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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně
zhodnotil činnosti a výsledky společnosti
Servodata v roce 2015.

Naše společnost je zákaznicky orientovanou firmou dodávající unikátní a inovativní
ICT řešení, produkty a služby včetně konzultací a školení pro velké, střední společnosti
i veřejný sektor. Našim zákazníkům navrhujeme, dodáváme a následně podporujeme či komplexně provozujeme řešení s dlouhodobou přidanou hodnotou a ochranou
investic zaměřenou především na snížení provozních nákladů ICT, zvýšení efektivity
obchodních a provozních procesů. Naším hlavním zaměřením jsou business solutions kombinující portálová řešení s workflow a nástroji pro zpracování informací (BI) včetně mobilních řešení. Řešení pro management projektů, bezpečnosti,
platforem a celkového IT. Systémová integrace a vývoj na klíč. Dodávky a poradenství
v oblasti licencí a HW infrastruktury a v neposlední řadě profesionální, certifikovaná
školení a konzultace a realizace v oblasti projektů a grantů.
Rok 2015 vnímám pro naši společnost jako zcela zásadní, a to hned v několika úrovních. Na té strategické se jedná o maximální důraz na poskytování komplexních služeb
a řešení s přidanou hodnotou a konkurenční výhodou pro naše zákazníky. Významným bodem v této oblasti bylo především ukončení distribučních činností a s tím spojený odprodej divize Red Hat. Díky čemuž jsme si zajistili větší možnosti ve službách
v oblasti Open Source. Na té operativní úrovni jsme se především poučili v tom, jak je
v dnešní v době extrémně důležité řídit společnosti naší velikosti efektivně a agilně.
A značně jsme zjednodušili a změnili jak organizační strukturu, tak procesy. Všechny
tyto změny, rostoucí počet specialistů ve službách, budování dlouhodobých vztahů se
zákazníky, komplexní projekty atd. nutně vedou i k potřebě změny samotné kultury

a identity společnosti, proto jsme i nemalou část energie věnovali na redefinici a ztotožnění se s novou kulturou, tedy sami sobě s cílem poskytovat naše služby kvalitněji,
efektivněji a tak, aby to nás i naše zákazníky s námi bavilo. Zároveň s těmito změnami a přístupem, světovými trendy a potřebami našich zákazníků jsme zmodernizovali i naše portfolio a kompetence především v oblastech user experience, mobilita,
on-line zpracování dat a informací, bezpečnost a cloudová řešení.
V uplynulém roce se nám i přes značné transformační změny dařilo zásadně růst
v oblasti professional services, kde se podařilo meziročně zvýšit tržby o 58 %. Získali
jsme nové významné klienty a projekty, včetně odborného ocenění IT projekt roku
od asociace CACIO. Otevřeli jsme novou pobočku v Jihlavě a celkově se rozrostl náš
professional services tým o více než 50 %. V oblasti prodeje technologií jsme sice dosáhli plánovaných výnosů, ale globální trend klesající marže v této oblasti byl větší, než
jsme předpokládali (o téměř 40 %). Tento jev včetně nevyladěné organizační struktury,
procesů a interních investic měl zásadní negativní vliv na celkové výsledky společnosti.
Nyní na prahu roku 2016 jsem přesvědčen, že jsme loni provedli tak zásadní organizační a kulturní změny a optimalizace včetně dosazení správných, kompetentních
a motivovaných lidí do managementu, které povedou k celkové stabilizaci a prosperitě společnosti. Tyto změny nám zároveň umožnily připravit vyvážený, ale především
lépe predikovatelný a řiditelný rozpočet, který se opírá o strategickou a rostoucí oblast
komplexních řešení a služeb a snižuje ekonomickou závislost na prodeji produktů (SW
a HW komodit). Konkrétní pozitivní výsledky těchto změn vidím v nadšení a osobním
zapojení zaměstnanců Servodat, zpětné vazbě od obchodních partnerů a zákazníků,
ale také v předběžných výsledcích prvního kvartálu nového fiskálního roku, kde jsme
překročili plán marže celé skupiny o více než 30 %. Na základě schválené strategie pro
další roky se budeme rozvíjet především v oblasti professional services, certifikovaného školení, konzultací, projektů a grantů.
Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům děkuji za dlouhodobou důvěru. Děkuji také všem svým kolegům, jejichž práce, úsilí a trpělivosti si velice vážím. Těším se
na spolupráci a další výzvy v roce 2016.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Obchodní firma Servodata a.s.
(Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008 zapsáno do OR dne
31. 12. 2008 s účinností od 31. 12. 2008)
Sídlo

Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10

Identifikační číslo

251 12 775

Právní forma společnosti

akciová společnost

Datum vzniku akciové společnosti

13. 3. 1997

Zapsána u

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4593

Základní kapitál společnosti

25 000 000 Kč

Vstup investiční společnosti Genesis Capital
(prostřednictvím fondu GPEF II)

2011

Akvizice DoxoLogic s.r.o.

2013

Akvizice S-COMP Centre CZ s.r.o.

2013

Celkové výnosy 2014

821,81 mil. Kč

Celkové výnosy 2015

867,28 mil. Kč

Hlavní akcionáři

62,3 % GCP Limited
37,2 % Ing. Rostislav Jirkal

Evidenční počet zaměstnanců a spolupracujících externistů
za skupinu

130

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
Neprovádíme žádné aktivity v oblasti výzkumu. V rámci vývoje se angažujeme ve vývoji vlastního softwaru.
AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
lasti
Činnost společnosti Servodata nemá zvláštní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu nevyvíjíme v této oblasti
žádné zvláštní aktivity.
MAJETEK SPOLEČNOSTI
Dlouhodobý majetek společnosti je převážně tvořen softwarem (účetní a obchodní) a hmotným majetkem
(vnitřní infrastruktura a osobní vozy).
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SOUČÁSTI SERVODATA GROUP

SERVODATA
BRATISLAVA,
s.r.o. (SK)

Servodata a.s. je
100% vlastníkem společnosti
SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.
(založena z důvodu obchodování na
slovenském trhu), a ostatních dceřiných
společností, jako je S-COMP Centre CZ s.r.o.,
DataScript s.r.o. a DoxoLogic, s.r.o., které zajišťují
či doplňují komplexní portfolio skupiny ve službách
a kompetencích. Jedná se především o odborné
a certifikované vzdělávání, školení a rekvalifikační
programy, poradenství a realizaci v oblasti EU
projektů a grantů. Dále služby v oblasti systémové
integrace, vývoje portálů a řešení především
na platformách Open Source a Microsoft.
Společnost nemá organizační složku
podniku v zahraničí.

DoxoLogic,
s.r.o.,

S-COMP
Centre CZ
s.r.o.

DataScript
s.r.o.
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POPIS SPOLEČNOSTI
Společnost Servodata působí na českém trhu již 25 let a patří mezi 50 nejvýznamnějších firem v oboru informačních technologií. Pro své klienty se snažíme být strategickým partnerem v oblasti business a technologických solutions, přičemž naší
hlavní doménou jsou portálová řešení (e-shopy, e-commerce, portály), projektový a IT management, Business Process Management
(Intranet, Extranet, DMS, E-learning, řízení kvality),
Customer Care (CRM, E-contracts) a Business
Intelligence.

Tato unikátní a komplexní řešení navrhujeme, dodáváme a provozujeme na nejvyšší
profesionální úrovni a díky osvědčeným metodikám a vlastním týmům zajišťující projektový management, konzultace a architekturu, systémovou integraci a vývoj. Pro
zajišťování podpory těchto řešení máme zřízen interní service desk zajišťující kvalitní
proaktivní i reaktivní služby 24×7. Tyto řešení provozujeme buď v prostředí přímo u zákazníků, public cloudech (Azure, Amazon aj.), či ve vlastním open source cloudu SD.
Součástí služeb je i vysoce odborné školení a certifikace, rekvalifikace, konzultace
a prodej licencí a subskripcí software, zajištění infrastruktury nebo konzultace v oblasti
projektů a grantů, kde dokážeme zákazníkům zajistit přímo financování projektů. Využíváme přitom naše zkušenosti se softwarovými a hardwarovými produkty předních
světových dodavatelů (Microsoft, Dell, EMC, HP, Red Hat, Atlassians), ale také vyvíjíme
vlastní softwarová řešení. Toto komplexní portfolio a technologické know-how v podobě více než 80 certifikovaných specialistů s více než 300 technických a obchodních
certifikací nám společně s platformovou nezávislostí umožňuje navrhnout našim klientům nejvhodnější možné řešení a v požadované kvalitě, termínech a budgetu také
dodat a provozovat.

