VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2008

Ateliéry Bonton Zlín a.s.
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1. Základní identifikační údaje společnosti
Obchodní jméno:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:

Ateliéry Bonton Zlín a.s.
akciová společnost
Filmová 174, 761 79 Zlín
45356483

2. Vývoj společnosti za uplynulý rok
Společnost Ateliéry Bonton Zlín, a.s. v roce 2008 pokračovala ve svých podnikatelských aktivitách
především v následujících oblastech:
- obchodování s filmovými právy
- Filmové laboratoře
- In-flight programy

Správa filmových práv
Společnost disponuje jak vlastním filmovým katalogem, tak i katalogem filmů, který spravuje pro Státní
fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a to do konce roku 2008 s opcí na prodloužení o dalších
pět let. Podmínky pro vykonatelnost této opce jsou již nyní smluvně zajištěny. Obchodování s filmovými
právy tvoří nosnou část podnikání společnosti.
ABZ má ve svém portfoliu i svá vlastní audiovizuální díla (dále jen AVD), která získala v dřívějších
letech nákupem nebo vlastní výrobou (vlastní výrobou se již ABZ nezabývá).
Hlavním a klíčovým cílem, který se v této oblasti v roce 2008 podařilo dosáhnout, bylo prodloužení
smlouvy se Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie na správu práv vyrobených v letech
1965 – 1991 v Barrandovské a Zlínské produkci.
Laboratorní zpracování kinematografického materiálu
V současné době je aktivita filmových laboratoří společnosti postavena prakticky výlučně na zpracování
zakázek pro filmové archivy a to výroba nových 35 mm kombinovaných kopií (černobílých i barevných)
na polyesterové podložce. Vzhledem k tomu, že firma vlastní jedinou technologii umožňující tento proces
u archivních materiálů na území ČR a SR, je její pozice na trhu exklusivní.
Nadále dlouhodobě spolupracujeme s Národním filmovým archivem v Praze, pro které již řadu let
obnovujeme archivní materiály.
V roce 2007 společnost vyhrála výběrového řízení na obnovu archivních materiálů pro Slovenský
filmový ústav, a tak od roku 2008 plní další objem zakázek a to až do konce roku 2011.
In-flight programy
Společnost je na základě smlouvy s Československými aeroliniemi (obnovována v současnosti vždy po
roce, nicméně trvá již od roku 1990) exkluzivním dodavatelem zábavy pro ČSA. Na základě této smlouvy
firma pro ČSA nakupuje licence k audio a video programům, sestavuje programová pásma pro palubní
video a audio systémy. V případě AVD vybavuje díla dabingy a titulky, připravuje je na přepis na příslušné
nosiče, realizuje tento přepis. K audiovizuálním dílům dodává informační materiály a popisky pro užití
v informačním systému ČSA (palubní časopis, webové stánky ČSA) . Vzhledem k charakteru smlouvy
s ČSA je postavení firmy na trhu výhradní.
Již v roce 2007 ke změně v oblasti dabingů k filmovým titulům vydávaných společností Bontonfilm a.s.
Tyto dabingy se v roce 2008 vyráběly napřímo pro společnost SONY PICTURES.
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3. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem.
4. Ostatní informace k aktivitám společnosti
a) aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
- společnost tyto aktivity nemá
b) aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
- společnost tyto aktivity nemá
c) organizační složky podniku v zahraničí
- společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí
d) aktivity v oblasti pracovně právních vztahů
- v oblasti pracovně právních vztahů přispívá společnost svým zaměstnancům na stravenky,
- společnost poskytuje svým zaměstnancům osobní vozidla i pro soukromé užívání.
- společnost přispívá na důchodové připojištění zaměstnanců
5. Záměr společnosti na rok 2009
Pro rok 2009 je jedním z cílů změna sídla společnosti ze Zlína do Prahy, kde je soustředěný
management společnosti, který tak dosáhne vyšší operativnosti při svém rozhodování. Společnost bude
i nadále pokračovat v dosavadních aktivitách.
6. Orgány společnosti
Představenstvo společnosti a dozorčí rada pracovaly v roce 2008 ve složení:
Představenstvo
PhDr. Miloš Petana
JUDr. Zdeněk Kozák
Katarína Morvai

předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva

Dozorčí rada
JUDr. Andrea Chaibiová
Ing. Renata Šimandlová
Anna Šustová

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

7. Akcie a akcionáři
Základní kapitál společnosti Ateliéry Bonton Zlín a. s. činí 52.000 tis. Kč.
Struktura akcionářů:

Akcie na jméno v listinné podobě

31.12.2008
jmenovitá
počet
hodnota v Kč
ks
10.000,00
5.200
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Akcie byly ke konci účetního období drženy:

Bonton Pictures a.s.

31.12.2008
100,00%

31.12.2007
100,00%

8. Roční účetní závěrka
Účetní závěrka společnosti proběhla v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., vyhláškou MFin. č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Opatření MF č.
FZ01/2003).
Společnost sestavila na základě roční účetní závěrky:
-

výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za rok 2008
rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2008
přílohu k roční účetní závěrce za rok 2008 v plném rozsahu

Stav majetku společnosti
Dlouhodobý nehmotný
majetek
1. Software
2. Ocenitelná práva
3. Nedokon. dlouh. nehm. maj.
Celkem 1 - 3

Pořizovací cena Oprávky
(tis. Kč)
200
200
102 445
55 376
1.466
104 111
55 576

Opravné položky
k dl.nehm.maj.
0
8 532

Celkem oprávky +
opr.pol. k DLNM
200
63.908

Míra odepsanosti
(%)
100,00
54,05

1.466

1.466

-

9 998

65 574

53,38*

Míra odepsanosti v %
Míra odepsanosti dlouhodobého nehmotného majetku je vypočtena jako procentuální podíl celkových oprávek bez
opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku vůči pořizovací ceně dlouhodobého nehmotného majetku.
* Pro výpočet celkové míry odepsanosti dlouhodobého nehmotného majetku byly použity pouze položky č.1 a 2.,
které se odepisují.
Dlouhodobý hmotný
Pořizovací cena
Oprávky
Míra odepsanosti
majetek
(tis. Kč)
(%)
1. Pozemky
2 274
0,00
2. Stavby
18 924
2 223
11,74
3. Stroje, přístrije a zař.
286
159
55,59
4. Inventář
382
189
49,47
5. Přístroje a zvláštní zař.
12 075
2.358
19,53
6. Drobný DLHM odpisovaný
401
329
82,04
7. Nedokončený DHM*
17
8. Poskytnutá záloha na DLHM
277
9. Oceň. rozdíl k nabyt. majetku
36 545
12 182
33,33
Celkem 1 – 4
71 181
17 440
24,50
* položka č.7 a 8 není zahrnuta do výpočtu celkové míry odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku.

9. Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
Hospodářský výsledek za účetním období roku 2008 tvoří u společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s. zisk ve
výši 29.077.557,01 Kč.
Představenstvo společnosti navrhuje převést zisk za rok 2008 v celé výši na účet nerozděleného zisku
z předchozích let.
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10. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Viz. příloha č. 1 k výroční zprávě Ateliéry Bonton Zlín a.s. za rok 2008
12. Závěr
Zpráva, kterou předkládáme řádné valné hromadě ke schválení, obsahuje podstatné informace o dění ve
společnosti v roce 2008.

V Praze dne 20.6.2009

Katarína Morvai
člen představenstva

JUDr. Zdeněk Kozák
člen představenstva
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