
ZPRÁVA N EzAvlsLÉHo Au DlToRA

o ověření vtýroční zprávy za rok 2012
spoIeěnosti Vodni zdroie GLs Praha a.s.

Akcionářům a představenstvu společnosti:

ověřilijsme soulad výroční zprávy společnostiVodní zdroje GLS Praha a.s. k 31 '122012 s účetní
závěrkou, která je obsaŽena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. NašÍm Úkolem je vydat na základě
provedeného ověřenÍ výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

ověřenÍ jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doloŽkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyŽadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, Že informace obsaŽené ve výroční
zprávé, které popisují skutečnosti, jeŽ jsou téŽ předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou' Jsme
přesvědčeni, Že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádřenívýroku auditora.

Podle naŠeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti VodnÍ zdroje GLS
Praha a.s. k31.12.2012 ve vŠech významných (materiálních) ohledech v souladu s výŠe uvedenou
Účetní závěrkou.

V BÍlině dne 8.července 20'13
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Auditep spol. s r.o.
Litoměřická 280148
4'18 01 Bílina
oprávnění KA ČR č.016

lng' Jiří Hora
oprávnění KA CR č.1419



Výroční zpráva Vodních zdrojů GLS Praha a.s. za rok20l2

N Základní údaje o společnosti

1/ obchodní jméno společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a. s.
Sídlo společnosti : Jana Masaryka26l257,Praha2
Datum vzniku : 30.4.1992
Identifikační číslo : 45273 I]I
Rok, měsíc : 2012,12
Právní forma : akciová společnost dle $ I72 oZ
Bankovní spojení : Komerční banka Praha 10, č. ú. 490593I
Městský soud Praha, oR registr. oddíl B, vložka 1481 .

Statutární orgán představenstvo : předseda představenstva Ing. Jan Skalický a členové
představenstva Mgr. Eva Kypsonová' Ing. Josef Sinták, CSc. - zemŤel12.12.2012,
doplnění představenstva na VH v červenci 2013.

Předmět podnikání :

- geologické práce
. Ú - činnost prováděná hornickým způsobem

l - projektová činnost ve ýstavbě
- nakládání s odpady l vyjmanebezpečných l
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- zprostředkování obchodu
- zprostředkování sluŽeb
- testování, měření a analýzy
- specializovaný maloobchod
- velkoobchod.
- činnost technických poradců v oblasti ekologie, zemědělství, stavebnictví' chemie,
- výzkum a výwoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd,
- lesnictví, těžba dřeva a poskyování služeb v myslivosti,
- inženýrská činnost v investiční výstavbě,
- specializované stavební činnosti,
- přípravné práce pro stavby,

zpracování dat, sluŽby databank, správce sítí,
'\ - provádění staveb, jejich změna odstraňování,*',

- úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu.

Zák]adní organizační schéma společnosti :

valná hromada
představenstvo dozorčí rada

ředitel společnosti
odbor ředitele společnosti
odbor geologických služeb
odbor laboratorních služeb - zrušen v pruběhu roku 2012, na základě usnesení mimořádné valné
hromady konané v červenci 2012.

orgány společnosti :

Představenstvo : předseda představenstva - Ing' Jan Skalický
člen představenstva - Ing' Josef Sinták, CSc. (do 12.12.2012)
člen představenstva - \{gr' Er a Kr"psonová



Dozorčí rada : předseda - od 1 .10.2012 Daniela RůŽičková
JUDr. Roswitha Bozděchová-pouze do 30. 9.2012
/ odstoupilaze zdravotních důvodů i

členové - paní Veronika Zikmundová
- paní Daniela RůŽičková

Změny v dozorčí radě dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku.