Pečlivě sledujeme současné trendy a faktory ovlivňující vývoj a efektivitu informačních
a komunikačních technologií v podnikovém prostředí. Naše řešení vyhovují nasazení
ve všech odvětvích a pokrývají celý životní cyklus. Zcela nezávisle na konkrétních dodavatelích technologií volíme vždy takové komponenty, aby výsledné řešení splňovalo
nejnáročnější požadavky na efektivitu, spolehlivost či škálovatelnost. A pro tyto projekty/řešení jsme také schopni zajistit financování z grantů Evropské unie.
Specialisté Servodat drží dlouhou řadu odborných certifikací a na základě svých zkušeností se neomezují pouze na technologickou část, ale soustředí se i na vhodné zasazení budovaného řešení do celkové strategie zákazníka. Naši zákazníci se díky tomu
mohou spolehnout, že poskytnuté řešení bude maximálně naplňovat strategické cíle
jejich organizace s konkrétními provozními požadavky.
Při návrhu řešení se konzultanti ze Servodat soustředí na
to, aby byly maximálně využity
existující IT technologie či funkční moduly, popřípadě aby byly
nahrazeny novými technologiemi
s vyčíslitelnými přínosy. Cílem je, aby
výsledná architektura byla kompaktní
a jednotlivé komponenty spolu bez problému spolupracovaly, a to z pohledu integrace, bezpečnosti, datové dostupnosti
i uživatelského komfortu.
Za poslední období jsme získali prestižní
ocenění IT projekt roku 2014
a ocenění Českých 100 nejlepších v oborové kategorii Informační a komunikační technologie
pro rok 2015, což reflektuje kvalitu a přínos našich projektů.
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PORTFOLIO
Business Solutions
Servodata Group nabízí profesionální ICT řešení dle požadavků a potřeb klienta. Mezi
hlavní oblasti, ve kterých máme významné zkušenosti napříč různými oborovými segmenty, patří:
Business Portals
Portály, e-shopy, e-commerce – specializujeme se především na takové portály, které
integrují klíčové data, informace a workflow do jednoho celku. Při návrhu vždy vybíráme takové technologie, aby byl maximálně splněn primární účel, ale vždy dbáme
na responsivní design, UX s možností integrace s jinými systémy a sociálními sítěmi,
včetně možností reportů a jiných interaktivních a produktových nadstaveb.
Project & IT Management
Řešení pro středně velké a velké společnosti, které potřebují efektivně a jednoduše
řídit své projekty, IT procesy a prostředí.
Business Process Management
Vnitrofiremní portály, které pomáhají zaměstnancům lépe a efektivně sdílet informace, dokumenty a data. Patří sem Intranety, Extranety, DMS, ale také e-learningové moduly nebo software pro řízení kvality.
Customer Care
Softwarová řešení, která sbírají údaje o zákazníkovi a pomáhají s nimi efektivně pracovat. Patří sem CRM, ale také různá řešení pro obchodní sítě, např. mobilní elektronické
kontrakty, znalostní a produktové knowledge base.
Business Intelligence
Řešení, které potřebují především vedoucí pracovníci, aby si snadno, rychle a pochopitelně byli schopni vygenerovat z firemních dat relevantní informace, které jim pomohou v nastavování budoucí business strategie.
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PORTFOLIO
Kompetence
Servodata Group má vybudovanou řadu kompetencí, které jsou nezbytné pro kvalitní
valitní
ndivivedení projektu. Tyto kompetence využíváme v rámci svých projektů, ale také je individuálně nabízíme klientům v rámci jejich vlastních projektů.
Project & Service Management
lužeb,
Projektový a servisní management využíváme pro řízení vlastních projektů a služeb,
integračních projektů. Projekty řídíme dle Prince 2, SCRUM a Prince2Agile.
Consulting & Architecture
Poskytujeme komplexní revizi stávajícího stavu uspořádání společnosti na straně
rprise
klienta a detailní konzultace pro možná zlepšení. Výsledkem je IT strategie, enterprise
architektura, IT roadmapa, případně aplikační a integrační architektura.
Custom Development
možní
Naší přidanou hodnotou je interní agilní vývojová metodika a nástroje, které umožní
me náefektivně řídit celý cyklus od analýzy, desingu, vývoje až po testování. Využíváme
deme
stroje pro automatické funkční, integrační, performance testování. Zároveň klademe
důraz na co nejefektivnější předání do provozu tzv. DevOps nástroje pro automatický
releases a deployment. Díky tomuto modernímu přístupu jsme schopni aktualizovat
a rozšiřovat dodávané řešení téměř každý den. Náš tým je zvyklý a připravený spolupracovat s našimi partnery či zákazníky i na bázi time&material.
System Integration
Pro funkční obchodní procesy je nutné propojení dílčích IT systémů ve funkční celek
(IT ekosystém). Systémová integrace je důležitá z hlediska bezpečnosti a stability systémů.
Operation & Support
Poskytujeme podporu při a po realizaci zakázky dle ITILv3. Zejména spravujeme servisní katalogy, konfigurační databáze a řešíme incident a change management. Pomáháme klientům migrovat či zprovozňovat nová řešení v public či našem cloudu (Azure,
Amazon aj.). Kromě reaktivních a proaktivních činností v podobě 24×7 zajišťujeme
i různé penetrační a performance testy.

