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Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2002 byl pro nás rokem, který pøinesl úspìchy, neúspìchy, ale i výzvy a úkoly pro bu-
doucnost. Pokusím se struènì shrnout vše podstatné, co ovlivnilo nebo v budoucnu bude ovlivòo-
vat stav a rozvoj firmy.

Za rok 2002 vykázal ANECT obrat 385 mil. Kè a èistý zisk za úèetní období 26.7 mil. Kè. V nìk-
terých obchodních ukazatelích se nám však nepodaøilo dosáhnout plánované úrovnì. Nìkteré z úko-
lù roku 2002 zùstávají platné i pro rok 2003. Nepodaøilo se dosáhnout plánovaných hodnot obratu 
a zisku, a to i pøes pozitivní posun ve struktuøe obratu smìrem k prodeji vlastního know-how. 
Akcelerace prodeje v komerèním sektoru zùstává naším úkolem i pro rok 2003. Jedním z význam-
ných faktorù nesplnìní nìkterých cílù byla zmìna priorit na stranì zákazníkù po povodních, na stra-
nì ANECTu potom jednoznaènì strategicky a dlouhodobì zamìøená pøestavba obchodní sekce, je-
jíž pozitiva se v roce 2002 nestaèila projevit. 

Pozitivnì hodnotíme zvýšení podílu vlastního know-how na obratu spoleènosti, a to jak v abso-
lutních, tak i v pomìrných èíslech. Tento trend považujeme za významný faktor trvalého rozvoje spo-
leènosti. Obchodní orientace spoleènosti zùstala a zùstává platná i pro následující období  nalézat 
øešení, která umožòují a aktivnì napomáhají uskuteèòovat zákazníkùm jejich vlastní vize. 

Ve shodì s plánem probìhla v roce 2002 úspìšnì recertifikace dle nové normy ISO 
9001:2000. Certifikaci jsme získali v oblasti projektování, realizace, servisu, dohledu a systémové 
integrace v oblasti informaèních systémù. Certifikát jsme obdrželi bez výhrad.

V první polovinì roku 2002 jsme pøipravili rozšíøení oblasti ochrany utajovaných skuteèností 
(podle zákona è. 148/1998 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù) a v srpnu jsme na základì zpraco-
vané dokumentace podali žádost o zvýšení stupnì utajení ze stupnì DÙVÌRNÉ na stupeò TAJNÉ.
V souèasnosti probíhá provìrka spoleènosti Národním bezpeènostním úøadem.

V oblasti budování vysoké odbornosti zamìstnancù byly splnìny a pøekroèeny cíle, které jsme 
si pro rok 2002 definovali. Úroveò certifikace a další specializace je a zùstane základním pilíøem 
úspìchu spoleènosti. Spolu s vytváøením motivujícího prostøedí a otevøenou komunikací je osobní 
rozvoj základem perspektivy zamìstnancù i ANECTu jako celku.

V prùbìhu roku jsme úspìšnì realizovali nìkolik vnitøních projektù, z nichž bych zmínil ale-
spoò technologicky velmi vyspìlé IP øešení firemní telefonie a videokonferencingu, a rozpracování 
a realizaci 1. fáze implementace nového vnitøního informaèního systému.

V oblasti Public Relations se nám podaøilo zlepšit vnímání ANECTu u odborné veøejnosti. Stálé 
zvyšování povìdomí o spoleènosti ANECT zùstává jako významný úkol rozvoje spoleènosti i pro 
další období.

Pro rok 2003 se nijak zásadnì nemìní orientace spoleènosti. Budeme i nadále nabízet vyso-
kou kvalitu v projekci a realizaci komunikaèních øešení, konzultaèních a servisních službách a
v ostatních oblastech našeho portfolia produktù. Nové pøíležitosti chceme hledat v komerèním a te-
lekomunikaèním sektoru. Ve všech oblastech chceme uplatnit nové technologie a know-how.

Závìrem chci podìkovat za dùvìru našim zákazníkùm a partnerùm a ujistit je, že si jejich dùvì-
ry vážíme a budeme se snažit ji nadále prohlubovat poskytováním kvalitních služeb. Díky patøí také 
všem zamìstnancùm bez jejichž úsilí a invence by bylo dosažení cílù nemožné.

Pøeji všem mnoho úspìchù v další práci!

Miroslav Øihák

pøedseda pøedstavenstva
a generální øeditel spoleènosti ANECT
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Majetek spoleènosti v roce 2002 byl používán v souladu s podnikatelskou èinností a zámìry 
spoleènosti. 

V prùbìhu kalendáøního roku došlo k nìkolika významným zmìnám, které se pozitivnì promít-
ly do celkového stavu spoleènosti. 