Prokura: - Ing.Antonín Smrček

Výkonné vedení l obsazení funkcí k3I. 12' 2012 l :

Ing. Martin Vaigl, PhD. pověřenÍízenim společnosti,
Mgr. Bohdana Janíčková vedoucí odboru geologických a ekologických sluŽeb, změna od
I.9.2010.Ing. Blanka Thompsonová _ vedoucí odboru laboratorních služeb do ukončení likvidace.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

2lÚdaje o základním kapitáIu
Emitent není součástí koncemu ani jiných seskupení. Nevlastni žádný podíl v jiných obchodních
společnostech.
Záklaďní kapitál se za poslední tři roky nezměnil a tvoří jej 8 1 14 000,- Kč.

osoby s větším než 5%o podílem nazákladním kapitálu k rozvahovému dni jsou:
RNDr. Voitěch Zikmund cca33%o
Ing. Lucie Rticklová cca 16 Yo

3/ Údaje o cenných papírech
Počet kusů cenných papíru : 8 114 akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, zaknihovaná na

majitele.

4/ Profil společnosti
Vodní zdtoje GLS Praha a.s. jako akciová společnost vznikla v roce 1992 ttansformací

v rámci velké privatizace z části státního podniku Vodní zdroje Praha, který byl založen v roce
1957. Svou základni činností Vodní zdroje GLS Praha a.s.' tj. hydrogeologickým průzkumem,
využíváním a jímáním zásob podzemních vod, vodohospodářskými pracemi a ptáce s těmito
činnostmi související, pokračují v tradici bývalého státního podniku. V současné době je
ýznamnou činností firmy mj. také řešení problematiky aplikované ekologie, a to zejména řešení
náprav starých ekologických škod' ochrany Životního prostředí, ale také geologických oborů,
především inženýrské geologie. Společnost je mimo jinó také zapojena zejména do prací na
mezinárodních projektech Evropské unie.

Vodní zďroje GLS Praha a.s. i její pracovníci jsou drŽiteli specializovaných oprávnění a
akreditací - odbomé způsobilosi MŽP pro práce r'hydrologii, sanačních geologických pracích,
inŽenýrské geologie, oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady a dalších. Chemicko
analytická laboratoř společnosti je držitelem akreditace Čie. oa roku 1999 má firma Vodní zdroje
GLS Praha a.s. zaveden a udrŽován systém Ť1zeníjakosti ISo 9001. Nově byl obhájen vbřeznu
2012.

Na území České republiky Vodní zdroje GLS Praha a.s. aktivně spolupracuje s orgány státní
správy, jako je ly'rŽP, MZe, MMR a MF Čn pii řešení Ťady zakázek voblasti ochrany životního
prostředí. Společnost spolupracuje s řadou vj'znanrnich soukromých investorů v oblasti aplikované
geologie a ekologie. Své sluŽby společnost \/odní zdroje GLS Praha a.s. poskytuje ve značné miŤe
také v komunální sféře obcím a městům.



1/ Hlavní činnosti :
Geologické služby

Hydrogeologie
- projektování hydrogeologických ptací, Ťízení, dokumentace a vyhodnocování technických

prací, stanovení podmínek pro využívání studní a jímacích objektů, instalace a p1oyoz
čerpacích zaŤízeni,

- ověřování zdroji pitné a užitkové vody s oceněním jejich využitelného mnoŽství a.jakosti,
- návrhy arevize pásem ochrany vodních zdrojů,
- monitorování časového a prostorového reŽimu tvorby a jakosti vod,
- modelová řešení pohybu podzemní vody, šíření kontaminace a vlivů způsobených jímáním,
- hodnocení zásob podzemníchvod.

InženÝrská geologie
- komplexni inženýrsko-geologický průzkum pro zakládáni staveb,
- ověřování propustnosti zemin a dalších ťyzikálních a mechanických vlastností zemin,
- posuzování moŽnosti vsakování do horninového prostředí.

b
Geofvzika

- přehledné grafické atextové výstupy,
- digitalizace mapových podkladů, geologických řezů,
- modelové řešení hydrogeologických úkolů.

