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Slovo generálního ředitele
Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2004 byl pro nás rokem, který znamenal upevnění a potvrzení pozitivních růstových trendů společnosti a který
přinesl změny a vyšší dynamiku do dění ve firmě.
V roce 2004 dosáhl ANECT tržeb z hlavních činností ve výši 889,7 mil. Kč a hospodářského výsledku 30,5 mil. Kč za
účetní období. Dosažené tržby znamenaly výrazné překročení plánovaných hodnot. Hospodářský výsledek nedosáhl
plánované úrovně.
Nejvýraznější změnou ve struktuře tržeb je plánované zvýšení podílu komerčního sektoru a sektoru telco na celkových
tržbách společnosti. Podíl těchto obchodních sektorů na celkových tržbách činil 50% v roce 2003, v roce 2004 narostl na
76%.
Obchodní strategie společnosti zůstala a zůstává platná i pro následující období. Jejím základem jsou potřeby našich
zákazníků a naše schopnost nalézat řešení, která umožňují a aktivně napomáhají uskutečňovat zákazníkům jejich vlastní vize
prostřednictvím implementace nových moderních technologií.
Uskutečnili jsme několik personálních změn ve vedení společnosti s cílem zvýšit manažerskou úroveň, zlepšit kvalitu
rozhodovacích procesů a udržet schopnost společnosti rychle a kvalitně reagovat na vývoj trhu a potřeby zákazníků.
V roce 2004 úspěšně proběhl druhý dozorový audit dle ISO 9001:2000 a byly zahájeny přípravy na certifikaci systému
řízení informační bezpečnosti.
Realizovali jsme vzdělávací akce pro zaměstnance, zaměřené na rozvoj odbornosti, s důrazem na komunikační
schopnosti a řešení požadavků zákazníků při realizaci projektů. Naši zaměstnanci si dále rozšiřují certifikace a zvyšují
kvalifikaci, což je základním kamenem úspěchu celé společnosti. K prosperitě velmi napomáhá dobrá motivace
zaměstnanců, kultura prostředí a otevřená komunikace.
V oblasti Public Relations se nám podařilo využít individuálních ocenění i referencí z významných projektů a dále jsme
rozšířili pozitivní vnímání ANECTu u veřejnosti.
Pro rok 2005 setrváme u naší zákaznické a obchodní orientace společnosti. Budeme i nadále nabízet vysokou kvalitu
v projekci a realizaci komunikačních řešení, konzultačních a servisních službách a v ostatních oblastech našeho portfolia
produktů. Nové příležitosti a výzvy vidíme zejména ve využití vysokého znalostního a obchodního potenciálu společnosti a
jejich efektivním propojení s potřebami našich zákazníků. Nadále chceme rozvíjet prodej know-how jak u stávajících tak i u
nových zákazníků.
Závěrem chci poděkovat zejména našim zákazníkům a partnerům za důvěru, které si vážíme a budeme se snažit ji nadále
prohlubovat poskytováním kvalitních služeb.
Dík patří také všem zaměstnancům, bez jejichž úsilí a invence by bylo dosažení cílů nemožné.
Přeji všem mnoho úspěchů v další práci!

