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Hlavní aktivity
v roce 2015

TECHSYS je dlouhodobě stabilní česká firma, která
v roce 2016 oslaví čtvrtstoletí své existence. Firma
se postupně rozvíjela a vytvářela přiměřený zisk,
jehož část byla pravidelně využívána k navyšování
vlastního kapitálu. V minulosti došlo několikrát
také k navýšení základního kapitálu. Z hlediska
dlouhodobých průměrů se postupně navyšoval
obrat a počet zaměstnanců.

komunikaci s potenciálními zákazníky z dalších
oborů. Osloveny byly zcela nové subjekty z oblasti
telekomunikací, logistiky a průmyslové výroby.
Výsledky těchto obchodních aktivit se projeví
teprve v průběhu následujících let. Bylo proto
nutné v maximální možné míře souběžně udržovat
existující obchodní kontakty a postupy a rozvíjet
spolupráci s dlouholetými partnery.

Ani rok 2015 nijak výrazně nevybočil z této stručné
charakteristiky. Dosáhli jsme druhého nejvyššího
obratu v historii firmy a dokončili klíčové kroky
transformace vedení společnosti, což by mělo
do budoucna umožnit výrazné zvýšení efektivity
všech činností a úsporu režijních nákladů.

Na vysokém obratu roku 2015 se tak již tradičně
největší měrou podílely investiční akce pro našeho
dlouholetého zákazníka ČEPS. Zvláště významná
byla účast na rekonstrukci transformoven
přenosové soustavy Nošovice a Slavětice.

V obchodní oblasti se podařilo nastartovat činnosti
dle nové střednědobé strategie a zahájit obchodní

Významným úspěchem bylo také uzavření SLA
smlouvy na bázi cloud řešení TECHSYS a udržení
stabilního provozu této služby pro významného
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zákazníka skupiny E.ON. S tím souvisela nutnost
výrazného posílení infrastruktury, zejména
rozšíření počtu serverů, zřízení záložního napojení
na Internet a příprava záložního napájení.
Poskytování servisních služeb s definovanými
parametry dostupnosti a reakčními dobami
na základě SLA smluv se stává stále významnější
součástí naší činnosti. Společně s nabídkou
cloudových služeb je tato oblast stabilizujícím
faktorem hospodaření firmy.
V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s nadací
Člověk v tísni. Podpořili jsme její vybrané projekty
a v podpoře smysluplných charitativních činností
chceme s její pomocí pokračovat i nadále.
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Rozvoj společnosti
v roce 2015

V souladu s dříve schválenými záměry byla v roce
2015 přijata nová strategie společnosti. Definice
strategických cílů pro další období se opírá
především o analýzu plnění dosavadních strategií,
rozbor vlivu neplánovaných změn vnějších
podmínek pro podnikání a zhodnocení vlivu
neplánovaných změn uvnitř firmy.
Strategie 2015 se nově zaměřuje pouze na definici
dlouhodobých strategických cílů. Z provedené
analýzy totiž vyplynulo, že plnění a priority
střednědobých strategických cílů je třeba sledovat
a přizpůsobovat vnějším a vnitřním neplánovaným
jevům mnohem operativněji. Proto budou
střednědobé cíle vycházející z dlouhodobých
nově definovány vždy pouze na jeden rok
a modifikovány jak s ohledem na dosažené
výsledky, tak na působení neplánovaných jevů.
Velmi podstatnou změnou ve vedení firmy je
nové rozdělení odpovědností mezi manažery
jednotlivých oddělení a představenstvo.
Odpovědnost za výsledky a rozvoj oddělení
včetně definice operativních strategií přechází
na manažery, zatímco představenstvo nadále
zodpovídá za rozvoj společnosti jako celku.

Kromě transformace vedení společnosti se v roce
2015 podařilo dokončit přípravu transformace
jednotlivých oddělení a odstartovat tak proces
zkvalitňování kontroly průběhu jednotlivých
procesů. Největší změny byly provedeny v oblasti
výroby a servisu, kde došlo k vytvoření odborných
skupin, které zastřešují klíčové oblasti činnosti
tohoto útvaru.
Již v roce 2014 jsme provedli rozsáhlou přípravu
společnosti na získání certifikace v oblasti
environmentální odpovědnosti, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací.
Navazujícím krokem v roce 2015 bylo dokončení
nového integrovaného systému řízení, který kromě
již dříve implementovaných zásad managementu
kvality (norma EN ISO 9001:2008, QMS) vhodným
způsobem implementuje také požadavky dalších
důležitých standardů (normy EN ISO 14001:2004
EMS, BS OHSAS 18001:2007 a EN ISO 27001:2013
ISMS). Celý tento náročný proces byl završen
úspěšným absolvováním certifikačních auditů
a získáním zlatých certifikátů.
V oblasti vývoje nových produktů probíhal další
rozvoj hlavních SW platforem Storm a Twister.
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Počet úspěšných aplikací těchto produktů
u zákazníků výrazně narostl a v příštím roce
již pravděpodobně překoná počty aplikací
starších produktů. Z pohledu užitných vlastností
a technických parametrů byly již starší platformy
překonány.
Velkým úspěchem bylo také dokončení vývoje
měřícího převodníku Storm-03, který kromě
přesného sledování průběhů elektrických veličin
dokáže provádět analýzu poruchových jevů
v přenosových soustavách. Při vývoji a ověřování
některých těchto funkcí jsme spolupracovali
s vysokou školou VUT Brno.
Všechny úspěšné rozvojové činnosti a transformace
vedení měly značný dopad do ekonomických
výsledků firmy. Přesto, že bylo dosaženo
druhého nejvyššího obratu v historii firmy,
hospodářský výsledek neodpovídal očekáváním
z minulých let. Velký podíl na vyšších nákladech
měly právě investice do činností souvisejících
s vývojem a rozvojem společnosti, které by se
však do hospodářského výsledku měly kladně
promítnout v dlouhodobějším horizontu.
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Ekonomické výsledky
za rok 2015

