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/úvodní slovo/

Úvodní slovo
Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegyně a kolegové,
předkládám Vám výroční zprávu společnosti ANECT a.s., která podrobně hodnotí výsledky, jakých
naše společnost dosáhla za fiskální rok 2017.
Z pohledu organizace společnosti ANECT a.s. a jejího vnitřního uspořádání došlo v loňském roce
k jediné důležité změně. Na uvolněnou pozici obchodního ředitele nastoupil k 1. 1. 2017 Ing. Pavel
Zaal. Tímto krokem jsme zkompletovali náš vrcholový management, a mohli se tak naplno věnovat
naší činnosti.
Rok 2017 jsme zahajovali po velmi dobrých výsledcích z předchozích let. Cíle na rok 2017 jsme
stanovili střízlivé, s dostatečnou ambicí. Chtěli jsme v daném roce usilovat nejen o co největší
obchodní úspěch, ale i se věnovat budoucnosti a rozvoji nových služeb, firemní kultuře a pracovnímu
prostředí.
Naše zakázky jsme realizovali převážně v České republice. Ačkoliv máme ambici a schopnost dodávek
i mimo Českou republiku, zatím v nich nejsme tak úspěšní nebo aktivní. Přesto hodnotím rok 2017
jako rok úspěšný. Naše obchodní aktivity a know-how našich odborníků nám opětovně pomohly
k dobrému výsledku. V celkových tržbách povyrostla naše společnost o 3,5 % na celkových 644 mil.
CZK. Z pohledu účetního výkazu jsme meziročně zvýšili tržby z prodeje výrobků a služeb o 9 %.
ANECT se i nadále soustředil a soustředí na B2B a B2G segment. Významné zastoupení našich
zakázek přichází z vertikál bankovnictví, pojišťovnictví, přepravy a logistiky, IT či centrální veřejné
správy. Příležitosti do budoucna vidíme i v nových vertikálách trhu, které se objevují až v posledních
letech.
Mezi našimi klienty jsou velké nadnárodní společnosti, úspěšné české firmy, státní organizace,
ale i prosperující menší firmy s potenciálem. V loňském roce jsme byli úspěšní v získávání nových
klientů a do našeho zákaznického portfolia přibylo několik významných zákazníků, jako jsou například:
Notino, Marks & Spencer, Bohemia Interactive a mnoho dalších. Kromě akvizice nových zákazníků
se nám dařilo rozvíjet i spolupráci s našimi klíčovými technologickými partnery, a to zejména se
společnostmi Cisco Systems, Check Point Software Technologies, Microsoft, VMware, F5 a mnoha
dalšími.
V našem firemním směřování klademe důraz na tři strategické oblasti, kterými jsou ICT bezpečnost,
řešení pro datová centra a oblast komunikace a spolupráce. To vše bychom chtěli poskytovat formou
služeb s využitím cloudových scénářů či hybridní cloudové architektury.
V loňském roce jsme potvrdili naši profesionalitu v oblasti ICT bezpečnosti. Její podíl z celkových
tržeb byl 32 % a meziročně se zvýšil o 7 %. V meziročním srovnání se nám nedařilo zcela dobře
v oblasti služeb a řešení datových center, ale 18% podíl na celkových tržbách je dobrým výsledkem.
Oblast komunikace a spolupráce, která v předchozím roce významně poklesla, dosáhla meziročně
obrovského růstu o 57 % a podílí se na celkových tržbách 9 %. V cloudových službách jsme
v loňském roce utržili 4 % z celkových tržeb.
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Naše strategické oblasti uvedené výše dostaly významné místo v našem PR a v marketingových
aktivitách. ICT bezpečnost, kterou na trh dodáváme pod značkou SOCA, jsme doplnili o několik
nových služeb. SOCA Academy, SOCA DPO i SOCA Risk Management již mají své odběratele.
Abychom ještě více podpořili zbývající strategické oblasti, rozhodli jsme se spustit další dvě nové
značky tak, abychom mohli každou ze strategických oblastí představit na trhu lépe a čitelněji.
První z nich je TIDA (Truly Integrated Datacenter by ANECT), která zastřešuje vize a veškeré aktivity
společnosti ANECT a.s. v oblasti datových center. Druhou značkou je AWOW (ANECT Way of
Working), která reprezentuje platformu služeb pro firemní komunikaci a spolupráci.
Kromě nových značek jsme podporovali ANECT na veřejných konferencích a seminářích. Opět jsme
byli hlavním partnerem IDG Cyber Security, pořádali jsme konferenci Čas digitálních týmů. Celkově
jsme se podíleli na dvanácti konferencích či seminářích. Paralelně s tím jsme byli aktivní i na sociálních
sítích, kde jsme meziročně zvýšili počet mediálních výstupů o desítky procent.
Mimo jiné jsme se v květnu loňského roku zúčastnili festivalu inovací Pioneers ve Vídni. Byla to pro
nás obrovská zkušenost a inspirace, kterou se snažíme zužitkovat v našem firemním prostředí. Ještě
poctivěji pracujeme na inovaci, kterou se snažíme ukotvit v „DNA“ ANECTu. Stále pokračujeme
v programu Idea for Innovation. Jedná se o dílčí inovace našich kolegů, kteří své nápady představují
inovační komisi, která jim může přidělit finanční dotaci a časový prostor. Od zavedení tohoto programu
máme v produkci sedm inovací. Kromě dílčích inovací se zaměřujeme i na inovaci rozdílovou, která by
nám významněji pomohla odlišit naše služby nebo která by přinesla unikátní produkt. K tomu jsme si
již přizvali renomovaného partnera, který nám s touto aktivitou pomáhá. Inovace je řemeslo a musí
se skutečně odpracovat. V rámci tohoto programu jsme v průběhu tří měsíců ve druhém pololetí
roku 2017 nashromáždili 207 hypotéz, na základě kterých připravujeme konkrétnější koncepty.
Ve společnosti ANECT a.s. platí i nadále pravidlo, že stavíme na kvalitních lidech. Staráme se o rozvoj
talentů našich zaměstnanců. Podařilo se nám posílit spolupráci s vysokoškolskou sférou a jednáme
o nových programech a projektech s několika univerzitami. Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu
o spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou, která jako jediná střední škola v Praze
vyučuje obor Kybernetická bezpečnost.
Ve společnosti ANECT a.s. vytváříme přátelskou firemní kulturu a pracovní prostředí. Proto jsme
se v průběhu roku 2017 rozhodli, že je nutné modernizovat naše pracoviště a v letošním roce
dojde k přestěhování pražské kanceláře do zcela nových prostor. Naše brněnská kancelář nebude
pozadu; již intenzivně diskutujeme o potřebných změnách i pro brněnskou část společnosti ANECT a.s.
Jako společensky odpovědná firma jsme na základě doporučení naší Rady Fondu ANECT podpořili
23 projektů, které se věnují nadačním fondům, hospicům, ale i jednotlivcům. Rada Fondu ANECT
zaslouží obdiv a poděkování.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a obchodním partnerům za spolupráci a těším
se na další úspěšný rok 2018.

