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slovo generálního øeditele
Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2003 byl pro nás rokem, který pøinesl úspìchy, výzvy a úkoly pro roky další. Pokusím se struènì shrnout vše pod-
statné, co ovlivnilo nebo v budoucnu bude ovlivòovat stav a rozvoj firmy ANECT.

Za rok 2003 dosáhl ANECT tržeb z hlavních èinností ve výši 582,4 mil. Kè a hospodáøského výsledku  57 mil. Kè za úèet-
ní období. V obchodních ukazatelích se nám podaøilo pøekroèit plánované úrovnì. 

Pozitivním vývojem je zvýšení podílu vlastního know-how na tržbách spoleènosti, a to jak v absolutních, tak i v pomìr-
ných èíslech. V roce 2003 jsme dosáhli úrovnì 151 % v tržbách a 213 % v hospodáøském výsledku oproti roku 2002. Rozdíl
v dynamice rùstu tržeb a hospodáøského výsledku je zpùsoben posílením prodeje v oblasti projektù, instalací a služeb. Tento 
trend považujeme za významný faktor trvalého rozvoje spoleènosti. Obchodní strategie spoleènosti zùstala a zùstává platná
i pro následující období. Jejím základem jsou potøeby našich zákazníkù a naše schopnost nalézat øešení, která umožòují a ak-
tivnì napomáhají uskuteèòovat zákazníkùm jejich vlastní vize. 

Došlo k významné organizaèní zmìnì ve vedení firmy. Øeditelé sekcí byli valnou hromadou dne 5. 5. 2003 zvoleni za 
èleny pøedstavenstva. Cílem bylo pøedevším posílení jejich odpovìdnosti jako statutárního orgánu za obchodní vedení spo-
leènosti.

Ve shodì s plánem probìhl v roce 2003 úspìšnì dozorový audit dle ISO 9001:2000. 

V listopadu roku 2003 byl ukonèen interní projekt zvýšení bezpeènostní spolehlivosti firmy v oblasti ochrany utajova-
ných skuteèností (podle zákona è. 148/1998 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù) ze stupnì DÙVÌRNÉ na stupeò TAJNÉ. 

V rozvoji vysoké odbornosti zamìstnancù byly splnìny a pøekroèeny cíle, které jsme si pro rok 2003 definovali. Úroveò 
certifikace a další specializace jsou jednoznaènì jedním ze základních pilíøù úspìchu spoleènosti. Spolu s vytváøením moti-
vujícího prostøedí a otevøenou komunikací je osobní rozvoj základem perspektivy zamìstnancù i ANECTu jako celku.

V oblasti Public Relations se nám podaøilo rozšíøit vnímání ANECTu u odborné veøejnosti. Stálé zvyšování povìdomí
o spoleènosti ANECT zùstává významným úkolem rozvoje spoleènosti i pro další období.

Pro rok 2004 se nemìní zákaznická a obchodní orientace spoleènosti. Budeme i nadále nabízet vysokou kvalitu v projek-
ci a realizaci komunikaèních øešení, konzultaèních a servisních službách a v ostatních oblastech našeho portfolia produktù. 
Nové pøíležitosti chceme hledat v komerèním a telekomunikaèním sektoru. Ve všech oblastech chceme potøeby zákazníkù 
uspokojovat prostøednictvím nových technologií a know-how.

Závìrem bych rád podìkoval našim zákazníkùm a partnerùm za dùvìru, které si vážíme a budeme se snažit ji nadále pro-
hlubovat poskytováním kvalitních služeb.

Dík 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 a.s.



slovo obchodního øeditele
Rok 2003 byl pro obchodní sekci velmi úspìšný, obchodní výsledky pøesáhly plánované hodnoty. Pozitivnì se projevily 

organizaèní zmìny, které zapoèaly už v polovinì roku 2002.

