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VÝROČNÍ ZPRÁVA



ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
I.

Rok 2008 byl pro Libereckou IS, a.s. především rokem ladění vztahů se svým hlavním zákazníkem, 
tedy statutárním městem Liberec. Dynamický rozvoj IT v celé městské skupině, implementace 
nových aplikací a rozvoj celého informačního systému města s sebou přinesly mnoho problémů, 
před které byla společnost postavena. Přesto se povedlo v průběhu roku vztah s hlavním 
zákazníkem stabilizovat a dotáhnout do konce některé klíčové projekty. V souvislosti s tím se 
začala společnost stále více orientovat především na oblast IT, tedy na oblast, která je její hlavní 
doménou, a utlumila svoji aktivitu v oblasti organizačního poradenství v rámci městské skupiny 
a částečně rezignovala i na roli integrátora procesů v rámci městské skupiny. To bylo způsobeno 
především nízkou poptávkou po těchto službách. 

Proto se v oblasti poradenství zaměřila především na IT a hrála tak významnou úlohu při 
implementaci informačních systémů nejen pro statutární město Liberec, ale i pro jím řízené 
společnosti, jakými jsou například TSML a.s. a DPML, a.s. Tomu také v průběhu roku přizpůsobila 
organizační strukturu fi rmy a řízení vnitřních procesů s důrazem na orientaci na zákazníka. Zároveň 
se společnost zaměřila v průběhu roku 2008 na rozvoj svých aktivit mimo skupinu města a snažila 
se posilovat svoji roli poskytovatele služeb v oblasti IT ve veřejné správě, kde se zaměřila na spolu-
práci s Libereckým krajem.

Přes veškerá úskalí, která musela v průběhu roku společnost překonávat, se jí dařilo především 
po stránce ekonomické. Strategický fi nanční plán společnosti schválený představenstvem vytýčil 
úkol postupného snižování ztráty a pro rok 2008 stanovil ztrátu ve výši 9 592 000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že se společnosti neustále daří zvyšovat svoji produktivitu a zároveň se podařilo 
realizovat větší objem tržeb v souvislosti s poskytováním většího objemu služeb, dosáhla Liberecká 
IS, a.s. daleko lepšího hospodářského výsledku a v roce 2008 hospodařila se ztrátou 6 578 000 Kč. 
V souvislosti s tím bude v roce 2009 předefi nován i strategický fi nanční plán společnosti se snahou 
o rychlejší snižování ztráty v příštích letech.

Svoji nezastupitelnou roli sehrála Liberecká IS, a.s. i v mnoha významných rozvojových projek-
tech, které realizuje především pro statutární město Liberec. Za všechny zmíním především rozvoj 
metropolitní sítě, kde přebírá roli správce a rozvoj městské čipové karty, kde se podařilo integrovat 
tento projekt do projektu krajské OPUS CARD a společnost se zároveň stala poskytovatelem řešení 
kartového centra pro celý krajský projekt.

Rok 2008 byl pro Libereckou IS, a.s. rokem velkých turbulencí, zároveň však rokem velice 
úspěšným.

        Ing. Ondřej Červinka 

                           předseda představenstva
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SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
II.

Liberecká IS, a.s. je společností podnikající v oblasti informačních systémů a technologií. Tato 
oblast je svojí podstatou dynamická a plná neustálých vývojových změn. Proto i rok 2008 byl 
pro Libereckou IS, a.s. dalším rokem plným změn stojících na tvrdé a často vysilující práci všech 
zaměstnanců. 

Jako každý subjekt realizující změny zaznamenala Liberecká IS, a.s. v roce 2008 své dobré i špatné 
okamžiky. Celkově byl ale rok 2008 pro naši společnost rokem úspěšným, inspirujícím a vitalizu-
jícím.

V obchodní oblasti se Liberecké IS, a.s. podařilo zvýšit objem svých služeb v tradičních 
produktech i v projektových zakázkách. K nejvýznamnějším patřila jako každý rok řada drobných 
produktových doplnění i velkých změnových projektů pro Magistrát města Liberce, ale i pro další 
subjekty „skupiny statutárního města Liberec“ (Dopravní podnik, Městský obvod Vratislavice, 
Městská policie, ZOO Liberec a další). Jejich podrobný výčet je pro účely tohoto textu příliš dlouhý, 
proto jen uvedu, že se jednalo o třiatřicet velkých změnových projektů a desítky drobných produk-
tových změn.  

Velkým úspěchem byl vznik úzké spolupráce v rozvojových úvahách i navázání střednědobých 
obchodních vztahů s Libereckým krajem, resp. Krajským úřadem Libereckého kraje, a to v oblasti 
správy datových sítí a projektu Krajské čipové karty OPUS CARD, jehož součástí se stal úspěšný 
předchozí projekt městské čipové karty „Liberecká městská karta“. 