V Praze dne 1. 6. 2018

JAN ZINEK

předseda představenstva
a výkonný ředitel ANECT a.s.
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Výrok představenstva s podpisem všech členů
představenstva

Představenstvo společnosti plnilo své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami
společnosti. Představenstvo konstatuje, že majetek společnosti v roce 2017 byl používán v souladu
s podnikatelskou činností a záměry společnosti. Stav majetku a jeho hodnota jsou věrně zobrazeny
v účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy. Oba dokumenty jsou ověřeny auditorem.

JAN ZINEK | předseda představenstva ANECT a.s.

LADISLAV HERYNEK | člen představenstva ANECT a.s.

PAVEL SRNKA | člen představenstva ANECT a.s.

V Praze dne 1. 6. 2018
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Zpráva představenstva společnosti ANECT a.s.
o vztazích mezi propojenými osobami

podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOK“)
I.
Struktura vlastnických vztahů
1.

Jediným společníkem společnosti ANECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 25313029,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 2113
(dále jen „Společnost“) k 31. 12. 2017 je ANECT holding a.s.

2.
a)
b)

Společníky společnosti ANECT holding a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 03553752,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
číslo 7246 (dále jen „ANECT holding a.s.“) jsou k 31. 12. 2017:
MONAKER s.r.o. – obchodní podíl 2/3;
MIVEREDA s.r.o. – obchodní podíl 1/3.

3.
a)
b)

Společníci MONAKER s.r.o. a MIVEREDA s.r.o. jsou k 31. 12. 2017:
Jediným společníkem MONAKER s.r.o. je Ing. Miroslav Řihák;
Jediným společníkem MIVEREDA s.r.o. je Ing. Jiří Štěpánek.

4.

Dle ustanovení § 74 ZOK je osobou nepřímo ovládající společnost ANECT a.s. Ing. Miroslav
Řihák, bytem Terasová 3063/60, Žabovřesky, 616 00 Brno.