Tou nejvýznamnìjší bylo navýšení základního jmìní na 50 mil. Kè. Tímto krokem chce ANECT 
smìrem k zákazníkùm a partnerùm deklarovat finanèní sílu a stabilitu. Druhým krokem byl prodej 
100% obchodního podílu ve spoleènosti Austerlitz Medical s.r.o. Tato skuteènost pøinesla spoleè-
nosti další volné finanèní prostøedky, které posílily její finanèní stabilitu. 

ANECT a.s. podstoupil ratingové hodnocení spoleènosti CRA Rating Agency, a.s., jehož vý-
sledkem bylo udìlení krátkodobého ratingu na stupni czP-1 a dlouhodobého ratingu na stupni 
Baa-/czA-.

Toto hodnocení pøispìlo k dalšímu posílení image spoleènosti ANECT vùèi obchodním part-
nerùm.

Stav majetku a jeho hodnota je vìrnì zobrazena úèetní závìrkou, která je nedílnou souèástí vý-
roèní zprávy. Oba dokumenty jsou ze zákona ovìøeny auditorem. 

V Brnì dne 8. dubna 2003

Za pøedstavenstvo ANECT a.s.

Ing.Miroslav Nováèek                            Ing. Jiøí Štìpánek
èlen pøedstavenstva                            èlen pøedstavenstva

Zpráva pøedstavenstva ANECT a.s. 
o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za úèetní období roku 2002

Zpráva dozorèí rady ANECT a.s. za rok 2002/3 25/3 25str.str.
Dozorèí rada v prùbìhu roku 2002 zajištovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov 

spoleènosti. Dozorèí rada dohlížela na výkon pùsobnosti pøedstavenstva a na uskuteènìní podnika-
telské èinnosti spoleènosti. Kontrolovala, zda se podnikatelská èinnost spoleènosti uskuteèòuje
v souladu s právními pøedpisy, stanovami spoleènosti a pokyny valných hromad. Na svých zasedá-
ních se zabývala hospodaøením spoleènosti, plnìním finanèního a obchodního plánu.

Pøedstavenstvo spoleènosti pøedložilo dozorèí radì výsledky hospodaøení za rok 2002, které 
jsou souèástí roèní úèetní závìrky ovìøené auditorem. Dále pøedložilo návrh na rozdìlení zisku vy-
tvoøeného v roce 2002.

Èlenové dozorèí rady pøezkoumali výše uvedené podklady a konstatovali, že roèní úèetní zá-
vìrka byla vypracována øádnì a v souladu se zákonnými pøedpisy Èeské republiky. Rovnìž konsta-
tovali, že zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami vìrnì zobrazuje veškeré 
skuteènosti, které v prùbìhu roku 2002 nastaly. Dozorèí rada proto doporuèuje valné hromadì 
schválit roèní úèetní závìrku 2002 ANECT a.s. a také návrh na rozdìlení zisku.

V Brnì dne 8. dubna 2003

Ing. Ladislav Novák
pøedseda dozorèí rady

,



V prùbìhu roku 2002 se podaøilo úspìšnì završit nìkolik krokù, které mìly pozitivní dopad na 
bilanèní pozici spoleènosti ANECT. V dùsledku tìchto krokù došlo k vylepšení bilanèní struktury 
spoleènosti, a to jak v oblasti majetku, tak i v oblasti finanèních zdrojù. 

Nejvýznamnìjší zmìnou bylo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmìní z vlast-
ních zdrojù spoleènosti. Tento krok se pozitivnì projevil posílením image spoleènosti vùèi okolní-
mu prostøedí. 

Druhým krokem byla realizace odprodeje 100% obchodního podílu ve spoleènosti Austerlitz 
Medical s.r.o. Odprodejem došlo ke snížení úrovnì finanèních investic a k poklesu dlouhodobých 
pohledávek, které byly alokovány ve formì finanèních prostøedkù v dceøiné spoleènosti pro zajištì-
ní její finanèní stability. Úspìšná transakce byla završena ve 3. ètvrtletí roku 2002 a pøinesla spo-
leènosti další volné finanèní prostøedky, které posílily její finanèní stabilitu. Uvolnìné finanèní pro-
støedky rozhodla valná hromada použít k výplatì dividend akcionáøùm spoleènosti. 

Celková bilanèní suma spoleènosti poklesla proti roku 2001 o 5,5% na 277,8 mil. Kè. Vlivem 
výše zmínìných operací došlo k poklesu finanèních investic na 23% úrovnì pøedcházejícího roku. 
Odprodej obchodního podílu a splacení dlouhodobých úvìrù od spoleènosti Austerlitz Medical se 
pozitivnì odrazilo v rùstu finanèních prostøedkù o 65,2 % na hodnotu 146,1 mil. Kè. K dosažení té-
to hodnoty pøispìl i pokles celkové výše pohledávek ANECTu na 73% hodnoty roku 2001.