Vodohospodářské služby
- návrhy způsobů a provedení úpravy vody v případě potřeby,
- řešení vodohospodářských střetů zájmtt,
- odbahňování rybníků a jejich celková rcvitalízace,
- vodohospodářské stavby- jímání vodárenské zdroie.

Ekologické služby
ověřování rozsahu znečištění

- identifikace znečištění - atmogeochemie sumární i selektivní,

l průzkumné vrtné či ruční sondy, monitorovací hydrogeologické vrty'
kvalifikované odběry vzorků zemin. povrchových a podzemních vod, odpadů, kalů a
půdního vzduchu,

- statické odběry vzorků vod ručními odběráky'
- dynamické odběry vzorků vod ponomými čerpadly,
- modelové řešení pohybu kontaminace prostředím,
- ýpočty rychlosti postupu a dosahu znečištění.

Sanace znečištění
- návrhy Sanace podzemních vod azemtn l'četně nákladů na jejich řešení a harmonogramu

prací,
- Ťízení a kontrola technických sanačních prací.
- supervize sanačních prací jiných organizací.



Problematika skládek odpadů
- zjištění rozsahu starých skládek, .
- průzkum mocností a charakteru odpadů,
- monitorování jakosti podzemních i povrchových vod v okolí skládek,
- vyhodnocení trendu vývoje znečištění vod v širším okolí skládek,
- návrhy rekultivací a sanací- podklad pro projektanta,
- geologický průzkum pro stavbu skládky a její zabezpečení.

Hodnocení vlivu znečištění na životní prostředí
- posuzování starých ekologickýchzátěží'
- ekologické audity,
- analýzy riz1ka,
- hodnocení zdravotní nebezpečnosti znečištění.

Technické práce
Vrty průzkumné. iímací, monitorovací

- podle účelu apožaďavků zákazníka s r.yužitím rtrnýchtypů vrtných souprav,
- palametry jsou projektovány v závislosti na poŽadovaném průměru' hloubce vrtu a místních

geologických podmínkách,
Y - k lystrojení vrtů se pouŽívají kvalitní vystrojovací materiály l ocel, PE, PvC, PP, antikro /'

v případě jímacích vrtů ýstroj s atestem na pitnou vodu.

čerpací zkouškv, odběrv vzorků vod
- ověření využitelné vydatnosti jímacích objektů vzhledem k poŽadovanému odběru vody,
- odběr rcprezentativních vzorků vody ke stanovení její jakosti pitné vody v závislosti na

platné legislativě,
- výpočet hydraulických parametrů zvodněného prostředí'
- získání potřebných dat pro řešení hydraulických úloh.

Televizní prohlídky vrtů a kanalizace
- ověřování technické způsobilosti vrtů k dalšímu l,yužití,
- zjištění stavu výstroje,
- prohlídky kanalizace všech průměrů'
- poŤizeni videozáznamu a fotodokumentace,
- kvalifikovanévyhodnocení.

I_ Techniclď zásah pro zlepšení iímací schopnosti
- mechanická regulace- vyčištění výstroje kartáči,
- chemická regenerace * rozpouštění usazenin za účelem zlepšení průchodnosti perťorace a

obsypu,
- rekonstrukce- pře vystrojení vrtu novým vystrojovacím materiálem / např. v případě

pískování vrtu následkem koroze nebo jiného poškození ýstroje /.

Laboratorní služby _ změna od 1. 1. 2013 _ zajištění služeb externě.
Úplné chemické rozbory

- chemické a fyzlkálni rozbory všech typů r.od a r'ýluhů,
- zkrácené stavební rozboty,
- výpočet bilance kationtů a aniontů,
- rczbory voď ze soukromých studní.