5.
a)

Ing. Miroslav Řihák jako ovládající osoba je společníkem v těchto společnostech:
MONAKER s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 25312472, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24068 – obchodní podíl 100 %;
BKE a.s., se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, PSČ 664 62, IČ 25503421, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3869 – majetková
účast 82 %;
SECUPACK s.r.o., se sídlem Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad, IČ 28287592, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 58766 –
majetková účast 51 %.

b)
c)
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6.

Ing. Miroslav Řihák je dále nepřímo ovládající osobou společnosti ADUCID s.r.o., se sídlem
Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03678091, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86207, a to prostřednictvím společnosti
MONAKER s.r.o., která vlastní ve společnosti ADUCID s.r.o. 10 % podíl a společnosti ANECT
holding a.s., která vlastní ve společnosti ADUCID s.r.o. 80 % podíl.

7.

Společnost ANECT holding a.s. je k 31. 12. 2017 jako ovládající osoba dále společníkem v těchto
společnostech:
ANECT a.s., se sídlem Teslova 30, Bratislava 821 02, Slovensko, IČ 35787546, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě v oddíle Sa, vložka číslo 2431/B
(dále jen „ANECT SK“) – majetková účast 66 %;
ADUCID s.r.o., se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03678091, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86207 – majetková
účast 80%.

a)
b)

8.
a)
b)

Společnost ADUCID s.r.o. je k 31. 12. 2017 jako ovládající osoba dále společníkem a akcionářem
v těchto společnostech:
ADUCID Pty Ltd., se sídlem Level 19, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000, Australia,
Australian Company Number 158 921 432 – majetková účast 70 %;
ADUCID HK LIMITED, se sídlem Unit 1109, 11/F, Kowloon Centre, 33 Ashley Road,
Tsimshatutsui, Kowloon, Hong Kong, Business Registration Nr: 65896971 – 000 – majetková
účast 70 %.

9.

Mezi akcionáři nebyla uzavřena ovládací smlouva a akcionáři nejednají ve shodě. Statutárnímu
orgánu Společnosti není známo, že by v některém z období roku 2016 byly mezi propojenými
osobami ještě další osoby.

10.

Úloha ovládaných osob ve výše uvedené struktuře spočívá v koordinovaném výkonu podnikatelských
aktivit za účelem dosažení kladného hospodářského výsledku.

11.

Způsoby a prostředky, kterými ovládající osoba ovládá ovládané osoby, zahrnují jmenování
statutárních a kontrolních orgánů a nastavení jejich odměn za vytváření pozitivního hospodářského
výsledku.
II.
Období

Tato zpráva je v souladu s ustanovením § 71 a následující ZOK zpracována podle stavu ke dni
31. 12. 2017 za období kalendářního roku 2016 (dále jen „rozhodné období“).
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III.
Smluvní vztahy
1.
2.
3.

V rozhodném období existovala mezi ovládající osobou, Ing. Miroslavem Řihákem, a ovládanou
osobou, společností ANECT a.s., Pracovní smlouva uzavřena s účinností ke dni 1. 1. 2017.
Smlouva o pronájmu bytu v rezidenčním projektu Višňová ze dne 25. 2. 2016. Za rok 2017
uhradila společnost ANECT a.s. na základě této smlouvy nájemné ve výši 297.012 Kč.
Nájemní smlouva o pronájmu kancelářských prostor na adrese Masná 1847, Moravská
Ostrava, uzavřená s účinnosti ke dni 1. 1. 2017. Za rok 2017 uhradila společnost ANECT a.s.
na základě této smlouvy nájemné ve výši 126.000 Kč.

Mezi ovládanými osobami existovaly následující smlouvy:
a)

ANECT a.s., ANECT holding a.s., ANECT a.s. (Slovensko) a ADUCID s.r.o. – Smlouva
o poskytování služeb mezi společnostmi skupiny ANECT - na základě níž uhradila
i)
společnost ANECT holding a.s. společnosti ANECT a.s. v roce 2017 celkem 20.012 Kč
		
(bez DPH);
ii)
společnost ANECT a.s. (Slovensko) společnosti ANECT a.s. v roce 2017 celkem
		
7.801.941 Kč (bez DPH);
iii)
společnost ADUCID s.r.o. společnosti ANECT a.s. v roce 2017 celkem 1.731.585 Kč
		
(bez DPH);
iv)
společnost ANECT a.s. společnosti ADUCID s.r.o. v r. 2017 celkem 121.099 Kč
(bez DPH);
v)
společnost ANECT a.s. společnosti ANECT a.s. (Slovensko) v r. 2017 celkem 		
		
1.031.357 Kč (bez DPH).
b)

ANECT a.s. a BKE a.s. – Smlouva o poskytnutí technické podpory uzavřena dne 1. 9. 2009.
V r. 2017 uhradila společnost BKE a.s. celkem 0 Kč (bez DPH).

c)

ANECT a.s. a ADUCID s.r.o. – Smlouva o zápůjčce uzavřena dne 6. 8. 2015, na jejímž základě
ADUCID s.r.o. zapůjčil společnosti ANECT a.s. částku 19.900.000 Kč, ve znění dodatku č. 1.
Za rok 2017 byly společností ANECT a.s. uhrazeny úroky ve výši 94.540 Kč.
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4.