V oblasti financování došlo k již zmínìnému zvýšení základního jmìní na 50 mil. Kè. Celkové 
cizí zdroje, reprezentované hlavnì závazky vùèi obchodním partnerùm, poklesly na hodnotu 63,2 
mil. Kè, což bylo 71,1 % pøedešlého roku. Celkové zadlužení spoleènosti tak pokleslo z 30,2 na 
22,7 %. V roce 2002 mìla spoleènost k financování rozsáhlých projektù otevøenou kontokorentní 
linku, k jejímuž využití v prùbìhu roku nedošlo. Pro zajištìní financování rozsáhlejších operací spo-
leènost obnovila linku pro provozní financování ve výši 40 mil. Kè.

Dosažený hospodáøský výsledek spoleènosti byl ovlivnìn poklesem provozního zisku na 32,9 
mil. Kè, který byl zpùsoben poklesem tržeb oproti roku 2001 a zejména rùstem osobních nákladù. 
Osobní náklady rostly vlivem rozhodnutí o personálním posílení spoleènosti, které zajistí plánova-
ný rùst tržeb a zisku v roce 2003.

Závìrem roku 2002 spoleènost zahájila implementaci nového informaèního systému, který po-
sílí manažerské øízení spoleènosti na všech úrovních. V letošním roce budou na tento systém im-
plementovány nástroje a metody controlingu, které umožní efektivnìjší plánování a rychlejší vy-
hodnocování všech aktivit spoleènosti na bázi ekonomických kritérií.

Pro rok 2003 spoleènost plánuje opìtovné ratingové hodnocení spoleènosti a obhájení dosa-
žených hodnot, které pøispìjí k dalšímu posílení dùvìry ve spoleènost ze strany partnerù, odbìra-
telù, dodavatelù, zamìstnancù i akcionáøù.

V Brnì dne 8. dubna 2003

Jan Král
finanèní øeditel

Slovo obchodního øeditele Slovo finanèního øeditele/4 25/4 25str.str.
Rok 2002 byl pro obchodní sekci nároèným rokem. V prùbìhu roku došlo k mnoha personál-

ním zmìnám. Do obchodní sekce nastoupili noví obchodníci, noví vedoucí obchodních oddìlení, 
koncem roku byl jmenován nový obchodní øeditel. 

Tento rok byl nároèný i pro Èeskou republiku. V létì, po dlouhých deštích, byla nìkterá místa 
zasažena povodnìmi. Bylo postiženo i mnoho firem a organizací. ANECT nabídl a realizoval pomoc 
øadì z nich, v mnoha pøípadech bez nároku na odmìnu. Tyto skuteènosti se negativnì projevily
v obchodování mnoha firem, ANECT nevyjímaje. 

Stejnì jako v roce 2001 se ANECT orientoval na nabídku a realizaci øešení, ve kterých mùže vy-
užít svého silného projekèního zázemí. Jedná se o øešení s velkou pøidanou hodnotou, založená na 
produktech renomovaných výrobcù. 

Portfolio produktù spoleènosti ANECT sestává z produktù, které se dají shrnout do ètyø hlav-
ních oblastí - sítová øešení, aplikace, bezpeènost a databázová øešení. K poskytovaným službám 
ANECTu patøí i kvalitní servisní služby. Tato kvalita se odrazila v meziroèním nárùstu objemu služeb 
servisu a outsoursingu. 

Koncem roku 2002 probìhla v obchodní sekci restrukturalizace s cílem jasnì definovat ob-
chodní oddìlení a zajistit jim plnohodnotnou podporu. Nyní jsou v obchodní sekci tøi obchodní od-
dìlení - veøejný sektor, komerèní sektor, telekomunikaèní sektor a dvì oddìlení podpùrná - pøed-
prodejní podpora a marketing.

Rok 2003 je pro obchodní sekci výzvou. Pevnì vìøím, že se projeví úspìšnì zapoèaté zmìny, 
které budou v tomto roce ukonèeny. Jedná se pøedevším o ukonèení výbìru nových account ma-
nagerù, dobudování nového marketingu a plnou funkènost nového motivaèního systému. Jsem pøe-
svìdèen, že tyto zmìny jistì povedou ke splnìní plánovaných hodnot obratu a zisku. 