Produkty a služby
Software
Servodata group patří na českém trhu mezi špičky v poskytování licencí (Microsoft, Dell
Statistica, Atlassians) a subskripcí pro opensourcová řešení (Red Hat).
Infrastructure
Poskytujeme návrh řešení, instalaci a support různého IT hardwaru (diskové pole, úložiště, servery, síťové prvky) od různých partnerů (Dell, EMC, HP, Microsoft).
Training
Poskytujeme certifikovaná školení pro systémové administrátory v softwarech, jako
je Red Hat, Amazon Web Services, JBoss, Veritas, Symantec, Microsoft a jiné. Nabídku
doplňují další kurzy, a to zejména z oblastí open source, projektového managementu,
enterprise architektury, agilního vývoje SW, etického hackingu. Kromě těchto vysoce
oborných školení zajišťujeme i vzdělávání koncových uživatelů, rekvalifikační kurzy
(účetnictví, grafika, call-centrum), akreditovaná školení pedagogů a jiné.
Projects & Grants
Poskytujeme konzultace a realizaci projektů a grantů využívajících finanční prostředky
z EU a jiných fondů.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

BUSINESS
SOLUTIONS
SALES

SALES
& MARKETING

MARKETING

EXPERT SALES
MICROSOFT

EXPERT SALES
TRAININGS

SERVICES

OFFICE

DELIVERY
OFFICE

CONSULTING
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CFO

DEVELOPMENT

COO

EXPERT SALES
PROJECTS
& GRANTS

OPERATIONS
& SERVICE
DELIVERY

HR
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UDÁLOSTI MINULÉHO ROKU
2014
10/2014

Tým managementu Servodata group posílil
Petr Náhlovský, který je zodpovědný za tým
professinal service.

✓
říjen

2015
02/2015

Servodata získávají prestižní
ocenění „IT projekt roku“ udělované Českou asociací manažerů informačních technologií
(CACIO) za projekt Bohemia
Energy – řešení pro uzavírání
smluv prostřednictvím tabletů.

✓
leden

04/2015

Servodata prošla úspěšně recertifikačním auditem
ISO 9001 a ISO 27001.

✓

březen

duben

✓

květen

05/2015

Tým managementu Servodata group posílil Karel Novák, který je zodpovědný za
oblast vzdělávání, školení a certifikací.

červen

✓

čevenec
srpen

únor

06/2015

Nové nastavení organizace obchodu a s tím související personální změny – Ota Smolík
odvolán z pozice Sales & Marketing Director i z pozice místopředsedy
představenstva
a zrušení oddělení Business
Development.

09/2015

Prodej obchodní divize zajišťující distribuci produktů Red Hat
na českém a slovenském trhu
společnosti Veracomp. Jde
o potvrzení strategie zaměření
Servodata group na přímé dodávky koncovým klientům.