Formou inženýrského dohledu přispěla naše společnost ve spolupráci s Magistrátem města Liberce 
ke zdárnému dokončení nových tras Metropolitní sítě optických vláken a dalších informačních 
technologií, které v roce 2009 sloužily pro organizaci Mistrovství světa v klasických lyžařských dis-
ciplínách a dále budou sloužit pro veřejnou správu a občany Liberce v dalších informačních pro-
jektech na území města. 

Výše uvedené rozšiřování oblasti působnosti Liberecké IS, a.s. mělo svůj obraz také ve zvýšení 
výnosů, které ve spojitosti s vyšší efektivitou využití zdrojů přineslo o tři miliony korun nižší ztrátu 
společnosti, než bylo plánováno. Liberecká IS, a.s. tak učinila další důležitý krok k odstranění vleklé 
účetní ztráty, která vznikla v roce 2006 v souvislosti s vkladem majetku z roku 2005.

Samozřejmě ruku v ruce s úspěšnými výsledky se projevovaly v činnosti Liberecké IS v roce 2008
i chyby. Bylo jich poměrně hodně a jejich důsledkem byly jednak nedostatky v uživatelské podpoře, 
jednak zpožďování výsledků změnových projektů. Největším a bohužel vleklým problémem, který 
se stále nepodařilo úplně vyřešit, je implementace nové SW technologie správy daní a poplatků 
statutárního města Liberec. 
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Příčinou chyb v činnosti Liberecké IS, a.s. byly nedostatečná projektová příprava a organizace, která 
měla za následek překotné implementace nových technologií bez zvážení některých negativních 
dopadů na uživatele a dále chybný přenos informací uvnitř samotné Liberecké IS, a.s. Důležité je, 
že naše společnost před těmito chybami nezavírá oči, ale snaží se je řešit. Důsledkem těchto snah 
je implementace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001-2007, která má vyvrcholit v roce 2009 
certifi kací. 

V průběhu roku 2008 představenstvo a vedení naší společnosti analyzovalo dosavadní vývoj 
i změny v okolí společnosti a výsledkem je změna strategického zaměření společnosti. Liberecká 
IS, a.s. tak od roku 2009 opouští ambice uspět v některých produktech mimo oblast IT a daleko 
více se bude zaměřovat na evropsky špičkovou bezpečnost a provozní spolehlivost – dostupnost 
dat a softwarových aplikací, která ukládá a provozuje na svých systémech. Kvalita poskytovaných 
služeb a odbornost zaměstnanců i celé Liberecké IS tak bude v následujících letech stoupat rych-
leji než doposud.   

Všechny úspěchy i neúspěchy každé organizace jsou produktem jejích zaměstnanců a dodavatelů. 
Je tomu tak samozřejmě i v Liberecké IS, a.s. Naše společnost v roce 2008 měla a i nadále má sta-
bilní tým zaměstnanců, který postupně mírně rozšiřuje. I přes některé vnitřní kritiky související 
s komunikací a vztahy je téměř nulová fl uktuace zaměstnanců velkým pozitivem a také vizitkou 
fi remní kultury a řízení lidských zdrojů. V klíčových oblastech naše společnost také v roce 2008 
vybudovala systém hodnocení dodavatelů s cílem postavit společné vztahy na novou kvalitativní 
úroveň. Obě skupiny jsou tak vedením společnosti považovány za základ dalšího rozvoje Liberecké 
IS, a.s.

Rok 2008 se tedy pro Libereckou IS, a.s. stal dalším úspěšným krokem na cestě k vitalitě a konkuren-
ceschopnosti srovnatelné s jinými obdobnými fi rmami v rámci nejen České republiky, ale 
i Evropské unie. Jak již bylo uvedeno, je to výsledkem práce zaměstnanců společnosti, a já jim za 
to děkuji.

  
        …………….……………..
        Ing. Jaroslav Bureš, MBA
                        ředitel Liberecké IS a.s.  
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telefon: +420 485 243 031
e-mail: lis@libereckais.cz
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Pøíloha k úèetní závìrce
spoleènosti liberecká 15, a.s.

k 31. 12. 2008

Pøíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù,
kterými se stanoví obsah úèetni závìrky pro podnikatele. Údaje prílohy vycházej i z úèetnich
písemnosti 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 tisicich Kè,
pokud není uvedeno jinak.

priloha je zpracována za úèetn( období poèínajicí dnem 1. ledna 2008 a konèici dnem
31. prosince 2008.