V Praze dne 8. dubna 2003

Jan Šíp
obchodní øeditel

,



Rok 2002 byl z pohledu strategického rozvoje spoleènosti ANECT velmi významný, a to hned 
z nìkolika dùvodù. Primární zámìr poskytovat zákazníkùm vysoce profesionální služby v oblasti in-
formaèních a komunikaèních technologií byl akcentován v oblasti øízení projektù a rozšíøení portfo-
lia produktù a služeb poskytovaných spoleèností ANECT. S tím vším souvisí recertifikace ISO 
9001:2001, kterou jsme v roce 2002 znovu obdrželi. 

V oblasti øízení projektù jsme dále úspìšnì pokraèovali v uplatòování procesních pravidel a po-
stupù. Spoleènost ANECT se stala èlenem asociace IPMA (International Project Management 
Association) a dle pravidel této asociace získali ètyøi naši projektoví manažeøi certifikáty. Sledování 
ekonomických ukazatelù projektu se stalo rutinní záležitostí. 

V technologické oblasti spoleènosti došlo k významnému posunu, a to vznikem oddìlení vývo-
je aplikací, èímž ANECT jasnì deklaruje svou schopnost øešit požadavky zákazníkù i na aplikaèním 
poli. Oddìlení vzniklo k 1.8.2002 a jeho zásluhou koncem roku spoleènost ANECT získala dvì per-
spektivní zakázky v oblasti vývoje aplikací. V tradièních technologických oblastech pùsobení spo-
leènosti ANECT docházelo neustále k rozšiøování portfolia produktù a služeb, pøièemž za zmínku 
stojí projekt IPCC (IP Contact Center), který je svým rozsahem jedním z nejvìtších v Evropì. 

V oblasti partnerských vztahù jsme pokraèovali v úspìšné spolupráci s našimi strategickými 
partnery  spoleènostmi Cisco Systems, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems. Obnovili jsme part-
nerskou certifikaci spoleènosti Cisco Systems - Gold Partner, a to i na Slovensku, a získali certifi-
kaci Microsoft Gold Partner. V souèasné dobì disponujeme nejvyšším poètem certifikovaných od-
borníkù technologií Cisco v Èeské republice. Cílem do budoucnosti zùstává rozšiøování vysoké od-
bornosti našich zamìstnancù a prohlubování vztahù se všemi našimi partnery dle strategie rozvoje 
spoleènosti ANECT. 

Etablováním se v oblasti aplikací je spoleènost ANECT vnímána zákazníky a partnery jako ar-
chitekt IS s atributem systémového integrátora. Naším cílem je nabízet ucelenou škálu služeb a 
produktù a komplexní øešení potøeb zákazníkù.

V Praze dne 8. dubna 2003

Dušan Bruoth
projekèní øeditel

Projekèní sekce Technická sekce/5 25/5 25str.str.
Spoleènost ANECT se v roce 2002 prosadila v další dùležité oblasti. Podepsala první zakázky 

zamìøené na správu bezpeènostních prvkù informaèních systémù, v rámci kterých mimo jiné moni-
toruje pokusy o prùniky do zákaznických informaèních systémù a provádí pøíslušná protiopatøení. 

Dohledové centrum v Brnì rozšíøilo své služby o dohled a správu sítových služeb (FW, DNS, 
LDAP, DHCP služby, mail, AVO) a pøevzalo tak povinnosti dohledového centra v Praze, které bylo 
dovybaveno øídicími systémy na dohled a správu komunikaèní infrastruktury a pøevedeno do reži-
mu záložního pracovištì. Zajištìní dohledu a správy komunikaèní infrastruktury a sítových služeb
z jednoho místa - z primárního dohledového centra v Brnì pøispìlo ke zkrácení èasù potøebných
k lokalizaci závad a následnì k dalšímu zkvalitnìní poskytovaných služeb s garantovanou kvalitou, 
formou SLA.

Do budoucna poèítáme s dalším rozvojem služeb technické podpory, a to pøedevším v oblasti 
dohledu a správy sítových služeb, služeb PKI, VPN a bezpeènostních soustav. 

Odborný rùst a zvyšování kvalifikace pracovníkù technické sekce v loòském roce zaznamenal 
výrazný posun, kdy jsme v této oblasti pøekroèili všechny vytyèené cíle. Zvyšování kvalifikace a pro-
fesionalizace servisních týmù, vysoká kvalita poskytovaných služeb a zavedení nových služeb je na-
dále strategickým úkolem technické sekce.

V Brnì dne 8. dubna 2003

Ivan Materna
technický øeditel

,

,

,
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Zpráva Ing.Miroslava Øiháka o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích me-
zi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 66a odst.9 
zák. 513/1991 Sb.) 

Prohlašuji, že kromì majetkové úèasti v ANECT a.s. jsem spoleèníkem následujících ob-
chodních spoleèností. 