Všechny výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním
styku. Podmínkám běžným v obchodním styku odpovídala i poskytnutá plnění, protiplnění
a zajištění. Společnosti ANECT a.s. z těchto smluv nevznikla žádná újma.
IV.
Jiné právní úkony či opatření mezi osobou ovládanou a ovládající

1.

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 11. 6. 2017 na základě návrhu představenstva
o schválení výplaty podílu na zisku (dividendě) Společnosti za rok 2016 akcionáři, společnosti
ANECT holding a.s., ve výši 46.000.000 Kč.

2.

V průběhu celého rozhodného období nebyly s výjimkou tohoto rozhodnutí a smluvních vztahů
popsaných v odstavci III. této zprávy činěny v zájmu propojených osob žádné jiné právní
úkony či opatření, které by vybočovaly z rámce běžných právních úkonů uskutečňovaných
ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako akcionáře či společníka ovládané osoby.
Společnost ANECT a.s. neučinila žádný jiný právní úkon a nepřijala žádné jiné opatření
v zájmu nebo na popud propojených osob.
V.
Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi osobou ovládanou a ovládající

Mezi výhody existence výše popsané struktury ovládajících a ovládaných lze zařadit zejména zlepšení
koncepčního řízení ovládaných společností, zjednodušení administrativy a rozšíření obchodních
příležitostí na základě sjednoceného portfolia obchodních partnerů. Pro ovládané osoby nepřináší
propojení s ovládající osobou žádná rizika spojená výhradně s existencí tohoto propojení. Společnost
má za to, že vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající jsou převážně výhodné.
VI.
Závěr
1.

Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti ANECT a.s. a byla
předložena k přezkoumání dozorčí radě Společnosti, která sdělí své stanovisko ke zprávě
na valné hromadě Společnosti.

2.

Tato zpráva o vztazích bude uložena do Sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského
soudu v Brně, jako součást výroční zprávy Společnosti.

V Praze dne: 1. 6. 2018
Jan Zinek
předseda představenstva a výkonný ředitel ANECT a.s.
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Zpráva dozorčí rady ANECT a.s. za rok 2017

Společnosti ANECT se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 25313029, zapsané
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2113
Dozorčí rada v průběhu roku 2017 zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov společnosti.
V rámci této činnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské
činnosti společnosti. Kontrolovala, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu
s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valných hromad.
Na svých pravidelných zasedáních se dozorčí rada zabývala hospodařením společnosti, plněním
finančního a obchodního plánu, sledovala strategické záměry společnosti. Rovněž sledovala plnění
strategických cílů i průběžné auditní zprávy. Z této činnosti vzešla řada konkrétních podnětů pro
představenstvo společnosti a stanoviska dozorčí rady k jeho činnosti.
Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě výsledky hospodaření za rok 2017, které jsou
součástí roční účetní závěrky, ověřené auditorem. Dále předložilo návrh na vypořádání zisku za rok
2017.
Členové dozorčí rady přezkoumali výše uvedené podklady a konstatovali, že roční účetní závěrka
byla vypracována řádně a v souladu se zákonnými předpisy České republiky.
Konstatovali také, že zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami věrně
zobrazuje veškeré skutečnosti, které v průběhu roku 2017 nastaly.
Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti ANECT a.s. schválit její roční účetní
závěrku 2017 a také schválit návrh na vypořádání zisku.
V Praze dne: 1. 6. 2018

Ing. Jiří Štěpánek | předseda dozorčí rady ANECT a.s.
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Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost ANECT a.s. realizovala v průběhu roku 2017 aktivity vycházející z projektu Vývoj nástrojů
pro unikátní služby a online řešení v oblasti bezpečnosti, virtualizace, komunikace a spolupráce II.
Cílem projektu byl vývoj nových či podstatně zdokonalených informačních a komunikačních systémů
a aplikací pro každodenní využití typickými zákazníky společnosti ANECT a.s.
Společnost se vývojovým aktivitám v této oblasti věnuje za účelem dosažení podstatně vyšší
efektivity využívaných systémů, přidané hodnoty, užitku pro zákazníka, zjednodušení, stability,
bezpečnosti a kvality využívaných technologických prostředků a dat.
Bližší informace k tomuto projektu jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.
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ANECT se zapojil do projektu „Zelená firma“