09/2015

září

✓

Změna na pozici generálního ředitele
a předsedy představenstva – Petra Mýtinu střídá v této roli Jiří Vytlačil, který působí v Servodatech od začátku roku 2013
a jeho strategickým úkolem je další rozvoj služeb a business řešení pro klienty
Servodata group. S touto změnou souvisí i nová organizační struktura reflektující
aktuální potřeby Servodata group s cílem zajistit vyšší efektivitu ve všech procesech a dodávkách řešení pro klienty.
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ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Představenstvo
Jiří Vytlačil

předseda představenstva od 1. 10. 2015

Petr Cenek

místopředseda představenstva od 1. 10. 2015

Eva Pešková

člen představenstva

Dozorčí rada
Rostislav Jirkal

předseda dozorčí rady

Marek Hoščálek

člen dozorčí rady

Alexander Kosovský

člen dozorčí rady od 31. 3. 2015
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KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY FISKÁLNÍHO ROKU 2015
Konsolidované výsledky zahrnují tržby společností Servodata a.s., SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o., DataScript s.r.o., DoxoLogic, s.r.o., a S-COMP Centre CZ s.r.o.
Fiskální rok 2015 začal pro Servodata group 1. října 2014 a skončil 30. září 2015.

Růst tržeb oproti roku 2014: + 2,5 %
Celkové tržby 2015:

815,9 milionu Kč

Růst tržeb z professional services
oproti roku 2014: + 58 %
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KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha
AKTIVA CELKEM
B

Dlouhodobý majetek

C

Oběžná aktiva

D

Časové rozlišení

PASIVA CELKEM
A

Vlastní kapitál

B

Cizí zdroje

C

Časové rozlišení

1. 10. 2014 –
30. 9. 2015

1. 10. 2013 –
30. 9. 2014

815 883

795 821

-752 085

-729 157

Přidaná hodnota

63 798

66 664

C

Osobní náklady

-91 366

-78 738

E

Odpisy dlouhodobého nehm.
a hmotného majetku

-7 288

-7 370

III+IV+V

Jiné provozní výnosy

23 660

13 972

D+F+G+H+I

Jiné provozní náklady

-10 564

-5 909

Provozní výsledek hospodaření

-21 760

-11 381

4 957

12 017

-13 505

-15 314

Finanční výsledek hospodaření

-8 548

-3 297

Daň z příjmu za běžnou činnost

-865

-1 052

Mimořádný výsledek hospodaření

22 786

0

Výsledek hospodaření za účetní
období

-8 387

-15 730

Výkaz zisků a ztrát

2015

2014

382 832

244 052

I+II

Tržby za prodej zboží a výkony

48 867

41 405

A+B

Náklady vynaložené na prod. zboží
a výkonová spotř.

331 812

198 935

+

2 153

3 172

382 832

244 052

7 919

16 284

373 773

223 888

1 140

3 880

VII+VIII+XI+
XII

Jiné finanční výnosy

K+O+P

Jiné finanční náklady

R
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V souladu se zákonem 90/2012 Sb. (ZOK) předkládá dne 18. 12. 2015 představenstvo
společnosti Servodata a.s., se sídlem Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10,
IČ 25112775, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4593, dále jen
„Servodata“, zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za
účetní období hospodářského roku 2015 (od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015). Účelem zpracování této zprávy je splnění informační povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen ZOK,
v platném znění.

Servodata uzavřela se společností Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o. (dále jen
„Areál“) smlouvu týkající se užívání nebytových prostor v administrativně-technickém
areálu Dolnoměcholupská, které jsou ve vlastnictví společnosti Areál.

PROPOJENÍ OSOB – STRUKTURA KONCERNU SERVODATA

Servodata v rámci své obchodní činnosti realizovala dodávky hardwaru a softwaru své
dceřiné společnosti SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o. Servodata uzavřely se společnostmi
DataScript, DoxoLogic, S-COMP Centre CZ s.r.o. (dále jen „S-COMP Centre“) smlouvy
o půjčkách.