1. MediaNet, s.r.o. se sídlem Brno, Vídeòská 204/125, IÈ 25312472, zapsané
v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo 
24068 - obchodní podíl 100% 

2. AXEC, s.r.o. se sídlem Brno, Tùmova 3, IÈ 60742577, zapsané v obchodním 
rejstøíku vedeném Krajským soudem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo 18482 - ob-
chodní podíl 40%. 

Mezi propojenými osobami nebyly v posledním úèetním období uzavøeny žádné smlouvy 
èi jiné právní úkony, které by byly uèinìny v zájmu tìchto osob. 

V Brnì dne 8. dubna 2003

Ing.Miroslav Øihák

pøedseda pøedstavenstva
a generální øeditel spoleènosti ANECT 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Úèetní závìrka
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ROZVAHA (v tis.Kè) Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000

AKTIVA    

Pohledávky za upsané vlastní jmìní 0 0 0

Stálá aktiva 26345 41036 22123

Nehmotný investièní majetek 1967 379 390

Hmotný investièní majetek 19718 20503 16179

Finanèní investice 4660 20154 5554

Obìžná aktiva 245802 243784 271435

Zásoby 16572 1208 6085

Dlouhodobé pohledávky 3544 22053 31183

Krátkodobé pohledávky 79494 132068 178244

Finanèní majetek 146192 88455 55923

Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv 5729 9328 5565

   

PASIVA 

Vlastní jmìní 210193 203458 176803

Základní jmìní 50000 1000 1000

Kapitálové fondy 0 0 0

AKTIVA CELKEM 277876 294148 299123
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Fondy ze zisku 206 206 206

Hospodáøský výsledek minulých let 133252 150597 144887

Hospodáøský výsledek bìžn. úèet. období 26735 51655 30710

Cizí zdroje 63241 88896 120247

Rezervy 0 0 1786

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 63241 88896 78461

Bankovní úvìry 0 0 40000

Ostatní pasíva - pøechodné úèty pasív 4442 1794 2073

Èasové rozlišení 4442 1794 2073

Dohadné úèty pasívní 0 0 0

PASIVA CELKEM 277876 294148 299123
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VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT (v tis.Kè) Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobkù a služeb 385515 441433 425827

Náklady vynaložené na prodané zboží 177132 47372 65757

Výkonová spotøeba 80143 252027 251572

Pøidaná hodnota 128240 142034 108498

Osobní náklady 82888 64467 45334

Danì a poplatky 322 393 104

Odpisy 10556 9827 9527

Ostatní provozní výnosy 3197 2730 1870

Ostatní provozní náklady 4757 3169 5005

Provozní hospodáøský výsledek 32914 66908 50398

Finanèní výnosy 34970 9831 6754

Finanèní náklady 30351 5086 5813

Hospodáøský výsledek z finanèních operací 4619 4745 941

Daò z pøíjmù 10832 20056 15376

Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost 26701 51597 35963

Mimoøádné výnosy 50 85 65

Mimoøádné náklady 0 2 5318

Mimoøádný hospodáøský výsledek 34 58 -5253

Hospodáøský výsledek za úèetní období 26735 51655 30710

/10 25/10 25str.str.



Výkaz cash flow spoleènosti ANECT a.s. v tis.Kè 2002 2001 2000

Stav penìž. prostøedkù a penìžních ekvivalentù na zaèátku úè. období 88455 55923 93627

Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním 37583 71736 46086

Úpravy o nepenìžní operace 6139 3065 8578

Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním,

zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými položkami 43722 74801 54664

Zmìna stavu nepenìžních složek pracovního kapitálu 11555 61488 -105819

Èistý penìžní tok z provoz. èinnosti pøed zdanìním a mimoø. položkami 55277 136289 -51155

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù

Pøijaté úroky 

Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost a za domìrky danì za minulá období -10848 -20081 -15376

Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady

Pøijaté dividendy a podíly na zisku

Èistý penìžní tok z provozní èinnosti 44429 116208 -66531

Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv -11600 -28804 -11842

Pøíjmy z prodeje stálých aktiv 26399 998 667

Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám 18509 9130 0

Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinnosti 33308 -18676 -11175

Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù -40000 40000

Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky -20000 -25000 0

Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti -20000 -65000 40000

Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù 57737 32532 -37706

Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období 146192 88455 55923
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Pøíloha je zpracována v souladu s Opatøením MF ÈR è.j. 281/71 701/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele. 
Údaje pøílohy vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní 
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak.