V rámci tohoto projektu svým zaměstnancům poskytuje možnost zbavit se vysloužilých
elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu.
Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru
a efektivní recyklace odpadu vysloužilých elektrospotřebičů. Tyto spotřebiče obsahují nejen mnohé
nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také
velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do speciálního boxu. Projekt
dále umožňuje i recyklaci objemného firemního elektroodpadu.
Zapojením se do projektu „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak
směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému
cíli – snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě
možnosti recyklace drobného „domácího“ elektroodpadu.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění,
recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
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Rozvaha
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Příloha k účetní závěrce společnosti ANECT a.s.
k 31. 12. 2017
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, v platném znění a českými účetními standardy pro podnikatele v platném
znění.
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: Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25313029
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
Údaje o osobách s podstatným nebo rozhodujícím vlivem
Akcie společnosti ANECT a.s. jsou ze 100 % v držení společnosti ANECT holding a.s.
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku
Od 1. 1. 2017 má představenstvo společnosti ANECT a.s. 3 členy. Společnost se řídí stanovami
upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 31. 3. 2014.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech. Společnost ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 204/125,
Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25313029 se k 1. 1. 2015 rozdělila formou rozdělení odštěpení sloučením
s tím, že část jmění přešla na nástupnické společnosti ANECT holding a.s., se sídlem Vídeňská
204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03553752 a ADUCID s.r.o., se sídlem Vídeňská 204/125,
Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03678091.
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Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih (31. 12. 2017)

Funkce

Příjmení a jméno

Předseda představenstva

Zinek Jan

Člen představenstva

Srnka Pavel

Člen představenstva

Herynek Ladislav

Předseda dozorčí rady

Štěpánek Jiří

Člen dozorčí rady

Korunka Dušan

Člen dozorčí rady

Valenta Ondřej

2. Majetkové či smluvní spolúčasti účetní jednotky v jiných společnostech
Majetková spoluúčast vyšší než 20 %
Společnost nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiných společnostech.
3. Identifikace konsolidované účetní skupiny
Společnost ANECT a.s. je součástí skupiny ANECT holding a.s.. Pro potřebu konsolidace účetních
závěrek patří společnost ANECT a.s. do konsolidačního celku společnosti MONAKER s.r.o.
MONAKER s.r.o., IČ: 25312472, Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
Společnost Monaker s.r.o. uplatňuje při řízení společnosti ANECT a.s. rozhodující vliv a zpracovává
konsolidovanou účetní závěrku metodou plné konsolidace.
Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici v sídle firmy MONAKER s.r.o. a je zveřejněna v obchodním
rejstříku.
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4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 2017

Evidenční počet zaměstnanců

Zaměstnanci celkem

Mzdové náklady
Náklady na sociální a zdravotní zabezp.
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Z toho řídících pracovníků

141.029

12.982

43.771

2.679

1.117

48

185.917

15.655

												
Evidenční počet zaměstnanců: 138
Z toho řídících pracovníků: 6
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ
							
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ministerstva financí ČR, kterou se stanoví
postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku
Zásoby
Účtování zásob: účetní jednotka používá metodu „A“ evidence zásob
Výdej zásob ze skladu: účetní jednotka používá metodu „FIFO“
Ocenění zásob: zásoby vytvořené ve vlastní režii byly oceněny ve výši přímých nákladů, nakoupené
zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, vedlejší
pořizovací náklady, dopravné, clo, provize, pojistné a jiné náklady
Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností je na úrovni
vlastních nákladů, které zahrnují přímé materiálové náklady, přímé nakoupené služby, přímé mzdy
a výrobní režie. Nezahrnují se náklady na prodej.
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
K 31. 12. 2017 společnost ANECT a.s. žádné majetkové účasti nevlastní.
2. Způsob stanovení reprodukční ceny
Ve sledovaném období byla účetní jednotkou použita při účtování o servisních skladech. Reprodukční
cena je stanovena podle katalogu dodavatele.
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3. Změny oceňování, odepisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v účtování mimo níže uvedené
případy:
a. Účtování mezi členy ve skupině ANECT holding a.s.
S platností k 1. 1. 2017 byla mezi členy ve skupině ANECT holding a.s. uzavřena aktualizace Přílohy
ke Smlouvě o poskytování služeb mezi společnostmi ve skupině ANECT.
Mezi společnostmi jsou navzájem poskytovány tyto služby:
a) Podpůrné manažerské služby;							
b) Zajištění nákupu zboží a služeb;						
c) Projektová a servisní činnost;						
d) Sdílené náklady a přefakturace;						
e) Používání licence vytvořené vlastní vývojovou činností.
					