Stejnì jako v minulých letech se i v roce 2003 ANECT orientoval na prodej øešení a služeb s velkou pøidanou hodnotou. 
Portfolio produktù ANECTu se skládalo z produktù renomovaných výrobcù (partnerských firem) a vlastního know-how. Dìlilo 
se na tyto oblasti: komunikaèní infrastruktura, operaèní prostøedí, bezpeènost, systémy managementu a vybrané aplikace. 
Zvýšili jsme prodej nejen v uvedených oblastech, ale i ve službách a to pøedevším v servisních èinnostech.

Úspìšnì jsme realizovali øadu zajímavých projektù. Za zmínku stojí realizace technicky i koncepènì ojedinìlého IP kon-
taktního centra pro Èeskou pojištovnu a realizace informaèního systému o platech (ISP) pro Ministerstvo financí.

V roce 2003 došlo k posunu podílu komerèního sektoru na celkových obchodních výsledcích ANECTu. Úspìchu bylo do-
saženo posílením tohoto oddìlení a vyšší podporou ze strany marketingu a oddìlení pøedprodejní podpory. 

K hlavním cílùm roku 2004 patøí zvýšení prodeje u nových a stávajících zákazníkù s využitím silného projekèního a ser-
visního zázemí a povìdomí o kvalitách naší spoleènosti. V portfoliu produktù ANECT nepøedpokládáme výrazné zmìny.

V letošním roce se také zamìøíme na rùst podílu sektoru telekomunikací a utilit na celkovém obchodním výsledku. 

Obchodní aktivity doplníme o intenzivnìjší marketingovou a pøedprodejní podporu, zamìøenou na rozšíøení povìdomí
o konkurenèní výhodì ANECTu u potencionálních zákazníkù. Jan Šíp

obchodní øeditel spoleènosti ANECT a.s.



Finanèní výsledky roku 2003 jsou pøímým odrazem pozitivního obchodního vývoje ve spoleènosti za úèetní období. Objem tržeb pøesáhl plánovaná oèekávání a pozitivnì se projevil v tvorbì hospodáøské-
ho výsledku i bilanèní pozice spoleènosti.

V uplynulém úèetním období realizovalo pøedstavenstvo spoleènosti dva významné kroky, které pøispìly a pøispívají ke zlepšení struktury aktiv spoleènosti. Spoleènost odprodala pozemek, který obchodnì 
nevyužívala a ke konci roku 2003 došlo k dohodì o prodeji 100% podílu dceøiné spoleènosti BKE s.r.o. Realizace a vypoøádání prodeje probìhne v první polovinì roku 2004. Tìmito kroky pøedstavenstvo spo-
leènosti podpoøilo dlouhodobou strategii a smìøování pouze na klíèové oblasti èinnosti spoleènosti.

Hospodáøský vývoj spoleènosti za rok 2003 lze v historickém kontextu hodnotit jako jeden z nejúspìšnìjších v desetileté historii spoleènosti ANECT a.s.

Nárùst tržeb ve srovnání s rokem 2002 pøesáhl 50 % a v absolutním vyjádøení spoleènost pøekroèila o 82 mil. hranici tržeb pùl miliardy korun. V hlubším kontextu je tøeba rovnìž vnímat strukturu tržeb,
z nichž je èást realizována v oblasti služeb s využitím know-how spoleènosti a z toho vyplývající vyšší pøidanou hodnotu.

Spoleènost dosáhla hospodáøského výsledku za úèetní období ve výši 57 mil. korun. Ve srovnání s pøedcházejícím obdobím se jedná o zvýšení pøesahující 117 %. 

Dosažený hospodáøský výsledek odpovídá výše zmínìnému vývoji tržeb a nákladùm spoleènosti. Celková výše nákladù, které spoleènost potøebovala k dosažení zmínìného výsledku, byla v souladu s oèe-
káváním a rovnìž pøispìla k realizaci nárùstu hospodáøského výsledku. 

Osobní náklady, které tvoøí nejvýznamnìjší složku režijních nákladù, se vyvíjely dle pøedpokladù a jejich nárùst v meziroèním srovnání koresponduje s personálním rozvojem spoleènosti v roce 2003.