Miroslav Řihák
Generální ředitel

Slovo obchodního ředitele
Pro ANECT byl rok 2004 ve znamení rekordních výnosů v historii společnosti. Tyto výsledky jsou důsledkem dlouhodobé
strategie společnosti, která klade důraz na aktivní partnerskou spolupráci se zákazníkem a společný rozvoj prostředí ICT.
ANECT byl v roce 2004 zároveň velice úspěšný při oslovování nových zákazníků. Věříme, že po dobrých zkušenostech si nás
většina z nich zvolí jako partnera pro dlouhodobou spolupráci.
Výběr projektů realizovaných u stávajících zákazníků v loňském roce:
Generální ředitelství cel - redesign WAN celní správy, Česká pojišťovna a.s. - implementace IPCC, projekt
managementu, Komerční banka - outsourcing dohledového centra, Kooperativa, pojišťovna, a.s. - projekt implementace
IPCC a mnoho dalších.
Výběr projektů u nových zákazníků:
DHL - komunikační infrastruktura, kontaktní centrum a systém pro správu a dohled pro IT Services Centre, Oskar Mobil
a.s. - dodávky prvků sítě, servisní služby, krajské úřady - studie proveditelnosti projektu „Internetizace“ a „Komunikační
infrastruktury IS veřejné správy", GTS Novera, a.s. - projekt managementu.
Rok 2004 byl ovšem pro ANECT rokem zvýšeného tlaku konkurence na zmenšujícím se trhu systémové integrace, který
se projevil bojem o každou zakázku. Velice rád mohu konstatovat, že ANECT potvrdil svoji hodnotu pro zákazníka a svou
pozici obhájil.
Z negativních zkušeností, se kterými jsme se setkali, bych rád zmínil ty nejpodstatnější. Jedná se převážně o komodizaci
služeb s přidanou hodnotou v ICT. Daný vývoj je způsoben standardizací technologií, které ještě v nedávné době znamenaly
průlomové leading edge novinky, a nastupujícím vlivem nákupních oddělení zákazníků, které měří služby s přidanou
hodnotou pouze dle jednotkových sazeb. Další nepříjemnou zkušeností je negativní vliv zvýšené konkurence na marži
v oboru. Tento trend znesnadňuje zavádění předem ověřených novinek a může směřovat k testování na zákaznících.
Rok 2005 pro nás bude důležitý z hlediska toho, jak dokážeme využít našeho potenciálu a zároveň eliminovat výše
zmíněná ohrožení. V globálním světě nás čeká rostoucí tlak nadnárodních společností na českém i evropském trhu. Úkolem
společnosti ANECT bude udržet konkurenční výhodu v odborné úrovni zaměstnanců a individuálním přístupu k zákazníkům
s flexibilní nabídkou řešení „na míru“.

Marek Šoltys
Obchodní ředitel

Slovo finančního ředitele
Společnost zaznamenala v roce 2004 výrazný nárůst tržeb ve srovnání s rokem 2003. Tento nárůst rovněž překročil plán
tržeb pro rok 2004 a souvisel s významnou zakázkou pro DHL.
Obchodní marže má oproti předchozímu roku klesající tendenci, související s všeobecným poklesem marží na
prodávané zboží.
Provozní náklady korespondují s hodnotami, které byly pro rok 2004 plánovány.
Největší podíl na provozních nákladech tvoří náklady osobní, které oproti roku 2003 narostly o 17 %.
Hospodářský výsledek za rok 2004 poklesl o 36 mil. Kč, neboť nárůst tržeb za vlastní služby dostatečně nepokryl nárůst
provozních nákladů a zejména pokles obchodní marže na prodávaném zboží.
Mezi nejvýznamnější pohyby v oblasti aktiv patří nárůst v kategorii samostatných movitých věcí a souborů movitých
věcí, a to o téměř 30 mil. Kč, což souvisí se získáním významných servisních zakázek a tedy i nutností nákupu většího
objemu náhradních a servisních dílů.
Nárůst pohledávek z obchodních vztahů odráží nárůst celkových tržeb.
Oproti tomu došlo ke korespondujícímu poklesu peněžních prostředků ve srovnání se stavem ke konci roku 2003.
V oblasti pasiv lze za nejvýznamnější pohyby oproti roku 2003 označit pokles závazků z obchodních vztahů o 52 %.
Nárůst bankovních úvěrů na konci roku souvisí s výrazným objemem tržeb a nutností financování těchto zakázek a to
zejména v období konce roku.
V roce 2004 jsme se v rámci finančně-správního úseku soustředili na další rozvoj a využití informačního systému a to
pro potřeby řízení společnosti na všech úrovních. Dále byly průběžně implementovány a rozvíjeny podpůrné systémy
zefektivňující činnost společnosti (např. elektronická kniha jízd).
Pro rok 2005 se společnost bude koncentrovat zejména na zakázky s vyšší technologickou náročností a na zakázky
s vyšší přidanou hodnotou. I nadále se v roce 2005 budeme soustředit na optimalizaci controllingových nástrojů a jejich
využití při efektivním řízení společnosti.