Obsah pøílohy

Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování
1. Zpùsob ocenìní majetku

1.1. Zásoby
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
1.3. Ocenìni cenných papirù a majetkových úèasti

2. Zpùsob stanoveni reprodukèni poòzovaci ceny
3. Zmìny oceòováni, odpisování a postupù úètování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Propoèet cizích mìn na èeskou mìnu
Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu získu a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti

1.1. Domìrky danì z pfijmù za minulá úèetni období
1.2. Bankovní úvìry
1.3. Rozpis odloženého daòového závazku nebo pohledávky
1.4. Rozpis pòjatých dotací na investièni a provozní úèely

2. Významné události po datu úèetni závìrky
3. Doplòující infonnace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pofizený fonnou finanèního pronájmu
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavnim právem
3.6. Pfehled majetku s výraznì rozdílným tržním a úèetnim hodnocením
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti
3.8. Sdruženi úèastníkù bez právní subjektivity

4. Vlastní kapitál
4.1. Použiti ziskù, resp. úhrady ztrát
4.2. Základní kapitál

5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhùtì splatnosti
5.2. Závazky po lhùtì splatnosti
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcich k podnikùm ve skupinì
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištìní a daní
5.5. Údaje o pohledávkách a závazcich z titulu uplatnìní zástavního a zajiš•ovaciho práva
5.6. Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze

6. Rezervy
7. Výnosy z bìžné èinnosti
8. Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetniho obdobi na výzkum a vývoj.
9. Údaje o promìnách
Organizaèni struktura spoleènosti
Pøehled o penìžních tocich
Pøehled o zmìnách vlastního kapítálu

Obecné údaje
1. Popis úèetní jednotky
2. Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech
3. Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady
4. Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní



Pøíloha k úèetní závìrce
spoleènosti Liberecká IS, a.s.

k31.12.2008

Obecné údaje

1. Popis úèetní jednotky

Název a sídlo úèetní jednotky: Liberecká IS, a.s.,
46001 Liberec 5, Jablonecká 41

Identifikaèní èíslo: 25450131

Právní forma: akciová spoleènost

Datum vzniku spoleènosti: 17. èervna 2002

Spoleènost je zapsaná v aR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1429.

Pøedmìt podnikání: -zpracování dat, služby databank, správa sítí,
-poskytování software a poradenství v oblastí hardware a software,
-èinnost technických poradcù v oblastí informaèních technologií,
-zprostøedkování služeb,
-specializovaný maloobchod,
-èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví,
-èinnost podnikatelských, finanèních, organizaèních a ekonomických
poradcù,

-poskytování telekomunikaèních služeb,
-poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì
lektorské èinností,

-pøíprava a vypracování technických návrhù,

Osoby podílející se na základním kapitálu úèetní jednotky více než 20%:

100% vlastník akcií -Statutární mìsto Liberec se sídlem v Liberci
Nám. Dr. E. Beneše 1
IÈOO0262978

Statutární orgán: pøedstavenstvo

Ing. Ondøej Èervinka

Hynek Tampier
Mgr. Alois Èvanèara
Ing. Petr Olyšar
Michal Wildner

Pøedseda pøedstavenstva:
Èlenové pøedstavenstva:

Dozorèí rada:
Pøedseda dozorèí rady:
Èlenové dozorèí rady:

Ing. Lidie Vajnerová
Michael Dufek
Marek Štros ( do 30.4.2008
Jan David ( od 1.5.2008 )

Èlenové statutárních a dozorèích orgánù po datu úèetní závìrky:
V obdobf po datu úèetnf závìrky nedošlo k žádným zmìnám na poziclch statutárnfch zástupcù.

2/12

'i



Pøíloha k úèetní závìrce
spoleènosti Liberecká IS, a.s.

k 31.12.2008

Organizaèní struktura úèetni jednotky a její zásadní zmìny v uplynulém úèetním období:
V úèetním období nedošlo ke zmìnám v organizaèní struktuøe spoleènosti. Spoleènost nemá žádné
stále poboèky. svoji èinnost provozuje v pronajatých prostorách.
Proces øízení spoleènosti probíhá v úrovních:

-pøedstavenstvo spoleènosti
-øeditel
-manažeøi úsekù
-vedoucí specialisté
-specialisté

2. Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech

Majetková spoluúèast vyšší než 20% (v tis.Kè)

Obchodní firma
spoleènosti

Sídlo Výše podílu na
základním kapitálu

Výše základního
kapitálu

sDoleènosti
ELSET, s.r.o Jablonecká 41

460 01 Liberec
100% 850

Výše uvedený obchodnf podfl byl získán dne 14.10.2004 na základì smlouvy o pøevodu obchodního
podílu.