Celková bilanèní suma spoleènosti vzrostla v porovnání s rokem 2002 o 33,6 % na hodnotu 371,4 mil. Kè. K významnému nárùstu došlo v oblasti nehmotného majetku, což bylo zpùsobeno realizací in-
vestice do informaèního systému spoleènosti. Na zvýšení se rovnìž podílelo pøecenìní majetkových úèastí ve spoleènostech BKE a.s. a ANECT a.s se sídlem v Bratislavì. Vlivem pøecenìní došlo ke zvýšení bi-
lanèní sumy o 8,9 mil. Kè.

Pohledávky spoleènosti vzrostly v porovnání s hodnotou z pøedcházejícího roku o 108,8 % na hodnotu 166 mil. Kè. Nárùst pohledávek je pøímým dùsledkem realizace zakázek v prùbìhu úèetního období,
z nichž pøevážná èást je realizována a ukonèována bìhem posledního ètvrtletí roku. Úroveò pohledávek ke konci roku není považována vzhledem ke struktuøe odbìratelù, jejich dùvìryhodnosti a dlouhodobé 
spolupráci za rizikovou. Pøes 95 % pohledávek odbìratelù bylo splaceno v øádném termínu splatnosti a pozitivnì ovlivnilo cash flow spoleènosti.

V oblasti pasiv došlo k nejvýznamnìjšímu nárùstu na stranì závazkù vùèi dodavatelùm, které dosáhly výše 118,6 mil. Kè a zvýšily se tak o 78,5 %. Jednalo se o zvýšení závazkù vyplývající z dodávek zboží 
potøebného pro realizaci zakázkové èinnosti. Závazky spoleènost ANECT a.s. uhradila v prùbìhu mìsíce ledna v øádných termínech splatnosti.

V posledním ètvrtletí využila spoleènost èerpání kontokorentního úvìru pro realizaci významných zakázek, jehož výše èinila ke dni uzávìrky 10 mil. Kè. Zùstatek úvìru spoleènost uhradila v prùbìhu ledna 
roku 2004.

V prùbìhu roku 2003 spoleènost na základì rozhodnutí valné hromady realizovala výplatu dividend z nerozdìleného jmìní spoleènosti. Tato skuteènost ovlivnila výši finanèního majetku spoleènosti, který 
v závìru roku èinil 132,9 mil. Kè. V meziroèním srovnání tak došlo ke snížení hotovosti o 4,5 %.

V oblasti finanèního øízení spoleènost implementovala v prùbìhu roku 2003 nový informaèní systém, který byl plnì nasazen pro oblast úèetnictví, logistiky, øízení financí a controlingu. Plné využívání con-
trolingu pro manažerské rozhodovaní a následný rozvoj reportingového systému je dalším postupným krokem v rozvoji IS.

V letošním roce spoleènost plánuje opìtovnì realizovat ratingové hodnocení a obhájit svoji pozici dùvìryhodnosti a spolehlivosti, založené na tomto zpùsobu hodnocení. Vìøíme, že rating pøispìje k dal-
šímu posílení dùvìry ze strany našich zákazníkù, partnerù i dodavatelù.

Plán spoleènosti pro rok 2004 vychází z úspìšných výsledkù roku 2003 a je rùstovì orientovaný, a to jak v oblasti provozního zisku, tak tržeb. Obchodní pøedpoklady a zvládnuté procesy kontroly všech 
aspektù èinnosti spoleènosti dávají dobré výhledy pro jeho naplnìní.

Jan Král
finanèní øeditel spoleènosti ANECT a.s.

slovo finanèního øeditele



slovo projekèního øeditele
Rok 2003 byl pro projekèní sekci velmi úspìšný z hlediska jednotlivých projektù. Primární zámìr poskytovat zákazníkùm 

vysoce profesionální služby v oblasti informaèních a komunikaèních technologií se v projekèní sekci projevil zejména v ob-
lasti øízení projektù a rozšíøení portfolia produktù a poskytovaných služeb.