Tržby společnosti za rok 2015 byly 39,2 mil. Kč,
výkonová spotřeba dosáhla částky 14,9 mil. Kč,
přidaná hodnota byla 24,3 mil. Kč. Za období
2015 společnost vykázala čistý zisk ve výši
1,3 mil. Kč. Společnost také uhradila úvěr
na pořízení nemovitosti v plné výši.
Přínosem roku 2015 je navýšení obratu v porovnání
s rokem 2014. Meziroční porovnání zisku mezi
rokem 2015 a 2014 však vyznívá ve prospěch
roku 2014. Mezi příčiny tohoto jevu lze zahrnout
vysoké osobní náklady související s transformací
vedení společnosti a dlouhodobé financování
nákladů akcí s vysokým obratem a relativně nízkou
přidanou hodnotou.

Snížení parametrů rentability odpovídá výši zisku.
Ukazatel okamžité likvidity je prakticky v doporučeném
pásmu (0,2 až 0,5). Ukazatel běžné likvidity je vyhovující
a je nad hranicí doporučeného optima (1 až 2,5).
Společnost vytvořila v roce 2015 dostatečný zisk
pro případnou výplatu dividendy a pro financování
dalšího rozvoje.
Navýšení obratu a přidané hodnoty lze dosáhnout
zaměřením obchodního úsilí na některé typy
zakázek. Měl by se zvýšit jednak podíl opakovaných
zakázek s nižším podílem kvalifikované práce a také
podíl zakázek s vyšším podílem softwarových
a inženýrských prací.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Na straně nákladů je nezbytné snížení režijních
nákladů, zlepšení dělby práce zohledňující
kvalifikaci pracovníků, zvýšení efektivity všech
procesů a dodavatelské zajištění vybraných
činností. Příslibem do budoucna je zapojení
nových manažerů do oblasti řízení společnosti
a dokončená restrukturalizace oddělení výroby.
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Srovnání ekonomických parametrů
za rok 2013 až 2015
Parametr
ROA
ROE
ROS
CR
CPR
EBITDA
EPS
EPS / 1000 Kč
ON / PN
PN / Obrat

Specifikace
Rentabilita aktiv
Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita tržeb
Běžná likvidita
Okamžitá likvidita
Zisk před úroky, zdaněním a odpisy
Zisk na akcii
Zisk na akcii pro 1 000 Kč její hodnoty
Poměr osobní náklady / přidaná hodnota
Poměr přidaná hodnota / obrat

2013
11,70 %
16,44 %
5,3 %
1,34
0,12
4 937 tis. Kč
4 120 Kč
412,00 Kč
76,0 %
49,0 %

2014
11,34 %
13,15 %
6,1 %
1,77
0,31
4 913 tis. Kč
9 975 Kč
199,50 Kč
79,5 %
72,0 %

2015
6,50%
8,81%
3,38 %
3,14
0,17
4 278 tis.Kč
6 605 Kč
132,10 Kč
80,9%
62,1%

Poznámka: změna EPS / 1 000 Kč proti roku 2013 zohledňuje navýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů a s tím související změnu jmenovité hodnoty akcií.

Vývoj obratu, zisku a vlastního kapitálu
Rok

Obrat
(mil. Kč)

Zisk čistý (EAT)
(mil. Kč)

Vlastní kapitál
(mil. Kč)

2011

30,456

1,793

12,125

2012
2013
2014
2015

32,542
46,912
32,643
39,143

1,815
2,473
1,995
1,323

12,561
13,174
13,668
13,989
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Dokumenty

Následují povinné dokumenty o stavu a hospodaření firmy,
jak je vyžaduje Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Základní údaje o společnosti
Název společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s.
Sídlo
Praha 8, Březinova 640/3a
PSČ 186 00
Datum vzniku
06. 11. 1991
IČ 43005250
DIČ CZ43005250
Právní forma
Akciová společnost

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 15429
Předmět podnikání
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení. Výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení. Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.
Výše základního kapitálu
10 000 000,- Kč v 200 akciích na jméno
v hodnotě 50 000,- Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Orgány společnosti
Valná hromada
Akcionáři společnosti
Představenstvo společnosti
Ing. Zdeněk Paukner, předseda
Ing. Jiří Beneš, člen
Ing. Jiří Janičata, CSc., člen
RNDr. Zdeněk Ondříček, člen
Dozorčí rada
Ing. Antonín Svoboda, předseda
Ing. David Řehoř, člen
Ing. Zdeněk Štěpka, člen
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Výkaz zisku a ztrát
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 v tisících Kč.