b. Pořízení dlouhodobého majetku vlastní výrobou
Veškeré externí náklady související s pořízením majetku vlastní výrobou se v průběhu roku účtují na
účet pořízení. Interní náklady se účtují na 5xx.xxx, tyto náklady se v den zařazení nebo nejpozději
k rozvahovému dni (31. 12. xxxx) aktivují prostřednictvím účtů 587.xxx a 588.xxx. Aktivace je
prováděna na nákladovém účtu na straně DAL.
c. Tvorba opravné položky k zařízení v servisním skladu
Zařízení pořízené pro potřebu poskytování služby servisního skladu – tj. rychlé výměny zařízení
a zajištění funkčnosti služby zákazníka – je v zásobách společnosti evidováno dlouhodobě.
Z technologického pohledu, se jedná o zařízení zastaralé, zákazník je však stále používá a společnost
je smluvně zavázána zajistit jeho náhradu v případě servisního incidentu.
Společnost tvoří k zařízení pořízenému na servisní sklad rezervu, jejímž smyslem je splnění
požadavku, brát při oceňování ke konci rozvahového dne v úvahu všechna předvídatelná rizika
a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků. Rezerva je tvořena v průběhu 4 roků následujících
po pořízení zařízení.
Zobrazení technologické zastaralosti začne běžet v okamžiku, kdy výrobce vyřadí zařízení z aktuální
nabídky (end of sale), ochranná lhůta v délce 2 roky.
Po uplynutí ochranné lhůty se na hodnotu zařízení začne vytvářet opravná položka k materiálu na
skladě, ve výši 25 % po dobu 4 let:
- dochází k rozpuštění vytvořené rezervy 459/554, dle výše utvořené opravné položky.
- dochází ke snížení hodnoty materiálu evidovanému na skladě 559/191 pomocí opravné položky
k materiálu, postupně až do výše 100 %.
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Opravná položka k servisnímu skladu vyjadřuje snižující se tržní cenu zařízení.
Tvorba opravné položky k servisnímu skladu je daňově neuznatelný náklad.
Na skladových kartách zařízení se hodnota nemění.
V případě využití zařízení k servisnímu zásahu a jeho zpětného naskladnění se používá původní
pořizovací cena.
Při vyřazení zařízení z důvodu prodeje, nebo nepotřebnosti bude zařízení ekologicky zlikvidováno
a vyřazeno ze skladu 501/112, zároveň dojde k rozpuštění opravné položky 191/559, není-li vytvořena
ve 100 %, tak i k rozpuštění zbývající části rezervy 459/554.
4. Opravné položky k majetku
Opravné položky tvoří účetní jednotka k účtům majetku, u kterého je na základě inventarizace zjištěno
snížení jeho hodnoty, které není trvalého charakteru. V roce 2017 došlo k rozpuštění opravné položky
k vyřazeným zásobám. Nově byly vytvořeny opravné položky k zařízení end of sale umístěném
v servisním skladu.
5. Odepisování
Účetní odpisy jednotka používá rovnoměrné s měsíční periodou odepisování. Jejich výše je dána
předpokládanou dobou použití majetku.
Daňové odpisy – použitá metoda
Účetní jednotka používá metody zrychleného odepisování majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů.
Systém odpisování drobného majetku
Drobný hmotný investiční majetek (DHIM) do 40.000 Kč je účtován na účet 501.001.
6. Zápůjčky
Společnost v průběhu roku 2016 poskytla zápůjčku členovi představenstva ve výši 5,3 mil Kč.
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 je 1,1 mil Kč.
7. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.
K rozhodnému dni jsou pohledávky, závazky, finanční prostředky a cenné papíry vedené v cizích
měnách přepočítány kurzem ČNB vyhlášeným k 31. 12.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE ZISKŮ A ZTRÁT
						
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Společnost neeviduje žádné závazky a pohledávky z minulých období z titulu DPPO.
2. Dlouhodobé bankovní úvěry
Společnost ve sledovaném období nečerpala žádné dlouhodobé úvěry.
Rozpis odložené daně
Výpočet odložené daně vychází z přechodného rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotu
dlouhodobého majetku z důvodu rozdílného způsobu odepisování, z tvorby rezerv, z tvorby opravných
položek k zásobám a z tvorby dohadných položek ke mzdám. Ve sledovaném období bylo zaúčtováno
zvýšení odložené daňové pohledávky ve výši 899 tis. Kč. Společnost k 31. 12. 2017 vykazuje odloženou
daňovou pohledávku ve výši 5.627 tis Kč, jejíž čerpání předpokládá proti ziskům příštích let.