V oblasti øízení projektù jsme pokraèovali v nastavování procesních pravidel a postupù. Naši projektoví manažeøi (PM) 
získali další certifikace dle pravidel IPMA. Vysokým ocenìním kvality našich PM je mj. pozvání na kongres IPMA v Bu-
dapešti, kde budou øízení projektù v spoleènosti ANECT prezentovat v sekci „Projektový management v zemích vstupujících 
do EU“.

Po dùkladné pøípravì jsme k 1. 1. 2004 zavedli v projekèní sekci motivaèní systém pro projektové manažery a projektan-
ty, který vychází z komplexního hodnocení každého projektu.

V oblasti technologických øešení, poskytovaných spoleèností ANECT, došlo k dalšímu rozšíøení smìrem k aplikacím,
IP telefonii, øešení kontaktních center, rozsáhlým managementùm IS, bezpeènosti a procesnímu modelování.

V oblasti partnerských vztahù jsme pokraèovali v úspìšné spolupráci s našimi strategickými partnery - spoleènostmi 
Cisco Systems, Microsoft, Oracle a Sun Microsystems. Obhájili jsme partnerskou certifikaci spoleènosti Cisco Systems
- Cisco Gold Certified Partner a to i na Slovensku. Dále jsme obhájili certifikaci Microsoft Gold Certified Partner. 

V souèasné dobì disponujeme nejvyšším poètem certifikovaných odborníkù na technologie Cisco v Èeské republice. 
Potvrzením kvality naší projekèní práce je ocenìní „2003 GOLD PARTNER of the YEAR EMEA (Europe, Middle East and 
Africa)”, které nám udìlila spoleènost Cisco Systems mj. za rozsáhlé kontaktní centrum Èeské pojištovny.

Do pøíštího období chceme zaktualizovat projektovou metodiku pro další zkvalitnìní naší práce pro zákazníky, mj. také
s ohledem na vstup ÈR do EU. Dušan Bruoth

projekèní øeditel spoleènosti ANECT a.s.



slovo technického øeditele
Technická sekce zajištuje implementaci, servisní služby, odbornou podporu, dohled a správu informaèních systémù

nebo jejich èástí. V roce 2003 se nám podaøilo získat další významnou outsourcingovou zakázku. Dohledové centrum 
ANECTu pøevzalo veškeré aktivity spojené s øízením a správou komunikaèní infrastruktury zákaznického informaèního systému 
Komerèní banky, s více než sedmi sty aktivními prvky. 

V souèasné dobì spravuje Dohledové centum ANECTu více než 3000 zaøízení v rozlehlých a metropolitních sítích a další 
stovky zaøízení v sítích lokálních.

Klasické servisní služby doznaly pøedevším kvalitativních zmìn. Došlo k optimálnímu nastavení servisních procesù, zvý-
šení kvalifikace pracovníkù technické podpory a k dovybavení servisních skladù. Tyto zmìny umožòují technické sekci posky-
tovat servis SW s garantovanou dobou odezvy a HW s garantovanou dobou opravy do 2 hodin od vzniku nebo nahlášení záva-
dy. SLA (Service Level Agreement) s garantovanou dostupností služeb informaèního systému je dnes standardní formou ser-
visního kontraktu. 

Mezi další úspìchy øadíme i zavedení nového finanènì-motivaèního systému v technické sekci. Tento systém korespon-
duje s motivaèními systémy v dalších èástech firmy a je zamìøen na množství a pøedevším na kvalitu odvádìné práce. 
Spokojenost zákazníka je primárním hodnotícím ukazatelem.

Za neúspìch lze považovat zdlouhavou implementaci aplikace HelpDesk NORIS. Èasté zmìny specifikace z naší strany
a pomalý postup implementace ze strany dodavatele zpùsobily, že HelpDesk NORIS nasazujeme prakticky s roèním zpoždì-
ním.

Ani odborný rùst v technické sekci nezaznamenal v loòském roce tak výrazný vzestup jako v roce pøedchozím, stále však 
byla a je udržována vysoká úroveò odborných dovedností. Uplynulý rok byl více ve znamení praktického ovìøování nabytých 
teoretických znalostí, podložených získanými certifikáty.