Pøíloha k úèetní závìrce spoleènosti ANECT a.s. k 31. 12. 2002

Obecné údaje

Popis úèetní jednotky 

Název:                                        ANECT a.s 

Sídlo:                                         Brno, Vídeòská 125  

Právní forma:                             a.s.

IÈO:                                            25 31 30 29

Rozhodující pøedmìt èinnosti:   projektování komunikaèních sítí a informaèních systémù

Datum vzniku spoleènosti:         3.10.1996 transformací z BGS par tners CS, s.r.o.

                                                   Vznik BGS partners CS, s.r.o. dne 12.11.1993.

Zmìny a dodatky provedené v úèetním období v obchodním rejstøíku: 

                                                   Spoleènost zvýšila základní kapitál z vlastních zdrojù spoleènosti o 49.000 tis. Kè, na 50.000 tis. Kè

1.
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Èlenové statutárních a dozorèích orgánù ke dni uzávìrky úèetních knih:

Funkce Pøíjmení Jméno

Pøedseda pøedstavenstva Ing. Øihák Miroslav

Èlen pøedstavenstva Ing. Štìpánek Jiøí

Èlen pøedstavenstva Ing. Nováèek Miroslav

Dozorèí rada - pøedseda Ing. Novák Ladislav

Dozorèí rada - místopøedseda Ing. Øihák Petr

Dozorèí rada - èlenka Ingrová Helena

Ve sledovaném období nedošlo ke zmìnám.
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Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech / Majetková spoluúèast vyšší než 20% 

Zamìstnanci celkem Z toho øídících pracovníkù

Sledované úèetní období Pøedchozí úèetní období Sledované úèetní období Pøedchozí úèetní období

Prùmìrný poèet zamìstnancù 131 113  6 9

Mzdové náklady 61081 47 398

Náklady na sociální zabezpeèení 20933 16 346

Sociální náklady 874 723

Osobní náklady celkem 82888 64 467

Název spoleènosti

BKE s.r.o.

ANECT a.s.(SR)

2.

Sídlo

Hrušovany 603

Drieòová 34, Bratislava

Výše podílu na zákl. kapitál

100%

66%

Výše zákl. kapitálu spoleènosti

4 000

660

Výše úèetního hosp. výsledku spol.

612

3450

3. Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady (v tis. Kè)

Smluvní dohody mezi akcionáøi zakládající rozhodovací právo:     žádné

Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní:         žádné 4.
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Zásoby

Úètování zásob provádìno zpùsobem A evidence zásob

Výdaj zásob ze skladu je úètován: metodou FIFO

Ocenìní zásob oceòování zásob vytvoøených ve vlastní režii nebylo použito

oceòování nakupovaných zásob je provádìno: ve skuteèných poøizovacích cenách zahrnujících:

-   cenu poøízení

-   vedlejší poøizovací náklady:

-   dopravné

-   clo

-   provize

-   pojistné

-   jiné

Ocenìní hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvoøeného vlastní èinností:      nebylo použito

Ocenìní cenných papírù a majetkových úèastí 

Ve sledovaném úèetním období firma vlastnila majetkové úèasti

(viz tabulka majetková spoluúèast), které jsou ocenìny poøizovací cenou.

Pøedkládaná úèetní závìrka spoleènosti byla zpracována na základì zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a na základì opatøení Ministerstva financí ÈR, kterými 

se stanoví postupy úètování a obsah úèetní závìrky pro podnikatele.

Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování

1. Zpùsob ocenìní majetku 

1.1.

1.2.

1.3.
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Ocenìní pøíchovkù a pøírùstkù zvíøat :                                     nebylo použito1.4.

 Ve sledovaném úèetním období nedošlo v úèetní jednotce k žádným zmìnám v oceòování. Od r. 2002 spoleènost pøevedla drobný krátkodobý hmotný majetek 

do podrozvahové evidence, drobný dlouhodobý hmotný majetek, který je 100% odepsán a byl pøeveden na úèet 022/002.

2. Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny : nebylo použito

3. Zpùsob oceòování, odpisování a postupù úètování 

Opravné položky k (v tis. Kè)      Zùstatek k 1.1. Tvorba Zúètování Zùstatek k 31. 12.

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

-   investiènímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

-   zásobám 0 0 0 0 0 0 0 0

-   finanènímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

-   pohledávkám  - zákonné 320 274 0 0 47 274 274 0

-   pohledávkám  - ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Opravné položky k majetku 

Druh opravné položky Zpùsob stanovení Zdroj informací o urèení výše OP

Zákonné opr. poloha. k pohl. Výpoètem dle zákona Kniha pohledávek

V roce 2002 byly opravné položky k pohledávkám vytvoøeným v pøedchozím období vyúètovány, pro tvorbu nových není opodstatnìní.
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Odpisový plán úèetních odpisù hmotného dlouhodobého majetku úèetní jednotka sestavila v interním pøedpisu tak, že za základ vzala metody používané pøi 

vyèíslování daòových odpisù (u majetku poøízeného a zaøazeného k 1.1.), úèetní a daòové odpisy se rovnají.