Smluvní dohody mezi spoleèníky (akcionáfi) zakládajfcí rozhodovací právo:

Ovládací smlouva mezi liberecká IS, a.s. (øídící osoba) a ElSET s.r.o. (øízená osoba)
Povinnosti øídícf osoby:

~ uhradit každou ztrátu øízené osobì, která vznikne z jejího naøfzení,
~ cenovì vyrovnat finanènf újmu øízené osobì, která vznikne pøi plnìnI naøfzení øídící osoby,
~ smluvní vztahy mezi øfdfcf a øfzenou osobou probfhají na základì podepsaných smluv,
~ skonèí-Ii hospodaøení øfzené osoby za úèinnosti této smlouvy ztrátou, je øfdící osoba povinna tuto

ztrátu uhradit, pokud tato ztráta nemùže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných
disponibilnfch zdrojù øfzené osoby,

Smlouvy o pøevodech zisku:
Smlouvy o pøevodech zisku nejsou vypracovány

3. Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady
~-

Zamìstnanci celkem
Minulé období

32,66
Bìžné období

28.81!!!iJ_I!I~rný pøepoètený poèet zamìstnancù

v tis. Kè v tis.Kè
1 Mzdové náklady 11 7431 11 7931

Odmìny èlenùm statutárních orgánù spoleènosti

Odmìny èlenùm dozorèích orqánù spoleènosti
~41 3841

I Osobní náklady celkem
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Pøíloha k úèetní závìrce
spoleènosti Liberecká IS, a.s.

k 31.12.2008

4. Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní

Penìžitá a naturálnl plnìní stávajíclm ani bývalým èlenùm orgánù v minulém a bìžném obdobl nebyla

poskytnuta.

Ve sledovaném obdobf nedošlo k žádným újmám z uzavøených smluv mezi propojenými osobami.
Veškerá vzájemná plnìnI mezi propojenými osobami probìhla za tržnfch podmfnek.

Spoleènost má s firmou O-CONSUL T, s.r.o. na základì uzavfené smlouvy o provedenI auditu, jehož
pfedmìtem je povinný audit úèetnf závìrky a audit výroènf zprávy, v úèetnfm obdobf zúètovány náklady
za bìžné obdobf ve výši 112 tis. Kè.

Používané
oceòování

úèetní metody, obecné úèetní zásady zpùsobya

Pøedkládaná úèetní závìrka spoleènosti byla zpracována na základì zákona È. 563/1991 Sb.,
o úèetnictví.

1. Zpùsob ocenìní majetku

1.1. Zásoby

Úètování zásob
-provádìno prùbìžnì zpùsobem A evidence zásob

Výdej zásob ze skladu je úètován:
-cenami, kterými zásoby jsou pøijfmány na sklad

Ocenìní zásob
.oceòováni nakupovaných zásob je provádìno:

ve skuteèných porizovaclch cenách zahrnujlcich: -cenu porízení

-vedlej$í porizovacl náklady:
-dopravné
-clo

-provize
-pojistné
-jiné

1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Úètování
-dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je úètován prostfednictvlm úètù nedokonèené investice

Ocenìní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
.nakoupený majetek je oceòován ve skuteèných poøizovacích cenách vè. vedlejších poøizovacích

nákladù

1.3. Ocenìní cenných papírù a podílù

Ve sledovaném úèetním období firma nevlastnila žádné cenné papíry. Podíl ve spoleènosti ELSET
s.r.o. byl ve vazbì na výši jeho vlastního kapitálu promítnut v rozvaze -podíly v ovládaných a øízených
osobách a oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku -( pøecenìno metodou ekvivalence ).
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Pøíloha k úèetni závìrce
spoleènosti Liberecká IS, a.s.

k31.12.2008--

2. Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny
Spoleènost ve sledovaném úèetn(m obdobf nepoužila reprodukèní porizovací ceny

3. Zmìny oceòování, odpisování a postupù úètování
Ve sledovaném úèetnim obdobf nedošlo v úèetní jednotce k žádným zmìnám.

4. Opravné položky k majetku

Ve sledovaném úèetním období byly rozpuštìny opravné položky k dlouhodobému nehmotnému

majetku ve výši zùstatkové ceny vytvoøené v roce 2007 v celkové výši 1.038 684,-Kè. Rozpuštìní

opravné položky je daòovì neúèinným výnosem. Jednalo se o majetek, který byl již morálnì opotøeben

a úèelem tvorby opravné položky bylo vìrné zobrazení majetku v úèetnictví. Ve sledovaném úèetním

obdobf byl tento majetek vyøazen z evidence.