Vysoká kvalita a dostupnost poskytovaných a novì zavádìných služeb zùstává i do budoucna strategickým úkolem tech-
nické sekce.

Ivan Materna
technický øeditel spoleènosti ANECT a.s.



zpráva pøedstavenstva ANECT a.s.
Pøedstavenstvo spoleènosti plnilo své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami spoleènostmi. Od poloviny 

roku 2003 pracovalo v novém rozšíøeném složení. V souladu se závìry valné hromady byli do pøedstavenstva jmenování èle-
nové vedení spoleènosti - øeditelé organizaèních útvarù. Cílem tohoto kroku bylo posílení odpovìdnosti èlenù vedení za dlou-
hodobý rozvoj spoleènosti i její operativní vedení.

Hlavní náplò èinnosti pøedstavenstva tvoøilo na jeho pravidelných ètvrtletních zasedáních vyhodnocení a porovnání plá-
novaného vývoje spoleènosti s reálným stavem. Zejména se zamìøilo na hodnocení cílù jednotlivých organizaèních útvarù a 
kontrolu plnìní finanèního plánu spoleènosti v jednotlivých ètvrtletích.

V závìru roku zpracovalo plán spoleènosti na následující rok, který schválilo na svém zasedání v lednu 2004. Na ledno-
vém zasedání pøedbìžnì hodnotilo i hospodáøské výsledky za rok 2003 a splnìní cílù spoleènosti.

Finanèní stabilita spoleènosti byla potvrzena opìtovným získáním ratingového hodnocení od spoleènosti Czech Rating 
Agency, a.s., jehož výsledkem bylo udìlení krátkodobého ratingu stupnì czP-1 a dlouhodobého ratingu stupnì Baa-/czA-
v polovinì roku 2003.

Dosažené hodnocení pøispìlo k dalšímu posílení image spoleènosti ANECT vùèi obchodním partnerùm. 

Pøedstavenstvo konstatuje, že majetek spoleènosti v roce 2003 byl používán v souladu s podnikatelskou èinností a zámì-
ry spoleènosti. Stav majetku a jeho hodnota je vìrnì zobrazena úèetní závìrkou, která je souèástí výroèní zprávy. Oba doku-
menty jsou ovìøeny auditorem. 

Po datu úèetní závìrky došlo k významné zmìnì na stranì majetkových úèastí, kdy spoleènost realizovala prodej 100% 
podílu ve spoleènosti BKE. 

V Brnì dne 28. dubna 2004 

Za pøedstavenstvo ANECT a.s. 

o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za úèetní období roku 2003.

Miroslav Øihák
pøedseda pøedstavenstva



zpráva o vztazích
Zpráva Ing. Miroslava Øiháka o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostat-

ními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 66a odst. 9 zák. 513/1991 Sb.). 

Prohlašuji, že kromì majetkové úèasti v ANECT a.s. jsem spoleèníkem následujících obchodních spoleèností:

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

AXEC, s r.o. se sídlem Brno, Tùmova 3, IÈ 60742577, zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Krajským sou-
dem v Brnì v oddílu C, vložce èíslo 18482 - obchodní 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 2004 

1
2

mezi ovládající a ovládanou osobou

Ing. Miroslav Øihák
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel spoleènosti ANECT a.s.



zpráva auditora



zpráva auditora
k výroèní zprávì
k výroèní zprávì



Úèetní závìrka
     

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

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

Èasové rozlišení 5729 9328 5565

   

PASIVA 

Vlastní jmìní 210193 203458 176803

Základní jmìní 50000 1000 1000

Kapitálové fondy 0 0 0

AKTIVA CELKEM 277876 294148 299123

Rok 2003 

0

43971

9410

20994

13567

322029

19814

3300

166106

132899

5492

 