Bakteriologie a biologie
- mikrobiologické rczboty bakterie koliformní, fekální koliformní, psychroÍilní,

enterokoky,
- biologické rozbory - mikroskopický obraz, abioseston.

organická chemie
- stanovení ve vzorcích vod, zemin, půdního vzduchu, ve výluzích,
- nepolární extrahovatelné l ropné llátky,
- těkavé organické látky, BTX, CLU, chlorťenoly,
- polyaromatické uhlovodíky l PAU l,
- chlorovanépesticidy,
- polychlorované bifenyly/ PCB i,
- polychlorované bifenyly/ PCB /,

- využití moderní analytické techniky / infračervená spektroskopie, hmotnostní
spektrometrie' plynová chromatografie.

Bl Zá|<Iadní ekonomické údaje. Vrvoj tržeb a výnosů zběžné činnosti za rok2012.
Zarok2012 vykazuje společnost trŽby a výnosy ve výši 19 056 tis. Kč.
oproti roku 2011 došlo k nárůst o 274 tis. Kč.

l V roce 2013 se předpokládajítržby a výnosy ve výši : 19 000 tis.Kč .

1. vyvoj činnosti účetní jednotky za rok20l2

V roce 2012 nebyl vývoj společnosti poznamenán druhotnou platební neschopností.
Zaznamenán byl však určitý nárůst nákladů a nárůst tržeb. Tržby a výnosy se zvýšily meziročně o
274 tis. Kč. Podstatný vliv natržby měla i dále zakázka ,, Českých drah a.S." a po reorganízaci i ČD
Cargo a.S. a SŽoC, státní organizace. Společnost vykazuje HV před zdaněrim za účetní období
2072 ve výši - 1 587 tis. Kč l ztráta l.

2. Pohledávky, závazky a platební situace společnosti.

1 2.1. Společnost v rcce 2012 nečerpala krátkodobý bankovní debet, a ani úvěr. Finanční- prostředky došlé společnosti v průběhu rok 2012 umožnily společnosti se převáŽně vypořádat se
závazky,jak je dále uvedeno Ve zprávě.

2.2. Stav pohledávekzobchodníchvztahů k 3I. 12. 2012 je vykazován ve
rýši 6 619 tis. Kč.
Pohledávkami.pak ve výši 6 428 tis. Kč jsou pohledávky do splatnosti vykazované za Českými
dráhami a.s., ČD Cargo a.S. a sŽoc s.o. atd. Pohledávky za českými dráhami a.s. jiŽ byly v I.
čtvrtletí roku 2013 částečně ryrovnány. Pohledár'k}'po lhůtě splatnosti do 30 dní tvoří pohledávky
r'evýši 136 tis. Kč.



Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti

2. 3. Celkové závazky / krátkodobé / společnosti k 31. 12.2012 jsou 3 789 tis. Kč. Ke dni
rydání výroční zprávy je stav závazků z obchodního styku z větší části lryrovnán. Závazky
z obchodního styku vykazuje společnost vhodnotě 2275 tis. Kč, z toho závazky starší 90 dnů ve
rýši: 13 tis. Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů

Do 30 dní
31-60 dni
61-90 dní
91-180 dní
181 a více dní

2.4. Ke dni vydání výroční zprávy jsou závazky k 3r. 12.2012 ke správě sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění vyrovnány, obdobně tomu tak je i u přímých a nepřímých daní
a penále.

2.5. Společnost vykazuje k 3I. 12.2012 otevřené soudní Spory do 57 tis. Kč. Ke dni výroční
zprb,ry běží 2 exekuce ve prospěch společnosti. Spor s b1valým předsedou představenstva RNDr.
Karlem Grofem na 1 100 tis. Kč byl ukončen celkovým úspěchem VZ GLS Praha a.s. v této právní
r'ěci. Rozsudek nabyl právní moci v dubnu 2008 . RIrIDr. Karel Grof ku dni výroční zprávy splatil
-160 tis. Kč a ke dni 31 . 3.20Í1 s ním byla uzavřena .. Dohoda o zťtpočtu " splátek úroků z prodlení
ke splacené jistině. DluŽník však v květnu 20Il zemŤel. Zbývající část pohledávky byla uplatněna
r- dědickém Ťízeni vedeném po zesnulém, zatím záležitost není uzavřena.