S ohledem na uspořádání a strukturu vlastnických vztahů vůči společnosti Servodata
a z toho vyplývajících podílů na hlasovacích právech akcionářů je pro účely této zprávy
ovládající osobou GCP Limited, registrační číslo 50391 se sídlem 1 Royal Plaza, Royal
Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 2HL, Channel Islands a Ing. Rostislav Jirkal, r. č.
620311/7228, bytem Praha 8, Vřesová 17, PSČ: 181 00. Vztahy týkající se osob dále
ovládaných ovládanými osobami uvedenými v této zprávě nejsou touto zprávou řešeny.

ÚLOHA SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ A ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Servodata a.s. je ve vztahu k GCP Limited finanční investicí. Ovládání probíhá prostřednictvím valných hromad a většinovým zastoupením v dozorčí radě.

Výčet smluv a právních úkonů

Servodata mají uzavřen Konzultační kontrakt s ovládající osobou Ing. Rostislavem
Jirkalem.
Společnost Corpus spol. s r.o. (dále jen „Corpus“) poskytovala v rámci své činnosti
společnosti Servodata propagační služby. Servodata dále uzavřela se společností
Corpus smlouvy týkající se dodávek drobné výpočetní techniky a přeúčtování
provozních služeb.

Servodata uzavřela se společností SD estate s.r.o. (dále jen „SD estate“) smlouvu
týkající se zapůjčení dopravního prostředku.
V rámci své činnosti poskytoval DataScript společnosti Servodata služby v oblasti
firemního vzdělávání a presale služeb.

Servodata v rámci své obchodní činnosti realizovala dodávky hardwaru a softwaru
společnosti DoxoLogic. Obě společnosti si navzájem poskytují konzultační služby
v rámci projektů.
Servodata na základě smluv poskytovala účetní služby společnostem DoxoLogic,
DataScript, SERVODATA BRATISLAVA, S-COMP Centre, Corpus, Areál a SD estate.
Servodata poskytovala společnostem DoxoLogic, DataScript a S-COMP Centre služby
v oblasti podpory interního IT.
Servodata poskytovala společnostem DoxoLogic a DataScript služby v oblasti
recruitmentu zaměstnanců.
Servodata a S-COMP Centre si navzájem poskytovaly konzultační služby v rámci
projektů.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

GCP Limited

VYDIS
GROUP
a.s.

VYDIS
a.s.

GTH
Catering
a.s.

SERVODATA
BRATISLAVA

Servodata
a.s.

DataScript

KS
KlimaService
a.s.

S-COMP

AZ Klima
a.s.

Roltechnik
a.s.

SIEZA,
s.r.o.

3070
a.s.

SWELL,
spol. s r.o.

DoxoLogic,
s.r.o.

Rostislav Jirkal

Corpus
s.r.o.

SD estate
s.r.o.

Areál
Dolnoměcholupská
1418
s.r.o.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
ZHODNOCENÍ

Veškerá plnění byla realizována vždy za ceny obvyklé v místě a čase. Společnost
Servodata a.s. tímto prohlašuje, že jí nevznikla žádná újma z titulu uzavření výše
uvedených smluv, poskytnutých plnění či přijatých protiplnění. Veškerá protiplnění
byla realizována formou bankovních převodů.

PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ

V účetním období hospodářského roku 2015 (od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015) nebyly
učiněny v zájmu propojených osob žádné právní úkony, v zájmu nebo na popud
propojených osob nebyla přijata či uskutečněna žádná opatření, jakož ani nebyla
ovládanou osobou poskytnuta žádná plnění a ovládané osobě nebylo poskytnuto
žádné protiplnění, které by byly představenstvu společnosti známy než shora uvedené.
Ovládané osobě v této souvislosti nevznikla žádná újma.
Za představenstvo společnosti, dne 18. 12. 2015

Jiří Vytlačil,
předseda představenstva

PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada společnosti Servodata a.s. na svém nejbližším zasedání tuto zprávu
projedná a přezkoumá správnost a úplnost údajů, uvedených v této zprávě, a ve
smyslu zákona 90/2012 Sb. (ZOK) v platném znění bude o přezkoumání této zprávy
informovat valnou hromadu společnosti.

Konsolidovaná výroční zpráva 2015

16

Servodata a.s.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10, Česká republika
T: +420 296 813 111
F: +420 296 813 310
E: info@servodata.net
www.servodata.net

V Praze 10. 2. 2016, Servodata a.s.