Daòové odpisy - použita metoda:                    - zrychlená

Systém odpisování drobného majetku

DHIM do 5 000,-Kè je úètován do nákladù spoleènosti na úèet 501.007 - spotøeba materiálu,

DHIM do 20 000,- Kè úèet 501.008, DHIM do 40 000,- Kè na úèet 501.009.

5. Odpisování

Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu používá spoleènost:

                                  - aktuální denní kurz vyhlášený ÈNB

Pøepoèet cizích mìn na èeskou mìnu6.

Ocenìní majetku reálnou hodnotou7.

Ve sledovaném úèetním období nepoužívala úèetní jednotka ocenìní reálnou hodnotou.
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Domìrky danì z pøíjmù za minulá úèetní období:                          žádné

Dlouhodobé bankovní úvìry         Rok splatnosti Úvìry celkem

2002  0

2003  0

2004 a více  0

CELKEM  0

Rozpis odložené danì ze zisku

Daòové odpisy se rovnají úèetním odpisùm a jiné okolnosti pro tvorbu odložené danì ve spoleènosti nejsou.

Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti

1.1.

1.2.

1.3.

3. Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku

2. Významné události po datu úèetní závìrky :               žádné

Hlavní skupiny hmotného dlouhodobého majetku  (èástky jsou uvedeny v tis. Kè)

Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena Pøírùstky Úbytky

bìžné období minulé období Bìžné období minulé období bìžné období minulé období

Pozemky 1 449 1 449 0 0 1 449 1 449 0 0

Budovy, haly, stavby 0 0 0 0 0 0 0 0

Samost. mov. vìci a soubory m.vìcí 36 216 50 249 23 887 37 508 12 329 12 741 10.264 24 297

Jiný HIM 7 081 7 030 1 141 717 5 940 6 313 51 0

Nedokonèený HIM 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.
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3.2. Nehmotný dlouhodobý majetek  (èástky jsou uvedeny v tis. Kè)

Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena Pøírùstky Úbytky

bìžné období minulé období Bìžné období minulé období bìžné období minulé období

Software 1 675 3 045 993 2 666 682 380 0 1 370

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky vìdec. èinnosti 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiný NIM 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedokonèený NIM 1 285 0 0 0 1 285 0 1 285 0 

3.3. Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou finanèního pronájmu 

Spoleènost eviduje k 31.12.2002 celkem 29 automobilù poøízených formou finanèního pronájmu (zpravidla od leasingové spoleènosti Omnipol, doba trvání leasingu 

je 36 mìsícù). Èástky jsou uvedeny v tis. Kè.

Bìžné úèetní období

Název majetku Uhrazené splátky v r. 2002 Uhrazené splátky v r. 2001 Neuhrazené splátky splatné

do 1 roku po 1 roce

 Automobily Opel 4 477 5 285 0 0

3.4.  Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou operativního pronájmu

Bìžné období

Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné v tis. Kè

2002 Do roku 2006 Automobily Opel 1 417

1999 neurèitá Kancel. prostory Vídeòská 125, Brno 4 338

1996 neurèitá Kancel. prostory Vinohradská 112, Praha 4 184
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Minulé období

Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné v tis. Kè

1999 neurèitá Kancel. prostory Vídeòská 125, Brno 2 740

1996 neurèitá Kancel. prostory Vinohradská 112, Praha 3 691

3.4.

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:                                    Drobný krátkodobý majetek sledovaný v podrozvahové evidenci.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem: žádné 

Pøehled majetku s výraznì rozdílným tržním a úèetním ohodnocením : žádné 

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti 

Bìžné období

Název spoleènosti Sídlo Podíl v tis. Podíl v % Poèet akcií/ Dividendy v tis. Zisk/Ztráta

nominální hodnota v tis. bìžného roku v tis.

BKE s.r.o. Hrušovany 603  4 000 100 0 0 612

ANECT a.s.(SR) Drieòová 34, Bratislava 660 66 66/10 SK 0 3 450

Celkem 4 660 0 0 4062

Minulé období

Název spoleènosti Sídlo Podíl v tis. Podíl v % Poèet akcií/ Dividendy v tis. Zisk/Ztráta

nominální hodnota v tis. bìžného roku v tis.