Počet dnů Za sledované
období2012

Za předchozí
období 2011

Z obchodního
styku

Ostatní Z obchodního
styku

ostatní

Do 30 dní B6 r62
31-60 dní 29 43
61-90 dní 9 42
91-180 dnÍ 8 50
181 a více dní 10 s6 106

Za sledované
období 2012

Za předchozí
období 2011

ostatní



3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech.
Majetková spoluúčast vyšší než 20%. Společnost ve sledovaném účetním období neziskala a
ani neeviduje spoluúčast více jak 20% jiné společnosti.
Smluvní dohody mezi společníky l akcionáŤi l zakládající rozhodující právo - nemá.
ovládací smlouvy : nemá.
Smlouvy o převodech zisku : nemá.

4. Dlouhodobý hmotný majetek.
Společnost vlastní dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 5 776 tis. Kč.
Zistatková hodnota činí : 287 tis. Kč. Ve sledovaném období vroce 2012 došlo kvyřazení
dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 474 tis. Kč. Vyřazený majetek byl účetně zcela
odepsaný.

-{.1. Hlavní skunin dlouhodobého hmotného ma
Skupina maietku Minulé účetní

období
K31.I2.2011

Pozemky

Stavby

Samostatné
mol'ité věci a
souborv věcÍ
Stroje, přístroje,
zařuení
Dopravni
rostřed

Inl entář
.Jini DHM
\edokončený
DH\T

4.]. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu - není.

-{.-]. Souhrnná výše majetku neuvedená y rowaze

-:l.-rtný majetek s pořizovací cenou od 500,- Kč do 40 000,- Kč 853 tis. Kč.
':]motný majetek s pořizovací cenou od 500,- Kč - 60 000,- Kč 119 tis. Kč.

_ _15g'ir é láhve - obaly 72 tis.Kč.

4.{' Rozpis hmotného majetku zatlženého zástar'ním právem
.-.:

.f

Zůstatková cena



4.5. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržníma účetním ohodnocením
Nemá

5. Ce ní nákladů za rok2012 a ředchozí období / v tis. Kč /
Celkové náklady za rok činily :

Skladba nákladů: výkonová
spotřeba

osobní náklad
Odpi
ostatní náklad

6. Ltdálosti po datu účetní závěrky. K 30. 4. 2OI3 byla většina závazkts' a pohledávek uhrazena.
\[enší finanční potíže byly způsobeny vdůsledku delší splatnosti laž 90 jní lpracína nosných
l:kázkách / České dráhy a.s. l' Na zaklado žád'osti u Fú pro Prahu 2 došlo ke zruŠení zálohna daň
: lříjmu právnických osob s ohledem na celoročně vykazovan ou ztráúu.

.,2
es

* I' :sk] tnutá peněŽitá či jiná plnění.
: : -:, si r'e sledovaném účetním období neposkyla žádné půjčky ani členům statutárních orgánů'

'"- .- ' _"::těstnancům.

-l 
1-- ij spoIečnosti v roce 2013_ :']' s- bude pokračovat vzakázkové činnosti zejména u akcí sÍirmou České dráhy a.s.

: -: l--:]: se. Že tato zakázkazaplnipřeváŽnou část obratu společnosti spolu sezakázkami firem
-j.] _ . . SZDC s.o., Purum s.r.o. atd. Předpokládají se trŽby a výnosy cca 19 000 tis. Kč.

\ 
",-laje na lÝzkum a vyvoj 2012 : Společnost za rok2072 nevynaložIlavýdaje na výzkum a

oIeč

Rok 2012
20 65s

Rok 2011
21 870

14 394

amestnancl s nosti. osobnÍ ná / v tis. Kč /.