Stav k 31. 12. 2017

Stav k 31. 12. 2016

Dlouhodobý majetek – rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatk. cenou

-5.165.494

-6.880.696

Zásoby – účetní opravné položky

5.249.634

5.154.321

Pohledávky – nezaplacené soc. a zdrav. pojištění

1.302.860

743.144

28.229.674

25.865.302

Závazky

0

0

Daňová ztráta z minulých let

0

0

5.627.168

4.727.593

Rezervy – reklamace, servisní sklady

Celkem pohledávky (+) / závazek (-)

						

2. Významné události po datu účetní závěrky
Nejsou.
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena
Skupina
majetku

Oprávky

Zůstatková cena

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Pozemky

0

0

0

0

Budovy, haly,
stavby

0

0

0

74.627

73.599

8.562
230

Samost. věci
a soubory
mov. věcí
Jiný HIM*)
Nedok. HIM

Běžné
období

Minulé
období

Přírůstky

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.730

61.815

10.897

11.784

5.882

4.854

8.562

5.304

5.030

3.258

3.532

0

0

46

0

0

230

249

6.066

5.883
(v tis. Kč)

*) Jiný HIM – představuje technické zhodnocení na pronajatém nemovitém majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Skupina
majetku

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Software

21.024

20.796

20.389

20.154

882

882

882

Výsledky
vědecké
činnosti

0

0

Jiný NIM

0
482

Ocenit. práva

Nedok. NIM

Minulé
období

Přírůstky

Úbytky

635

642

228

0

882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482

0

0

482

482

0

0
(v tis. Kč)

Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost neeviduje k 31. 12. 2017 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.
Majetek zatížený zástavním právem nebo jiným typem ručení
Není.
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Hmotný dlouhodobý majetek v operativním pronájmu

Majetek

Zahájení nájmu

Zahájení nájmu

Roční nájemné
2006

Roční nájemné
2017

Osobní automobily

2002

2021

6.336

7.169

Kancel. prostory Vídeňská 125, Brno

1999

2019

5.588

5.743

Kancel. prostory Antala Staška 79, Praha

2005

2018

8.432

8.097

2013

neurčitá

169

Kancel. prostory PRIME, Praha

1.191

Kancel. prostory Pražská 84/15, Plzeň

162

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Za majetek s rozdílným tržním a účetním ohodnocením lze považovat osobní automobily pořízené na
leasing. Jiný majetek v tomto režimu společnost neeviduje.
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Název společnosti

ZK

Podíl

Počet akcií

Divid. v tis. Kč

Podíl na běž. HW

Není

			
			
Majetkové účasti v dceřiných společnostech byly s rozhodným datem 1. 1. 2015 přesunuty na
základě projektu rozdělení štěpěním společnosti ANECT a.s. do společnosti ANECT holding a.s.
4. Vlastní kapitál
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

Běžné období
Základní kapitál
Vlastní akcie
Rezervní a statutární fondy
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV
Nerozdělený zisk minulých účetních období
Ztráta minulých účetních období
HV za účetní období
Vlastní kapitál celkem

Minulé období

50.000

50.000

0

0

8.282

6.282

0

0

60.297

60.095

0

0

48.931

48.832

168.140

165.209
(v tis. Kč)
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Rozhodnutím valné hromady ze dne 21. 6. 2016 byl vytvořen Fond na rozvoj společnosti.
Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 je 7.282.477 Kč.
Základní kapitál akciové společnosti

Druh akcií

Počet akcií

Na jméno

Nominální hodnota

100

500 tis. Kč

Pohyby v kapitálových fondech

Položka

Částka

Výsledek hospodaření za rok 2016 (+ zisk, - ztráta)

48.832

Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu v roce 2017

0

Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů v roce 2017

2.000

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let

832

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

0

Výplata dividend (-) čerpání zisku minulých let

-46.000

						
					

(v tis. Kč)

5. Pohledávky a závazky
Pohledávky z obchodních vztahů bez záloh:

Ve splatnosti

179.530

Po splatnosti

6.580

Celkem

186.110
(v tis. Kč)

Závazky z obchodních vztahů bez záloh:

Ve splatnosti
Po splatnosti
Celkem

179.530
6.580
186.110
(v tis. Kč)
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Pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině

ANECT a.s. (SR)

3.725

ADUCID s.r.o.