Jiří Procházka
Finanční a správní ředitel

Slovo projekčního ředitele
Rok 2004 v projekční sekci potvrdil pokračování trendu z předchozích let. Výše znalostí projektantů a techniků nám
dovoluje nabízet a realizovat projekty, ve kterých vystupujeme jako systémový integrátor. Pokračuje i trend posunu
K řešením zahrnujícím i aplikační vrstvu.
Největším zákazníkem v loňském roce bylo DHL, kde jsme se účastnili vybudování pražského centra. Prostřednictvím
této zakázky jsme měli možnost se seznámit s takovými technologiemi, které se dosud v České republice neobjevily. Byli
jsme schopni ve velice krátké době ve spolupráci s partnery nastudovat nové produkty a pak je i implementovat u zákazníka.
Cennou zkušeností byl i způsob vedení projektového řízení. Získané zkušenosti jsme prezentovali na několika mezinárodních
konferencích.
Poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří se přímo na projektech v DHL nepodíleli, ale díky jejich úsilí se podařilo
realizovat náročné projekty u dalších našich zákazníků.
V roce 2004 se nám nepodařilo zvýšit ani udržet stávající produktivitu práce projektantů. Důvodem je rozšíření portfolia
o nové produkty, a s tím související nárůst počtu projektantů.
Ve snaze zkvalitnit naši práci na projektech u velkých zákazníků jsme posílili pravomoci dvou rolí: systémového
architekta a hlavního projektanta. Podle reakcí zákazníků a výsledků projektů se domnívám, že to byl krok správným
směrem.
V oblasti partnerských vztahů jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s našimi strategickými partnery - společnostmi
Cisco Systems, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems a Symantec. Obhájili jsme partnerskou certifikaci společnosti Cisco
Systems - Cisco Gold Certified Partner. Loni nám byl navíc udělen titul „GOLD PARTNER of the YEAR - EMEA (Europe,
Middle East and Africa)“. Dále jsme obhájili certifikaci Microsoft Gold Certified Partner. Úkolem pro rok 2005 je udržet
naše partnerské vztahy minimálně na stejné úrovni.

Pavel Sekanina
Projekční ředitel

Slovo technického ředitele
Při pohledu na výsledky roku 2004 je zřejmé, že technická sekce ANECT a.s. pracuje jako velice výkonná jednotka
v rámci naší společnosti. Lze konstatovat, že hlavní procesy technické podpory jsou dobře zvládnuté a fungují bez vážných
problémů. Při pravidelném hodnocení spojenosti zákazníků se službami technické sekce ANECT zjišťujeme, že jejich
spokojenost trvale vzrůstá. Důkazem rostoucího podílu technické podpory na dodávce služeb naší společností je překročení
plánovaných tržeb za servisní služby o 9% v r. 2004.
V r.2004 se nám podařilo zahájit fungování nového systému Helpdesk, který je propojený s informačním systémem
naší společnosti, a začít s postupnou migrací zákazníků do tohoto systému, což nám i zákazníkům umožní zvýšit kvalitu
informací o požadavcích na technickou podporu.
Těší mě, že se velice osvědčil koncept nadstandardní technické podpory vybraným zákazníkům. Z toho budeme v roce
2005 vycházet při budování nové koncepce organizace servisu, která by měla přispět k rozšíření a zlepšení našich služeb
především v oblasti servisu produktů nad operačními systémy Microsoft a UNIX, bezpečnostních řešení, IP call center a
management systémů.
Dlouhodobým úkolem pro technickou sekci zůstává úplné zprovoznění elektronické provozní dokumentace, kterou
plánujeme významně využívat pro servis a dohled všech našich zákazníků, a jsem přesvědčený, že i řada z nich využije tuto
službu pro vlastní potřeby řízení provozu ICT.
Jako nejvýznamnější úkol technické sekce v roce 2005 vidím redesign našeho dohledového centra, které chceme
pomocí novodobých management systémů zmodernizovat a nabídnout větší škálu služeb monitoringu a managementu.
Dostupnost služeb ICT systémů on-time je pro naše zákazníky naprosto klíčovou záležitostí.

Michal Seidl
Technický ředitel

Zpráva
představenstva
ANECT
a.s.
O podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku
za účetní období r. 2004

Představenstvo společnosti plnilo své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. V průběhu
roku 2004 došlo ke změnám ve složení představenstva společnosti v souladu s dalším personálním rozvojem vedení
společnosti.
Hlavní náplní činnosti představenstva, na jeho pravidelných čtvrtletních zasedáních, bylo vyhodnocení a porovnání
plánovaného vývoje společnosti s reálným stavem. Představenstvo se zejména zaměřilo na hodnocení cílů jednotlivých
organizačních útvarů a kontrolu plnění finančního plánu společnosti v jednotlivých čtvrtletích.
První zasedání představenstva v roce 2005 bylo věnováno vyhodnocení plánu za rok 2004 a taktéž schválení plánu pro
rok 2005.
Představenstvo konstatuje, že majetek společnosti v roce 2004 byl používán v souladu s podnikatelskou činností a
záměry společnosti. Stav majetku a jeho hodnota je věrně zobrazena účetní závěrkou, která je součástí výroční zprávy. Oba
dokumenty jsou ověřeny auditorem.