241107

50000

8907

371492
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10000

115193

57007

129889

0

1260

118629

10000

496

371492

Fondy ze zisku 206 206 206

Hospodáøský výsledek minulých let 133252 150597 144887

Hospodáøský výsledek bìžn. úèet. období 26735 51655 30710

Cizí zdroje 66429 88896 120247

Rezervy 0 0 1786

Dlouhodobé závazky 0 0 0

Krátkodobé závazky 66429 88896 78461

Bankovní úvìry 0 0 40000

Èasové rozlišení 1254 1794 2073

PASIVA CELKEM 277876 294148 299123

  
ROZVAHA (v tis. Kè)

   
Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000Rok 2003 



Úèetní závìrka
Rok 2003 

582493

286788

101289

194416

110408

126

5610

6185

6859

77598

10345

7578

2767

23388

 56977

41

11

30

57007

        
Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT (v tis. Kè)

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
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2003

146192

80376

2423

82799

-45747

37052

-70

548

-19414

30

 

 18146

-10605

4166

0

-6439

10000

-35000

-25000

-13293

132899

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

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



pøíloha k Úèetní závìrce
spoleènosti ANECT a.s. k 31. 12. 2003
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.

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.

Zmìny a dodatky provedené v úèetním období v obchodním rejstøíku

Ke zmìnám došlo ve funkcích èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady.

Došlo ke zmìnì ve zpùsobu zastupování. Novì jménem spoleènosti jedná samostatnì pøedseda pøedstavenstva nebo spoleènì dva èlenové 

pøedstavenstva.

1.1.
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Èlenové statutárních a dozorèích orgánù ke dni závìrky úèetních knih

Funkce Pøíjmení Jméno

Pøedseda pøedstavenstva Ing. Øihák Miroslav

Èlen pøedstavenstva Ing. Bruoth Dušan

Èlen pøedstavenstva Ing. Král Jan

Èlen pøedstavenstva Ing. Materna Ivan

Èlen pøedstavenstva Ing. Nováèek Miroslav

Èlen pøedstavenstva Ing. Šíp Jan

Dozorèí rada - pøedseda Ing. Štìpánek Jiøí

Dozorèí rada - èlen Ing. Novák Ladislav

Dozorèí rada - èlen Ing. Øihák Petr

1.2.

2. Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech / Majetková spoluúèast vyšší než 20 %. 

Název spoleènosti

BKE s.r.o.

ANECT a.s. (SR)

Sídlo

Hrušovany 603

Drieòová 34, Bratislava

Výše podílu na

základním kapitálu

100 %

66 %

Výše zákl. kapitálu

spoleènosti

4 000

660

Výše úèetního

hosp. výsledku

612

3450

Smluvní dohody 

Mezi akcionáøi zakládající rozhodovací právo:   Akcionáøi mezi sebou neuzavøeli žádné dohody a smlouvy.

2.1.
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Zamìstnanci celkem Z toho øídicích pracovníkù

Bìžné úèetní období Bìžné úèetní období

Prùmìrný poèet zamìstnancù 144 6

Mzdové náklady 80615 12576

Náklady na sociální zabezpeèení 28801 4401

Sociální náklady 992 32

Osobní náklady celkem 110408 17009

3. Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady

Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní

Úèetní jednotka poskytla èlenùm pøedstavenstva a dozorèí rady, kteøí jsou v zamìstnaneckém pomìru, k dispozici osobní automobil k služeb-

ním a soukromým úèelùm a pøíspìvky na dùchodové pøipojištìní.

4.

Bìžné úèetní období

Tantiemy 625

Osobní automobily * 978

Dùchodové pojištìní 141

* V položce "Osobní automobily" se jedná o roèní souhrn èástek vstupující do základu danì fyzických osob. Èástky vyplývají z poøizovací ceny 

automobilù.
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1.

1.1. Zásoby

1.1.1. Úètování zásob provádìno zpùsobem "A" evidence zásob

1.1.2. Výdaj zásob ze skladu je úètován     úèetní jednotka používá metodu "FIFO".

1.1.3. Ocenìní zásob 1.1.3.1. Oceòování zásob vytvoøených ve vlastní režii

             Ve sledovaném období nebylo úèetní jednotkou použito.

