènosti procházi nejvëtIm 
riistem. 

Aktivy v oblasti vzkumu a vvoje se soustIed'ujI zejména do divize SOFTWARE a divize ITS. V 
rámci divize Software v prübéhu roku 2015/2016 pokraovaI prodej stivajici verze produktu - Zoner 
PhotoStudio 18. V'vojové a vzkumné aktivity divize se soustI'edily na nové piipravovanou verzi 
programu Zoner PhotoStudio X, na kterou jsme rovn6l podali lidost o dotaci z Evropskych fondü. 
Divize Antivirus nadále pracuje na v'ivoji nového produktu pro Windows, kter by mel bt uveden na 
trh v následujIcIm obdobI. Zatim byla uvedena verze Zoner Anti Virus pro Linux, velice (ispéná verze 
pro Android a verze pro zabezpeenI maibovch serverü. 

V mésici Hjnu 2016 spolenost uvolnila novou verzi programu Zoner Photo Studio X. Tato novinka 
piinesla I'adu vyle$eni stávajiciho produktu i mnoho novch funkci v oblastech uivatelského 
rozhranI, grafickch nástrojü, price s informacemi o jednotlivch fotograflich, price se zem6pisn)2mi 



souIadnicemi GPS, integrovánIm map, zpracovánI RAW soubori°i, ale zejména práci s vrstvami. 
Zmènil se obchodnI model prodeje produktu, novè formou pedplatného na 1 rok. 

Závrem mi dovolte, váen akcionáii, podékovat za projevenou düvèru a zároveñ vyjádi'it 
pesvèdenI, 2e v pfitIm roce dojde kjetè ptIznivêjImu vy'voji hospodái'ského vs1edku. KonkrétnI 
bliI üdaje a vs1edky hospodaIenI za uplynulé ó.etnh obdobI jsou obsahem v'roènI zprávy 
spo1enosti a üetnI závérky za üetnI obdobI 2015, kteráje nedIlnou souástI této zprávy. 

V Brnë dne 12. 12.2016 
	

/ 
Ing. M an Behro 

pfedseda pfedstavenstva 


