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2. ÚVODNÍSLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení obchodní přátelé,
již potřetí Vám předkládám Výroční zprávu společnosti Genisoft, a.s., je mi ctí i
potěšením zároveň oznámit, že rok 2012 byl pro nás opět úspěšný. Byl to rok ve
znamení nových zakázek, dokončení implementace standardizovaných procesů
ISO a ISMS, přípravy na prověrku národního bezpečnostního úřadu v roce 2013
a zejména vytvoření odpovídajícího zisku a finančních rezerv na vyrovnané CF
bez cizích zdrojů.
I v roce 2012 došlo k přeplnění plánu. Značka Genisoft se stává více a
více známou a i z tohoto důvodu byla realizována její právní ochrana. Rok 2012
nepřinesl žádné změny v orgánech společnosti, přinesl však posílení obchodního
teamu a další rozvoj služeb v oblasti bezpečnosti (včetně hardwarového
šifrování).
Společnosti se daří uspokojit rostoucí poptávku po sofistikovaných službách a
nadstandardních dodávkách v oblasti hardwarových a softwarových řešení,
stejně jako po službách s tou problematikou související a to navzdory značně
konkurencí obsazenému trhu.
Stále stavíme na diferenciaci a silně
proklientském přístupu, kde není naším cílem být nejlevnějším poskytovatelem,
ale chceme se profilovat jako renomovaný poskytovatel služeb nejvyšší jakosti.
Věřím, že i rok 2013 bude v znamení rostoucích tržeb a dalšího
rozšiřování klientského portfolia, v souladu s našimi plány.
S úctou

Tomáš Pelikán
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3. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma:

Genisoft a.s.

Sídlo:

Strakonická 6, Lahovičky , 159 00 Praha 5

IČ:

247 46 533

Právní forma:

akciová společnost

Datum zápisu do OR:

8.10.2010

Základní kapitál:

2 000 000,-Kč

Akcie:

100 kusů na majitele

Předmět podnikání:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Plánované rozšíření:
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Poskytování technických služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti
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4. ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Dozorčí rada:

pracovala v roce 2012 v následujícím složení:
PhDr. Zdeněk Hais
Bc. Martin Olišar
Ing. Michal Gallik

Představenstvo pracovalo v roce 2012 v následujícím složení:
RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
p. Tomáš Pelikán
p. Jaroslav Pipošiar

Organizační členění společnosti k 31.12. 2012:
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Výkonný ředitel společnosti
Úseky a útvary společnosti: obchodní, provozní, ekonomický a personální,
Manager jakosti a Bezpečnostní ředitel
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5. Hodnocení podnikatelské činnost za rok 2012

Rok 2012 byl pro společnost Genisoft, a.s. úspěšný, zdařilo se
dokončit i zformalizovat veškeré procesy, podařilo se rozšířit obchodní
team a byla realizována ochrana značky. Společnost uvolnila značné
prostředky do dalšího rozvoje znalostí, dovedností a schopností
personálního kádru.

Podnikatelský plán byl zcela naplněn, čemuž odpovídá obrat i
výsledky společnosti.
spolupráce

se

V roce 2012 došlo k dalšímu prohloubení

stávajícími

klienty

Strategickými klienty tak zůstává:

a

rozšíření

o

řadu

nových.

( Penta , ČEZ ).

Po stránce obchodních plánů byl tedy rok 2012 překročen a položil
dobré základy aktivitám v roce 2013, ve kterém jsou plánovány i hlubší
investice do infrastruktury a technologického zázemí.
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6. PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLU A PODNIKATELSKÝ
ZÁMĚR PRO ROK 2012
(informace o předpokládaném vývoji účetní
jednotky)
Moto: zvýšení obratu, zavedení procesů řízení jakosti, posilování povědomí o značce
a společnosti Genisoft, a.s.
Genisoft, a.s. bude nadále zvyšovat počet svých klientů, soustředí svou obchodní
politiku na velké společnosti a projekty se stabilnějšími příjmy
Cíle podporující realizaci:
a) rozvíjet podnikový potenciál na bázi další realizace moderních metod řízení
umožňující realizaci principu rychlé reakce na měnící se potřeby trhu a
ekonomickou recesy
b) zvyšovat tržní podíl ve službách s vysokou přidanou hodnotou a ve službách
s trvalejším příjmem (posilování profilu služeb v oblasti bezpečnosti)
c) omezit podnikatelská rizika orientací na vysokou kvalitu překračující běžné
systémy řízení jakosti (TQM)
d) prosazování proinovační kultury
e) monitorovat spokojenost klientů, zajišťovat jejich komplexní současné a
budoucí potřeby
f) rozvíjet řízení a péči o lidské zdroje, budovat společnost na znalostních
principech
g) zvyšovat konkurenceschopnost firmy optimalizací produktového portfolia
stabilizací struktur řízení a aplikací moderní metody motivace a hmotné
zainteresovanosti zaměstnanců na jejich podílech při zajišťování cílů firmy
h) organizační strukturu odvíjet od podnikové soustavy cílů a procesů
zajišťujících tyto cíle – základním dlouhodobým cílem je růst hodnoty firmy
i) posilovat image vysoce stabilní profesionální společnosti ve specializované
oblasti IT
j) udržovat vysokou kvalitu služeb
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7. DOSAŽENÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
V ROCE 2012, ÚČETNÍ VÝKAZY A PŘÍLOHY
V třetím roce naší činnosti se podařilo naplnit i přeplnit plán a mít stabilní CF.
Pro rok 2013 plánujeme další nárůsty a vyšší stabilizaci CF. I nadále se naše
společnost obešla bez cizích zdrojů.
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8. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI
OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI V ROCE 2012

Představenstvo

potvrzuje,

že

společnost Genisoft, a.s. propojena

v roce

2012

nebyla

ani neposkytla žádné

takové osobě svou službu.

předseda představenstva
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9. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY

Vzhledem k nesplnění zákonných podmínek nebyl audit
z úsporných důvodů realizován.
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10. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA SCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ROZHODNUTÍ O
HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU ROKU 2012
Představenstvo doporučilo valné hromadě společnosti, aby rozhodla, že zisk
vytvořený a schválený za běžné období bude ponechán v nerozděleném zisku
minulých období.
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11. ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI VÝZKUMU A
VÝVOJE A OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

1) Oblast výzkumu a vývoje

Vzhledem k orientaci společnosti v roce 2012 pouze na dodávku
softwarových služeb a činností s nimi souvisejícími, nevyvíjela
společnost v roce 2011 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
ani v této souvislosti neúčtovala do výdajů žádné takové
náklady.

2) Oblast ochrany životního prostředí

Společnost Genisoft, a.s. provozuje svou činnost způsobem
šetrným k životnímu prostředí, důsledně dodržuje veškeré právní
předpisy ČR týkající se ochrany životního prostředí a to včetně
předpisů upravujících nakládání s odpady a týkající se likvidace
odpadů.
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12. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ
NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU
VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ
ZPRÁVY A INFORMACE O ZAHRANIČNÍ
ORGANIZAČNÍ SLOŽCE
1) Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné
pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1 § 21 Zákona o
účetnictví č.563/91 Sb.

2) Účetní jednotka nemá organizační složku ani samostatnou dceřinou
společnost v zahraničí
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13. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O
PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH A O OVĚŘENÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vzhledem k uvedeným skutečnostem auditor neprověřoval tuto Výroční zprávu
ani Zprávu o vztazích výše uvedenou.
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