Ve sledovaném úèetnim obdobf vytvofila úèetní jednotka opravnou položku k dlouhodobému

hmotnému majetku ve výši zùstatkové ceny ke dni 31.12.2008 tj. v celkové výši 867.708,-Kè. Opravná

položka je dar'lovì neúèinným nákladem. Jedná se o souhrnnou položku kabeláže lokálnf poèftaèové

sftì a aktivních prvkù (pfeplnaèù a smìrovaèù). Tyto prvky jsou již nynf nahrazeny novými, které jsou

v evidenci majetku vedeny jako samostatné majetkové položky. Úèelem tvorby opravné položky je

vìrné zobrazení majetku v úèetnictvf.

5. Odpisováni

Úèetni jednotka má sestavenou interní smìrnici k zásadám odepisováni, evidenci majetku a odpisový
plán. Odpisový plán úèetnich odpisù dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vycházJ
z pøedpokládaného opotrebeni zarazovaného majetku odpovídajícího bìžným podmínkám jeho

použ[vánl.

-lineární

-zrychlená

Daòové odpisy -použita metoda:

V roce 2008 spoleènost na základì schválené strategie uplatòování daòových odpisù èásteènì
pozastavila uplatnìní daòových odpisù u dlouhodobého hmotného majetku.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný nehmotný majetek -majetek v ocenìnI nižšr než 60.000,-Kè a doba použitelnosti delší než

jeden rok.

Tento majetek je ve spoleènosti úètován a evidován následovnì:
-nehmotný drobný majetek v poøizovacl cenì do 60.000,- vè., který byl pøedmìtem vkladu

Statutárního mìsta Liberce je evidován v rozvaze na analyticky èlenìných úètech 013xxx a
pHslušných kartách majetku a doba jeho odepisováni je stanovena na 10 let.

ostatnl nehmotný drobný majetek v poøizovacl cenì do 60.000,- vè. je úètován primo do
nákladù 518xxx a souèasnì je veden v podrozvahové evidenci.

Drobný hmotný majetek -majetek v ocenìní nižší než 40.000,-Kè a doba použitelnosti delší než

jeden rok.

5/12

'\



Pøíloha k úèetní závìrce
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Majetek poøízený Døed 1.1. 2007:
Tento majetek je ve spoleènosti úètován a evidován následovnì:

-hmotný majetek v pofizovací cenì do 5.000,-Kè je úètován pøímo do nákladù 5012xx a
souèasnì je veden v podrozvahové evidenci

hmotný majetek v poøizovacf cenì od 5.001,- do 40.000,-Kè je úètován na majetkový úèet
029100, odepisován do nákladù na úèet 551700, doba odepisováni je stanovena 24 mìsfcù

specifická kategorie -mobilnl telefony, je úètována na majetkový úèet 029110, odepisována
do nákladù na úèet 551700, doba odepisováni je stanovena 24 mìslcù

Maietek Dorízený od 1.1. 200Z:
Tento majetek je ve spoleènosti úètován a evidován následovnì:

-hmotný drobný majetek je úèelovì rozdìlen do skupin, každé skupinì je prirazena trída
majetku resp. majetkový úèet, úèet odpisù, odpisový klíè a doba odepisování.

6. Pøepoèet cizích mìn na èeskou mìnu
pri prepoètu cizích mìn na èeskou mìnu používá spoleènost aktuální dennf kurz vyhlášený ÈNB.

Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti
1.1. Domìrky danì z pøíjmù za minulá úèetni období

Spoleènost neeviduje žádné domìrky danì z pøíjmù.

1.2. Bankovní úvìry

Spoleènost eviduje bankovní úvìry:

Banka Typ úvìru Splatnost Rámec
(jisti na) I stav

k31.12.

Bìžné
období

Minulé
období

tis. Kè tis. Kè
Oberbank AG 31.07.2009 12000

10 276
1795
1170
1422
1086
1191
1075

kontokorent rámec
stav

~
stav

~
stav

~
stav

rámec
stav

12000
7154
1795

733
1422

751
1191

799
2000

531

Oberbank AG investiènl 31.12.2010

Oberbank AG investièní 31.12.2010

Oberbank AG investiènl 31.07.2011

Oberbank AG investièni 31.08.2012

1.3. Rozpis odloženého daòového závazku nebo pohledávky

Spoleènost mìla ve svém úèetnictví v minulém období proúètovanou odloženou daòovou pohledávku
ve výši 469.126,-Kè. V souladu se zásadou opatrnosti a ve vazbì na strategii uplatòování daòových

6/12

)
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odpisù ve spoleènosti bylo rozhodnuto a schváleno pøedstavenstvem spoleènosti proúètovat tuto
pohledávku do nákladù a v bìžném obdobf neúètovat o odložené daòové pohledávce.