1.1.3.2. Oceòování nakupovaných zásob

             Úèetní jednotka oceòuje zásoby ve skuteèných poøizovacích cenách, které zahrnují cenu

                                                                                 poøízení, vedlejší poøizovací náklady, dopravné, clo, provize, pojistné a jiné náklady.

Ocenìní hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvoøeného vlastní èinností

Ve sledovaném období nebylo úèetní jednotkou použito.

Ocenìní cenných papírù a majetkových úèastí

Ve sledovaném úèetním období firma vlastnila následující majetkové úèasti:

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

Zpùsob ocenìní majetku 

1.2.

1.3.

Název spoleènosti

BKE s.r.o.

ANECT a.s.(SR)

Sídlo

Hrušovany 603

Drieòová 34, Bratislava

Výše podílu na

základním kapitálu

100 %

66 %

Ocenìní

výše podílu

7831

5736

Výše uvedené majetkové úèasti byly za období roku 2003 ocenìny metodou ekvivalence.
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Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování

Ve sledovaném úèetním období nedošlo v úèetní jednotce k žádným zmìnám v oceòování. Úèetní jednotka novì používá od roku 2003 úèetní 

odpisy poèítané mìsíènì v závislosti na pøedpokládané dobì používání odepisovaného majetku.

Zmìny oceòování, odpisování a postupù úètování 

Opravné položky k majetku 

Opravné položky k majetku nebyly ve sledovaném úèetním období tvoøeny.

2.

3.

Odepisování

Úèetní odpisy jednotka používá rovnomìrné s mìsíèní periodou odepisování. Jejich výše je dána pøedpokládanou dobou použití majetku.

Daòové odpisy - použita metoda

Úèetní jednotka používá metody zrychleného odepisování majetku.

Systém odpisování drobného majetku

Drobný hmotný investièní majetek (DHIM) do 40.000,- Kè je úètován na úèet 501.001.

Pøepoèet cizích mìn na èeskou mìnu

Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu používá spoleènost aktuální denní kurz vyhlášený ÈNB.

4.

4.1.

4.2.

5.
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Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát

1.

2.

1.1. Domìrky danì z pøíjmù za minulá úèetní období

Ve sledovaném období nemìla spoleènost žádné domìrky danì z pøíjmù.

Dlouhodobé bankovní úvìry

Spoleènost ve sledovaném období neèerpala žádné dlouhodobé úvìry.

Rozpis odložené danì ze zisku

Z dùvodu rozdílu mezi úèetními a daòovými odpisy byl v rámci úèetní závìrky zaúètován odložený daòový závazek ve výši 1 260 Kè.

Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti

Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku

Významné události po datu úèetní závìrky

Významné události po datu úèetní závìrky nenastaly.

1.2.

1.3.

3.

3.1. Dlouhodobný hmotný majetek

Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena Pøírùstky Úbytky

Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období

Pozemky 0 1 449 0 0 0 0 0 1 449

Budovy, haly, stavby 7 081 7 081 1 355 1 141 5 726 5 940 0 0

Sam. m. vìci  a soubory  38 182 36 216 22 914 23 887 15 267 12 329 1 974 8

Jiný HIM 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedokonèený HIM 0 0 0 0 0 0 0 0
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Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát

3.2. Dlouhodobný nehmotný majetek

Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena Pøírùstky Úbytky

Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období Bìžné období Minulé období

Software 9 298 1 675 895 993 8 403 682 7 623 0

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky vìd. èinnosti    0 0 0 0 0 0 0 0

Jiný JIM 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedokonèený NIM 1 008 1 285 0 0 1 008 1 285 1 008 1 285

Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou finanèního pronájmu 

Spoleènost eviduje k 31. 12. 2003 celkem 14 automobilù poøízených formou finanèního pronájmu.