V Brně dne 28. dubna 2005
Z představenstvo ANECT a.s.
Ing. Miroslav Řihák
předseda představenstva a generální ředitel společnosti

Zpráva
o
vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou
Zpráva Ing. Miroslava Řiháka o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 66a odst.9 zák. 513/1991 Sb.).
Prohlašuji, že kromě majetkové účasti v ANECT a.s. jsem společníkem následujících obchodních společností:

1
2
3

MediaNet s.r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 25312472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce číslo 24068 - obchodní podíl 100 %
AXEC s.r.o. se sídlem Brno, Tůmova 3, IČ 60742577, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně v oddílu C, vložce číslo 18482 - obchodní podíl 40 %.
BKE a.s. se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, IČ 255 03 421, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka číslo 3869- obchodní podíl 50%.

Mezi propojenými osobami nebyly v posledním účetním období uzavřeny žádné smlouvy či jiné právní úkony, které by
byly učiněny v zájmu těchto osob.
V Brně dne 18.dubna 2005
Ing. Miroslav Řihák
předseda představenstva a generální ředitel společnosti ANECT a.s.

Zpráva Ing. Miroslava Nováčka o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 66a odst.9 zák. 513/1991 Sb.).
Prohlašuji, že kromě majetkové účasti v ANECT a.s. jsem společníkem následující obchodní společnosti:

1

BKE a.s. se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, IČ 255 03 421, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka číslo 3869 obchodní podíl 50%.

Mezi propojenými osobami nebyly v posledním účetním období uzavřeny žádné smlouvy či jiné právní úkony, které
by byly učiněny v zájmu těchto osob.
V Brně dne 18. dubna 2005

Ing. Miroslav Nováček
člen představenstva společnosti ANECT a.s.

Zpráva auditora

Zpráva auditora
k výroční zprávě

Příloha k účetní závěrce
společnosti ANECT a.s. k 31. 12. 2004

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č 500/2002 Sb., která stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje

1.

Popis účetní jednotky
Název:

ANECT a.s

Sídlo:

Brno, Vídeňská 125

Právní forma:

a.s.

IČO:

25 31 30 29

Rozhodující předmět činnosti: projektování komunikačních sítí a informačních systémů
Datum vzniku společnosti:

3.10.1996 transformací z BGS partners CS, s.r.o.
Vznik BGS partners CS, s.r.o. dne 12.11.1993.

1.1. Údaje o osobách s podstatným nebo rozhodujícím vlivem

1.2.

Ing. Řihák

Miroslav

50 %

Ing. Nováček

Miroslav

25 %

Ing. Štěpánek

Jiří

25 %

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Ke změnám došlo ve funkcích členů představenstva a dozorčí rady.

Příloha k účetní závěrce
1.3.

Členové statutárních a dozorčích orgánůke dni uzávěrky účetních knih
Funkce

Příjmení

Jméno

Předseda představenstva

Ing. Řihák

Miroslav

Člen představenstva

Ing. Bruoth

Dušan

Člen představenstva

Ing. Šoltys

Marek

Člen představenstva

Ing. Seidl

Michal

Člen představenstva

Ing. Nováček

Miroslav

Dozorčí rada - předseda

Ing. Štěpánek

Jiří

Dozorčí rada - člen

Ing. Novák

Ladislav

Dozorčí rada - člen

Ing. Řihák

Petr

2.

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

2.1.

Majetková či smluvní spoluúčast vyšší než 20 %

Název společnosti

ANECT a.s.(SR)

2.2.

Sídlo

Teslova 30, Bratislava

Výše podílu na

Výše zákl. kapitálu

Výše účetního

základním kapitál

společnosti

hosp. výsledku

66%

1 000

1 583

Smluvní dohody
Mezi akcionáři zakládající rozhodovací právo: Akcionáři mezi sebou neuzavřeli žádné dohody a smlouvy

Příloha k účetní závěrce
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem

Z toho řídících pracovníků

Běžné účetní období

Běžné účetní období

175

5

Mzdové náklady

95 419

8 305

Náklady na sociální zabezpečení

32 901

2 907

1 158

28

129 479

11 240

Průměrný počet zaměstnanců

Sociální náklady
Osobní náklady celkem

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Účetní jednotka poskytla členům představenstva a DR, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru k dispozici osobní automobil k služebním a
soukromým účelům a příspěvky na důchodové připojištění.
Běžné účetní období
Odměny členů statutárních orgánů

1 212

Osobní automobily *

592

Důchodové pojištění

93

* V položce "Osobní automobily" se jedná o roční souhrn částek vstupující do základu daně fyzických osob. Částky vyplývají z pořizovací ceny
automobilů.