Skutečnost v účetním období

POLOŽKA
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

běžném

minulém

39 143
14 849
24 294
19 664
45
2 594
0
20
20
1 991
309
9
315
-615
53
1 323
1 323
1 376

32 642
9 139
23 503
18 677
42
2 578
370
21
0
2 597
159
0
261
-420
179
1 998
1 998
2 177
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Rozvaha
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 v tisících Kč.

Běžné účetní období

AKTIVA

Minulé účetní období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

37 528

-11 619

25 909

20 804

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

23 395
1 563
21 832
14 008
603
12 667
738
125

-11 619
-1 031
-10 588
0
0
0
0
0

11 776
532
11 244
14 008
603
12 667
738
125

13 155
608
12 547
7 371
736
5 363
1 272
278

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM

25 910

20 804

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období +/Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci

14 989
10 000
0
3 668
1 321
10 921
4 465
6 456

15 168
10 000
951
2 222
1 995
5 636
4 271
1 365

PASIVA
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Zpráva dozorčí rady
společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s.
Informace o vývoji
společnosti po ukončení
účetního období 2015
Po ukončení rozvahového dne roku 2015 nenastaly
žádné nové skutečnosti významné pro naplnění
účelu této výroční zprávy.
Na základě průběžné modelace cash flow
společnosti lze předpokládat v roce 2016 obrat
v rozmezí 38 až 40 mil. Kč. Nosná zůstane i nadále
orientace na hlavní dlouhodobé zákazníky, i když
významným úkolem roku je nalezení dalších
zákazníků. Financování dodávek usnadňuje
revolvingový úvěr poskytnutý za výhodných
podmínek Komerční bankou, a.s.
Společnost v roce 2015 uplatnila v přiznání k DPPO
náklady na výzkum a vývoj ve výši 1,2 mil. Kč.
S ohledem na pokračování vývojových aktivit
předpokládáme i v roce 2016 obdobné řešení.
Společnost nemá k datu vydání této zprávy
organizační složku v zahraničí.

Dozorčí rada v uplynulém období prováděla svojí
činnost v souladu s platnými právními předpisy
a stanovami společnosti. Členové dozorčí rady
byli pravidelně informováni představenstvem
o ekonomické situaci a hospodářském vývoji.
Dozorčí rada se zabývala monitorováním finanční
situace společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že
situace společnosti je stabilní, a že podnikatelská
činnost se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy a stanovami společnosti.
Dozorčí rada sledovala také započatý proces změn
v manažerském řízení společnosti. Realizace
cílů probíhá postupnými kroky vedoucími
k implementaci principů do procesů integrovaného
systému řízení společnosti.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku
společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince
2015 a přijala vyjádření nezávislého auditora.
Dozorčí rada konstatuje, že účetní záznamy
a evidence byly vedeny průkazným způsobem
a v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní
záznamy a evidence zobrazují finanční situaci
ze všech důležitých hledisek a účetní závěrka
sestavená na základě těchto účetních záznamů
podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace společnosti.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit
řádnou účetní závěrku.
Dozorčí rada byla seznámena s návrhem
představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
a způsobem výplaty a doporučuje tento návrh
schválit.
V Praze dne 25. května 2016


Ing. Antonín Svoboda
předseda dozorčí rady TECHSYS – HW a SW, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní uzávěrky za rok 2015

Zpráva nezávislého auditora
určená akcionářům společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s.
IČO: 43005250
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky
společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s., která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok
končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s. jsou uvedeny
v úvodu přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku.
Statutární orgán společnosti TECHSYS – HW a SW,
a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
/materiální/ nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Úlohou auditora je vyjádřit na základě
provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu
s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat
etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné /materiální/ nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů
k získání důkazních informací o částkách
a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr
postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím
i vyhodnocení rizik významné /materiální/
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce.
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí
vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení
účetní závěrky 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
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účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které
jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření mého výroku.
Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TECHSYS
– HW a SW, a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 21. 3. 2016
Auditor:
Ing. Jiří Karvánek
č. osvědčení KA ČR 1315
Pekařská 12, 155 00 Praha 5
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Zprávu zpracovalo:
Představenstvo společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s.
Praha, 27. 5. 2016
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