1.4. Rozpis pøijatých dotací na investièní a provozní úèely

Spoleènost ve sledovaném období nepøijala žádnou dotaci na investièní nebo provozní úèely.

1.5. Manka a pøebytky u zásob

Spoleènost neeviduje manka a pøebytky zásob.

2. Významné události po datu úèetní závìrky

Ládné významné události po datu úèetní závìrky nenastaly.

3. Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
tis. Kè

Skupina majetku Poøizovací cena Oprávky Zùstatková cena
bìžné
období

minulé
období

bìžné
období

minulé
období

bìžné
období

minulé
období

~

3298
17 889

~

2092
16 144

~

-288

-12196

~

~ ~~

~

157
7635

Pozemk
Stavb
Samostatné movité
vìci a soubo m.vìcí
Jin' DHM
Nedokonèený DHM

166181
4751

~J
14361 ~ ~ 57331

~
86811
1436l

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
tis.Kè

Skupina majetku Poøizovaci cena

Q~_v~~

Zùstatková cena
bìžné
období

bìžné
obdob!

-24 233

minulé
obdob!

minulé
období

=i

~

~

=1~
~

Software
áva

V ecké èin.
J
Ne o on ený DNM

minulé
obdobi

66436
O

O

O
1010

bìžné
obdob!

43698
O

O

O
2000

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek poøízený formou finanèního pronájmu

Spoleènost ve sledovaném období neporídila majetek formou finanèního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Drobný hmotný majetek do 5.000,- Kè je evidován dle internf smìrnice úèetnf jednotky v pod rozvaze a
úètován do nákladù na úèet 501 -spotøeba drobného majetku.
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Hodnota tohoto majetku v pod rozvaze (z pohledu výše porizovacl ceny) k rozvahovému dni èinl
1.250.124,91 Kè.
Spoleènost v roce 2008 neporldila žádný majetek formou investiènlch dotaci.

Spoleènost eviduje na podrozvahových úètech majetek, který poøidila v pøedcházejicich letech formou
investiènich dotaci:

Minulá obdobi
Název majetku

--~

poøizova~na (Kè)
I Kartové ce~m 10 630 000,-

882 600:-.
185138,-
589 000:-
225 000:-

504000:-
79 200:-

-~~OOOO:-,

I SW Far~n karetní svsté~
I TOAD for ~q.le Proffesional
! KDB o~tranìnr dU-Dlicit ~P,synchroENO-REJj
I Elektronická Dodatelna
I SmloJ,!YVa poplatkv-funk<;;jQnaljta, rozvoj aplikace
I Modul BPEJ

210000,-
335115:-
118800:-

I Celkem SW 14008 853;- I

I Gestor ~6-modulv a funkcionality
I Aplikace tvorba a~ù

Název majetku poøizovací cena (Kè)
Tiskárna Datacard SP75 SP75 ednotkami

te~_abezkontaktních karet M-
299 000,-

40 000,-
i 41865,-

8815,-, 
20 544 -! 
40 944,-

15216-

28 130,-
60 683,-

137175,-
530 000,-
442 370.-

I TravelMate 81Q4 WLMi 15,4"
I MT LCD FSC 17"

-

I MT LCD UK713 17" (4ks)
I Triline Proti Ce10L (4ks)
, HP Laser Jet 339Q
'24-port P~pevice 48V AC-
'~10/1 00 (24PoEf
, HPBl20oG3 X3 VÈ. ~ørslušenstvr
lServerHP Proliant BL20DG3s Dríslušens:tYl
I Server HP Proliant Bb~ODG3 s Rack sestava
I Server DB úložištì 1 133600,-

I

1 300 000,- i

113 018,-
I Server HP Proliant ML570RO2 X3.0
~ Plotr-HP DesianJet

rTískámv ~~rového kódu -71<5 283 500,- .-~

I Celkem HW 1---~-4 494 860:~ i

V uvedených tabulkách se poøizovacími cenami rozumí poøizovací hodnoty majetku bez ohledu na to,
zda byl majetek poølzen z dotace v plné výši nebo z dotace pouze èásteènì.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Spoleènost nemá žádný hmotný majetek zatížen zástavním právem

3.6. Pøehled majetku s výraznì rozdílným tržním a úèetním ohodnocením

Spoleènost kromì majetku evidovaného na podrozvahových úètech (viz tabulky bod 3.4) vlastni
majetek ($koda Fabia Combi), který byl v pøedcházejlclch letech poølzen za zùstatkovou cenu 122,-Kè
pøi ukonèeni leasingu, jeho tržní cena se pøedpokládá cca 40 OOO,-Kè .
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3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti

Podfl ve spoleènosti ELSET s.r.o. byl na základì smlouvy o pøevodu obchodnfho podflu zfskán dne
14.10.2004 za hodnotu 2.232.000,-Kè. Ve vazbì na výši jeho vlastnfho kapitálu k 31.12.2008 byl podfl
pøecenìn metodou ekvivalence na hodnotu 2.020.217,95 Kè a rozdfl promftnut v rozvaze -podfly
v ovládaných a øfzených osobách a oceòovacf rozdfly z pøecenìnI majetku.