Příloha
k
účetní
závěrce
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí
ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku
1.1.

Zásoby
1.1.1. Účtování zásob

prováděno způsobem "A" evidence zásob

1.1.2. Výdaj zásob ze skladu je účtován: účetní jednotka používá metodu "FIFO".
1.1.3. Ocenění zásob

1.1.3.1. Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii
Ve sledovaném období nebylo účetní jednotkou použito.
1.1.3.2. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno
Účetní jednotka oceňuje zásoby ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení, vedlejší pořizovací náklady, dopravné,, clo, provize, pojistné a jiné náklady.

1.2.

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
Ve sledovaném období nebylo účetní jednotkou použito

1.3.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Ve sledovaném účetním období firma vlastnila následující majetkové účasti:
Název společnosti

ANECT a.s.(SR)

Sídlo

Teslova 30, Bratislava

Výše podílu na

Ocenění

základním kapitál

výše podílu

66%

5 866

Výše uvedené majetkové účasti byly za období oku 2004 oceněny metodou ekvivalence
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2. Způsob stanovení reprodukční ceny
Ve sledovaném období nebylo účetní jednotkou použito.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám v oceňování. Účetní jednotka nově používá od roku 2003 účetní
odpisy počítané měsíčně v závislosti na předpokládané době používání odepisovaného majetku.

4. Opravné položky k majetku
Opravné položky k majetku nebyly ve sledovaném účetním období tvořeny.

5. Odepisování
Účetní odpisy jednotka používá rovnoměrné s měsíční periodou odepisování. Jejich výše je dána předpokládanou dobou použití majetku.

5.1.

Daňové odpisy - použita metoda
Účetní jednotka používá metody zrychleného odepisování majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

5.2.

Systém odpisování drobného majetku
drobný hmotný investiční majetek (DHIM) do 40.000,- Kč je účtován na účet 501.001

6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

Příloha
k
účetní
závěrce
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1.

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Ve sledovaném období neměla společnost žádné doměrky daně z příjmů

1.2.

Dlouhodobé bankovní úvěry
Společnost ve sledovaném období nečerpala žádné dlouhodbé úvěry

1.3.

Rozpis odložené daně ze zisku
Z důvodu rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy byl v rámci účetní závěrky zaúčtován odložený daňový závazek ve výši: 1 287.

2. Významné události po datu účetní závěrky
Významné události po datu účetní závěrky nenastaly.

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Dlouhodobý hmotný majetek
Skupina majetku

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Přírůstky

Úbytky

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

Pozemky

0

0

0

0

0

0

0

0

Budovy, haly, stavby

7 451

7 081

1 557

1 355

5 876

5 726

0

0

Sam. m. věci a soubory 76 419

38 182

31 127

22 914

44 292

15 267

38 237

6

Jiný HIM

0

0

0

0

0

0

0

0

Nedokončený HIM

64

0

0

0

64

0

64

0
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3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Skupina majetku

3.3.

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Přírůstky

Úbytky

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

Software

11 440

9 298

3 425

895

8 015

8 403

2 142

0

Ocenitelná práva

0

0

0

0

0

0

0

0

Výsledky věde. činnosti 0

0

0

0

0

0

0

0

Jiný NIM

0

0

0

0

0

0

0

0

Nedokončený NIM

0

1 008

0

0

0

1 008

0

1 008

Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost eviduje k 31.12.2003 celkem 14 automobilů pořízených formou finančního pronájmu.
Běžné účetní období
Název majetku

Uhrazené splátky v r. 2004

Uhrazené splátky v r. 2003

Celková výše neuhr. splátek
do 1 rokupo 1 roce

Osobní automobily

3.4.

956

4 037

839

Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou operativního pronájmu - za běžné účetní období
Běžné období
Zahájení

Doba trvání

Název majetku

Roční nájemné

2002

Do roku 2006

Osobní automobily

2 059

1999

2007

Kancel. Prostory Vídeňská 125, Brno

4 120

1996

2009

Kancel. Prostory Vinohradská 112, Praha

4 649
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3.5.

Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou operativního pronájmu - za minulé účetní období
Minulé období
Zahájení

Doba trvání

Název majetku

Roční nájemné

2002

Do roku 2006

Osobní automobily

3 916

1999

neurčitá

Kancel. prostory Vídeňská 125, Brno

4 120

1996

neurčitá

Kancel. prostory Vinohradská 112, Praha

4 238

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem. K 31.12.2004 je vykázán krátkodobý úvěr ve výši 30 mil. Kč, který je zastaven
pohledávkami ve výši 15 mil. Kč. Do data sestavení účetní závěrky je úvěr zcela splacen a důvod zástavy pominul.

3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Společnost neeviduje žádný majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním.

3.8. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Běžné období
Název společnosti

ANECT a.s.(SR)
Celkem

Sídlo

Teslova 30, Bratislava

Podíl v tis. Kč

660
660

Podíl v %

66

Počet akcií/

Dividendy

Zisk/Ztráta

nominální hodnota

v tis. Kč

běžného roku

66/100 SK

0

1583

0

0

1 583
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4. Vlastní kapitál
4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Běžné období

Minulé období

Základní kapitál

50 000

50 000

Rezervní a statutární fondy

10 828

10 000

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV

5 866

8 907

Nerozdělený zisk minulých let

157 199

115 193

Zisk ztráta za účetní období po zdanění

21 316

57 007

Vlastní kapitál celkem

245 209

241 107

4.2. Základní kapitál akciové společnosti
akciová společnost

Běžné období
Druh akcií

Počet akcií

Nominální hodnota

Nesplacené akcie

Na jméno

100

500

0

Druh akcií

Počet akcií

Nominální hodnota

Nesplacené akcie

Na jméno

1 00

500

0

Lhůta splatnosti

Minulé období
Lhůta splatnosti
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5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů

Běžné období
Z obchodního styku

Ostatní

Do 30

45 413

0

30 - 60

1 005

0

60 - 90

82

0

90 - 180

580

0

180 a více

371

0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Účetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Účetní jednotka nemá žádné nesledované a neuvedené závazky.

5.5. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
Účetní jednotka neeviduje žádné potencionální ztráty.
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6. Rezervy
Účetní jednotka netvořila v běžném období žádné rezervy.

6.1. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Pohledávky k podnikům ve skupině- půjčky
Běžné období
Dlužník

Částka

ANECT a.s.(SR)

0

Splatnost

K rozhodnému datu společnost neevidovala žádné závazky k podnikům ve skupině

7. Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč
Sledované období

Minulé období

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Tržby za prodej zboží

641 617

624 539

17 078

371 227

344 850

26 377

Tržby z prodeje materiálu

0

0

0

0

0

0

Tržby z prodeje služeb

248 120

246 342

1 778

211 266

207 903

3 363

Čerpání rezerv

0

0

0

0

0

0

Ostatní výnosy

21 392

21 392

0

16 571

16 571

0

Celkem

911 129

892 273

18 856

599 064

569 324

29 740

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Účetní jednotka nevynaložila žádné prostředky na výzkum a vývoj.

Sponzorské aktivity
1.

Dlouhodobě

TJ Lucky Drásov
Společnost dlouhodobě sponzoruje TJ Lucky Drásov, při kterém je škola voltižního ježdění pro děti a dorost. Každoročně
se pořádá několik parkurových závodů - ANECT Cup, jejichž součástí je ANECT - voltižní série. ANECT přispívá nejen fianční
částkou, ale i věcnými dary.

2.

1. 5. 2004

Podpora pokusu o světový rekord ve skupinovém výškovém seskoku

3.

11. 6. 2004

Jsme různí, ale patříme k sobě

4.

1. 12. 2004

Program “Pět P”

5.

14. 12. 2004

35 000,- Kč na vybudování nové pracovní dílny pro lidi s mentálním postižením a autismem

6.

20. 12. 2004

20 000,- Kč fondu Menta na zajištění lepší péče o mentálně a tělesně postižené děti a mladé lidi

7.

20. 12. 2004

20 000,- Kč na nákup přístroje NycoCard

8.

20. 12. 2004

1 200,- Euro nadaci Dreamflight Španělsko

Kontaktní adresy
Antala Staška 79, 140 00 Praha, Česká republika

t

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

Vídeňská 125, 619 00 Brno, Česká republika

t

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

Teslova 30, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

t

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