Bìžné úèetní období

Název majetku Uhrazené splátky v r. 2003         Uhrazené splátky v r. 2002

do 1 roku po 1 roce

Osobní automobily 4 037            4 477 0 0

Neuhrazené splátky splatné

 Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou operativního pronájmu

Bìžné období

Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné

2002 Do roku 2006 Osobní automobily 3 916

1999 neurèitá Kancel. prostory, Vídeòská 125, Brno 4 120

1996 neurèitá Kancel. prostory, Vinohradská 112, Praha 4 238

3.3.

3.4.
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 Hmotný dlouhodobý majetek poøízený formou operativního pronájmu

Minulé období

Zahájení Doba trvání Název majetku Roèní nájemné

2002 Do roku 2006 Osobní automobily 1 417

1999 neurèitá Kancel. prostory, Vídeòská 125, Brno 4 338

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

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Drobný krátkodobý majetek spoleènost sleduje v podrozvahové evidenci.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Žádný majetek spoleènosti není zatížen zástavním právem.

Pøehled majetku s výraznì rozdílným tržním a úèetním ohodnocením

Spoleènost neeviduje žádný majetek s výraznì rozdílným tržním a úèetním ocenìním.

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti 

Bìžné období

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

/nominální hodnota v tis. Kè bìžného roku

BKE s.r.o. Hrušovany 603 4 000 100 0 0 1 248

ANECT a.s.(SR) Drieòová 34, Bratislava 660 66 66/10 SK 0 2 786

Celkem 4 660 0 0 4 034

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.4.
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Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát

4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v tis. Kè

Bìžné období Pøedchozí období

Základní kapitál 50 000 50 000

Rezervní fondy 10 000 206

Rozdíly z pøecenìní nezahrnuté do HV 8 907 0

Zisk úèetních období 115 193 133 252

Zisk ztráta za úèetní období po zdanìní 57 007 26 735

Vlastní kapitál celkem 241 107 210 193

Vlastní kapitál

Základní kapitál 

akciová spoleènost

Bìžné období

Druh akcií Poèet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhùta splatnosti

Na jméno 100 500 000 0

Minulé období

Druh akcií Poèet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhùta splatnosti

Na jméno                                           100                                                             500 000                                                                                    0

4.

4.2.
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Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát

Pohledávky po lhùtì splatnosti 

Poèet dnù Sledované období

Z obchodního styku Ostatní

Do 30 5 934 0

30 - 60 37 0

60 - 90 0 0

90 - 180 8 0

180 a více 50 0

Závazky po lhùtì splatnosti

Spoleènost neeviduje žádné závazky po lhùtì splatnosti.

Pohledávky a závazky5.

5.1.

5.2.

Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì 

Pohledávky k podnikùm ve skupinì - pùjèky

Bìžné období

Dlužník Èástka Splatnost

BKE s.r.o. 3 300 31. 12. 2005

ANECT a.s.(SR) 0

K rozhodnému datu spoleènost neevidovala žádné závazky k podnikùm ve skupinì.

5.3.
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5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajištovacího práva

Úèetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnìní zástavního a zajištovacího práva.

Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze

Úèetní jednotka nemá žádné nesledované a neuvedené závazky.

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

Úèetní jednotka neeviduje žádné potenciální ztráty.

Výnosy z bìžné èinnosti v tis. Kè

Sledované období Minulé období

Celkem Tuzemsko Zahranièí Celkem Tuzemsko Zahranièí

Tržby za prodej zboží 371 227 344 850 26 377 215 253 172 351 42 902

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

Tržby z prodeje služeb 211 266 207 903 3 363 170 260 166 860 3 400

Èerpání rezerv 0 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 16 571 16 571 0 36 543 36 543 0

Celkem 599 064 569 324 29 740 423 730 377 428 46 302

Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj 
Úèetní jednotka nevynaložila žádné prostøedky na výzkum a vývoj.

5.5.

5.6.

Rezervy

Úèetní jednotka netvoøila v bìžném období žádné rezervy.

6.

7.

8.



kontaktní adresy

Vinohradská 112, 130 00 Praha, Èeská republika

Vídeòská 125, 619 00 Brno, Èeská republika

Teslova 30, 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