Název spoleènosti Sídlo Podíl v % Poèet akcií!
nominální
hodnota

ELSET. s.r.o. I Jablonecká 41,~O1 Liberec 100 -/850

3.8. Sdružení úèastníkù bez právní subjektivity

Spoleènost byla jedním ze 4 úèastníkù sdružení, které vzniklo na základì smlouvy o sdružení ze dne
14.1.2005 Cílem sdružení bylo zøídit a uvést do provozu Metropolitní sí• Liberec.

Úèastníky sdružení byly spoleènosti:
Liberecká IS, a.s., Technické služby mìsta Liberce, a.s., Dopravní podnik mìsta Liberce, a.s. a
Sportovní areál Ještìd, a.s.

Spoleènost Liberecká IS, a.s. mìla ve sdružení 5% podíl. Souèasnì byla ustanovena jako správce
sdruženf a povìrena vedením úèetnictví sdruženf.

Sdružení bylo ke dni 16.5.2006 rozpuštìno. Sdružení vytvoøilo ve sledovaném období ke dni
rozpuštìní celkovou ztrátu ve výši 587,97 Kè. Podíl ztráty spoleènosti Liberecká IS, a.s. ve výši 29,40
Kè byl proúètován v úèetnf závìrce sledovaného období.

Movitý majetek vytvoøený ke dni rozpuštìní sdružení -nedokonèená investice ve výši 1 555437,80 Kè
se stala majetkem Liberecké IS, a.s. Souèasnì spoleènosti vznikla povinnost vyplatit ostatní úèastníky
v celkové výši 3 800 000,- Kè ve lhùtì nejpozdìji do 31.12.2007.

Spoleènost v roce 2007 uhradila závazek 1 000 000,- Kè Sportovnfmu areálu Ještìd,a.s. Se
spoleènfky Dopravnl podnik mìsta Liberce, a.s. a Technické služby mìsta Liberce, a.s. uzavøela
smlouvu o pùjèce se splatnosti závazku 31.12.2008 resp. 31.12.2009.

Spoleènost v roce 2008 uhradila závazek 1 800 000,- Kè Dopravnfmu podniku mìsta Liberce, a.s. a
k datu 31.12.2008 eviduje pouze závazek za spoleènosti Technické služby mìsta Liberce, a.s.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití ziskù, resp. úhrady ztrát

Zpùsob rozdìlení zisku pøedcházejíclho úèetnlho období:

Valná hromada spoleènosti schválila øádnou úèetní závìrku za rok 2007 a návrh na rozdìlení
hospodáøského výsledku -ztráty ve výši 10.438.768,83 Kè takto:

-spoleènost nebude provádìt pøídìl do rezervního fondu za rok 2007 z titulu dosažené ztráty
-spoleènost zúètuje ztrátu na nerozdìlenou ztrátu minulých let ve výši 10.438.768,83 Kè

Úèetnf ztrátu bìžného obdob! roku 2008 ve výši -6.578.214,05 Kè bude schvalovat valná hromada
akciové spoleènosti v polovinì roku 2009.

Spoleènost nebude provádìt pøídìl do rezervního fondu za rok 2008 z titulu dosažené ztráty.
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4.2. Základní kapitál

Základnf kapitál spoleènosti byl v plné výši vytvoøen nepenìžitým vkladem Statutárnfho mìsta Liberec.
Hodnota základnfho kapitálu ve výši 2 000 000,- Kè byla rozhodnutfm jediného akcionáøe dne
17.5.2005 navýšena o èástku 74500000,- Kè a toto navýšenI základnfho kapitálu bylo v minulém
obdobf v plné výši splaceno. Ve sledovaném obdobf nedošlo k žádným zmìnám základnfho kapitálu.

Akcie:
Základní kapitál spoleènosti je rozdìlen na 765 ks akcií na jméno v zaknihované podobì ve jmenovité
hodnotì 100 OOO,-Kè. Akcie nejsou veøejnì obchodovatelné.