186

ANECT holding a.s

2
(v tis. Kč)

		

Závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině

ANECT a.s. (SR)

374

ADUCID s.r.o.

50

ANECT holding a.s

			

2

						
(v tis. Kč)
		
Běžné obchodní vztahy v průběhu roku společnost udržuje se společností ANECT (SR) a ADUCID s.r.o.
Pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Společnost má úzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb, jejíž součástí je
i poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 30 mil. Kč. Tato smlouva je zajištěna blankosměnkou.
Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Společnost eviduje k 31. 12. 2017 budoucí závazky z vypořádání nákupu USD. Tyto nákupy mají
datum vypořádání v průběhu roku 2018. Důvodem nákupu USD je zajištění možného kurzového
rizika. Obchody byly realizovány na základě smlouvy o poskytnutí treasury linky s UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. Tato Smlouva je zajištěna směnkou.
6. Rezervy
Stav účetních rezerv k 31. 12. 2017 na níže uvedených projektech činí:

Rezerva na reklamace

2.942

Rezerva na přecenění servisních skladů

1.329

Rezerva na servisní sklad (pořízení do 2011)

3.749

Rezerva na servisní sklad (pořízení 2012)

4.554

Rezerva na servisní sklad (pořízení 2013-2016)

16.326
-670

Rezerva korekce hodnoty servisních skladů
Celkem

28.230
(v tis. Kč)
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Všechny rezervy jsou vytvořeny ve výši 100 % zůstatkových cen.
Účetní jednotka neeviduje žádné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví vytvořena rezerva.
7. Výnosy za běžné období

Sledované období

Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje materiálu
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje majetku

.

Minulé období

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

225.995

222.394

3.601

239.667

237.925

1.742

27

27

0

0

0

0

418.481

370.767

47.714

382.691

330.457

52.234

435

435

0

85

85

0

Ostatní výnosy

12.638

0

0

12.449

12.449

0

Celkem

657.576

593.623

51.315

634.892

580.916

53.976

9. Náklady vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Pro rok 2017 přijala společnost projekt Vývoj nástrojů pro unikátní služby a online řešení
v oblasti bezpečnosti, virtualizace, komunikace a spolupráce II. (platný pro období 2016/2017).
Cílem projektu „Vývoj nástrojů pro unikátní služby a online řešení v oblasti bezpečnosti, virtualizace,
komunikace a spolupráce“ (dále jen „Projekt“) byl vývoj nových či podstatně zdokonalených
informačních a komunikačních systémů a aplikací pro každodenní použití typickými zákazníky
společnosti ANECT a.s. Společnost se vývojovým aktivitám v této oblasti věnuje za účelem dosažení
podstatně vyšší efektivity využívaných systémů, přidané hodnoty, užitku pro zákazníka, zjednodušení,
stability, bezpečnosti a kvality využívaných technických prostředků a dat.
Mimo externí projekty pro zákazníky společnosti byla část nákladů vynaložena v rámci interních
projektů, např. Projekt Idea4Vision, jehož cílem bylo zejména (ale nejenom) ve výrobních sekcích
v rámci pracovní doby vytvořit prostor pro generování a zpracování nápadů potřebných pro vývoj
vlastních inovativních produktů a služeb, a tím podpořit nové směřování společnosti ANECT a.s.
v souladu s Vizí.
Celkově byla v rámci projektů splňujících legislativní podmínky, zejména pokyn D-288 MF
čj. 15/96003/2005, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení §34 odst. 4 a 5 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů identifikována nákladová základna
ve výši 7.192.044 Kč.
10. Informace o návrhu na vypořádání zisku nebo ztráty
Představenstvo společnosti navrhuje vyplacení 46.000.000 Kč společnosti ANECT holding a.s. ve
dvou splátkách a to tak, že 20.000.000 Kč bude vyplaceno do 31. 8. 2018 a 26.000.000 do
31. 12. 2017. Částka 2.000.000 Kč bude přesunuta do Fondu rozvoje společnosti. Zbývající část zisku
Společnosti za rok 2017 zůstane na účtu nerozděleného zisku společnosti z minulých let.
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11. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze
Všechny významné informace a rizika nebo užitky z těchto operací, které jsou nezbytné k posouzení
finanční situace účetní jednotky, jsme uvedli v rámci zpracování účetní závěrky.

Sestaveno dne: 1. 6. 2018

Ing. Libuše Vaverková | hlavní účetní 		

Jan Zinek | předseda představenstva ANECT a.s.

25

www.anect.com | +420 271 100 100 | anect@anect.com