BKE s.r.o. Hrušovany 603  4 000 100 0 0 119

ANECT a.s.(SR) Drieòová 34, Bratislava 1 000 100 100/10 SK 0 6 317

Austrelitz MEDICAL s.r.o. Slavkov u Brna 1466 15 000 100 0 0 870

Celkem 20 000 0 0 7 306

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v tis. Kè

Bìžné období Pøedchozí období

Základní kapitál 50 000 1 000

Zákonný rezervní fond 206 206

Statutární a ostatní fondy 0 0

Nerozdìlený zisk minulých let 133 252 150 597

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0

Hospodáøský výsledek bìžného úè. období 26 735 51 655

Vlastní kapitál celkem 210 193 203 458

Vlastní kapitál4.
4.1.

Základní kapitál - akciová spoleènost

Bìžné období

Druh akcií Poèet akcií Nominální hodn. v tis. Kè Nesplacené akcie Lhùta splatnosti

Na jméno 100 500 000 0

Minulé období

Druh akcií Poèet akcií Nominální hodnota v tis. Kè Nesplacené akcie Lhùta splatnosti

Na jméno 1 000 1 000 0

4.2.
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Rozdìlení zisku (úhrada ztráty) minulého úèetního období v tis. Kè 

1.1.1 Položka Èástka

Výsledek hospodaøení ( + zisk, - ztráta) 51 655

Tvorba (+) nebo èerpání (-) rezervního fondu

Tvorba (+) nebo èerpání (-) statutárních fondù

Tvorba (+) nebo èerpání (-) nerozdìleného zisku minulých let

Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let

Výplata dividend 20 000

4.3.

Pohledávky po lhùtì splatnosti 

Poèet dnù Sledované období

Z obchodního styku Ostatní

Do 30 14 796 0

30 - 60 0 0

60  90 0 0

90  180 0 0

180 a více 0 0

Závazky po lhùtì splatnosti : jsou ve výši 14 791 tis. Kè ( všechny do 30 dnù po lhùtì splatnosti).

5. Pohledávky a závazky v tis. Kè
5.1.

5.2.
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Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì 

Pohledávky k podnikùm ve skupinì- pùjèky

Bìžné období

Dlužník Èástka Splatnost

BKE s.r.o. 3 544 31.12.2005

ANECT a.s.(SR) 0

Závazky k podnikùm ve skupinì 

Bìžné období

Vìøitel Èástka Splatnost

BKE s.r.o. 0

ANECT a.s.(SR) 0

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajiš•ovacího práva :   žádné

Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze :                                             žádné 

Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v úèetnictví tvoøena rezerva:        žádné

5.3.

5.4.

5.5.

Bìžné období Minulé období

Druh rezervy Tvorba Èerpání Zùstatek 31.12. Tvorba 2. Èerpání Zùstatek 31.12.

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0 0 0

6. Rezervy 
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7. Výnosy z bìžné èinnosti v tis. Kè

Sledované období Minulé období

Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí

Tržby za prodej zboží 215 253 172 351 42 902 58 010 46 656 11 354

Tržby z prodeje materiálu 1 674 1 674 0 998 0 0

Tržby z prodeje služeb 170 260 166 860 3 400 383 423 383 423 0

Èerpání rezerv 0 0 0 1 786 1 786 0

Ostatní výnosy 36 543 36 543 0 10 762 10 762 0

Celkem 423 730 377 428 46 302 454 170 442 725 11 354

8. Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj :           žádné
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Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Rozdíl

Základní kapitál 50.000 1.000 + 49.000

Zákonný rezervní fond 206 206 0

Statutární a ostatní fondy 0 0 0

Nerozdìlený zisk minulých let 133.252 150.597 -17.345

Neuhrazená ztráta minulých let

Výsledek hospodaøení bìžného období 26.735 51.655

Vlastní kapitál celkem 210.193 203.458 -6.735

Rozdìlení zisku minulých úèetních období

1.1.2 Položka Èástka

Nerozdìlené zisky pøedchozích let 150.597

Výsledek hospodaøení + zisk 51.655

Tvorba (+) nebo èerpání (-) rezervního fondu 0

Tvorba (+) nebo èerpání (-) statutárních fondù 0

Tvorba (+) nebo èerpání (-) nerozdìleného zisku minulých let -49.000

Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let

Výplata dividend -20.000

49.000.000,- Kè bylo použito na navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojù.

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Vlastní kapitál 
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Vinohradská 112, 130 00 Praha, Èeská republika

Vídeòská 125, 619 00 Brno, Èeská republika

Drieòová 34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

tel.:  (+420) 271 100 100,  fax:  (+420) 271 100 101

tel.:  (+420) 547 100 100,  fax:  (+420) 547 100 101

tel.:  (+421) 243 429 979,  fax:  (+421) 243 291 266  t

  t

  t