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po lhùtì splatnosti

Poèet dnù
Ostatni Ostatní

Do30
30 -60
60 -90
90 -180

180 a více

Bìžné období
Z obchodního

s ku
423 193

O
9178

32 787

4~Oc ~

Minulé období
Z obchodního

s ku
280913

62 059
4018

O

O ~

5.2. Závazky po lhùtì splatnosti

Poèet dnù Bìžné obdob. Minulé obdob(
Z obchodního

styku
Ostatní Z obchodního

styku
Ostatní

=1~

~ ~

!

do 30]

30 -60 I

60 -90
90 -180

180 a více

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì

PohledávkY ~ ~~~y,~~~~j~_ì
Minulé období

Èástka
8500

364
29 750

6694
25 529
26 775

2439
4640

Dlužník
ELSET, s.~.o.
ELSET. s.r.o.

Splatnost Splatnost
16.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
18.12.2007
23.12.2007
24.12.2007
18.01.2008
25.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008

Bìžné obdobi

==~~~ástka29 750
27---

Dlužník
27.01.2009 ELSET, s.r.o.
29.01.2009 ELSET, s.r.o.

ELSET, s.r.o.
ELSET s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET, s.r.o.
ELSET S.r.O.---

~

98 6694

29 750

251
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5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištìní a daní

Spoleènost ke dni 31.12.2008 eviduje závazky pojistného na sociální zabezpeèení a príspìvku na
státní politiku zamìstnanosti za mìsíc 12/2008 ve výši 290.785,- Kè ve lhùtì splatnosti.

Spoleènost ke dni 31.12.2008 eviduje závazky verejného zdravotního pojištìní za mìsíc za mìsíc
12/2008 ve výši 121.405,- Kè ve lhùtì splatnosti.

Spoleènost ke dni 31.12.2008 eviduje závazky dani z titulu:
-zálohy danì z pøijmu fyzických osob za mìsic 12/2008 ve výši 113.290,- Kè ve lhùtì

splatnosti,
-srážkové danì za mìslc 12/2008 ve výši 648,- Kè ve lhùtì splatnosti
-danì z pøidané hodnoty závazek za mìsic 12/2008 ve výši 329.698,25 Kè ve lhùtì

splatnosti.

Spoleènost ke dni 31.12.2008 eviduje pohledávku danì z titulu:
-vyúètování silnièní danì ve výši 2.396,-Kè ve lhùtì splatnosti,

5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajiš•ovacího práva

Spoleènost eviduje smlouvy o zrfzenf zástavnfho práva k pohledávce:
-èíslo smlouvy 6/06/200 vè.dodatku è.1,
-èlslo smlouvy 86/06/200,
-èlslo smlouvy1/07/200,
-4/07/200,
-3/08/200

v souvislosti s úvìrovou angažovanosti Oberbank AG.

5.6. Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze

Spoleènost nemá takové závazky.

6. Rezervy
Spoleènost netvorila v prùbìhu sledovaného období žádné rezervy.

7. Výnosy z bìžné èinnosti
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8. Výdaje vyna/ožené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj
Spoleènost na výzkum a vývoj nevynaložila v prùbìhu sledovaného obdobr žádné prostredky.

9. Údaje o pøemìnách
Ve spoleènosti nedošlo v prùbìhu sledovaného období k žádným pøemìnám.
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Zvýšení

O

O~~~=
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O

O

O

O
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O

O
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Snížení

!~á~ladní 

kapit~1 zapsaný v o~~ím rejstøíku

Koneèný
zùstatek
76 500

O~~=
O

76 500
5

395

O

92

-212

5170

-24 837

-6 578

50535

IZákladní 

kapítál nezapsaný v ~~nJm rejstøíku

I _~I~ouèet A +/- B

Poèáteèní I

zùstatek
76 500

O

76 500
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5~~0

-14398
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~jyJastní 

akcie a vl~obchodni podíly

1§g~t~:4!t;;,g*.l+Q:i

E. ~Emisní ážio

L!::: 

I Rezervní fon~

l§. 

'Ostatní fon~~ ze zisku

I_H. 

IKapitáloVé~~
I:. 'Rozdíly z pre~enìní nezahrnu~SPodár~~Ýsledk~

J. IZis~ých úèetních o~

IZtrát~nulých 

úèetních obd~

IZisk/ztrátaza 

úèetní období po zdanìní
CI ke ,em,')" "

Podpisový záznam statutárnfho orgánu nebo
TVzické osoby, která je úèetní jednotkou

09.03.09 Ing. Ondrej Èervinka. predseda
Dredstavenstva .
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Ing. ~anažerka ekonomického úseku
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