Za městnanci společnosti celkem Předchozí úč. obdobÍ
2011

Sledované úč. období
2012

F' numěrní- počet zaměstnanců t8 18

Z t'iho řídící nracovníci )J J

i'[zdllr é náklady 5 040 5 283
,'t:nnĚn}_ clenú statut. org. a dozorčí
-":a,lr 90 87
\a^]adr na sociáIní zabeznečení r 694 Í 687

. clální náklad 194 183

* ' bní náklady celkem 7 018 7 240



11. ostatní skutečnosti :
Zprávu dle $ 66a nebylo nutno zpracovat,jelikoŽ ke skončení účetního období 2OI2 se nevyskytly
právni tituly pro hodnocení vztahů' dle tohoto ustanovení.
Společnost k rozvahovému dni nepořídila vlastní akcie, zatimní listy, obchodní podíly apod.

12. osoby odpovědné za výroční zprávu z

Mgr. Eva Kypsonová, člen představenstva a.s.
Ing. Jan Skalický, předseda představenstva a.s.

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zptávě aií skutečnosti a žádné ostatní
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení ečnosti nebyly vynechány.

\I Praze dne 25.června2013

I
\Ígr. Eva Kypsonová
Členka představehstva a.s.

('? 
,

,/'-,\
.....1...

v

Ing. Ja{ Skalický
představenstva a.s.

13. osoby oprávněné za ověření účetní závěrky za minulé období a za rok2012.

Společnost Auditep spol. s r.o.' se sídlem Litoměřická28Ol48, Bílina, PSČ 418 01, IČ: 46708677,
DIC CZ 46708677, registrovaná komorou auditoru české republiky / KAČR, jako právnická osoba
cprávněná provádět auditorskou činnost s oprávněním číslo 016.

Přílohy : Rozvaha v plném rozsahu zarck2)I2.
Yýkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zarok20l2.
Příloha k účetní závěrce zarok2012.



N4inimální záVazný Výčet informaci
uVedený Ve Vyhlášce
500/ 2002 sb.

Účetní jednotka doručí
úěetní záVěrku současně
s doručenim daňového př]znání
za daň z příjmů

1 x přisušnému finančnímu
úřadu

OZVAH
v plném rozsahu

ke dni

31.12.2012

(V celých tisících Kč)

Rok lČ

2012 't2 452 73 17'l

obchodnÍ filma nebo
jiný názeV úěetnÍ jednotky

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

sídIo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jana Masaryka 261257

12O 00 Praha 2

AR

za upsaný základnÍ kapitál

Nehmoiné výsledky výzkumu a \^i'Voje

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dIouhodobý nehmotný majetek

Dospělá zViřata a jejich skUplny

oceňovací rozdíl k nabytému majetku

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý flnanění majetek



oznaČ' AKTIVA č.
řád

BěŽné účetní období Min.úč.obd

Brutto Korekce Netto Netto
fběŽná aktiva 3'l 15 640 -524 15 116 '17 261

c.L

1

2

3

1

zásoby 32 315 315 225
Materiál 139 139

NedokonÓená Výroba a polotovary 34 176 176 t/J
Výrobkv J5

N4ladá a ostatni zvířata a je.jich skupiny Jb

Zbaží 37

PoskytnUté Zálohy na zásoby

Dlouhodobé pohIedávky 39 147 147 155
PobledáVky z obchodnÍch Vztahů 40

Pohledávky_ ovládaná nebo ovládající osoba 41

Pohledávky- podstatný vliv 42

ťonleoavKy za spoIecniky' Členy druŽstva a za
účastníkV sdruŽení 43

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44

Dohadné účty aktivní 45

Jiné pohledávky 46

odloŽená daňová pohledávka 47 147 147 155

a !it.

9

Krátkodobé pohIedávky 48 7 521 -524 6 997 7 617
Pohledávky z obchodních Vztahů 49 6 619 6 619 7 107
PohledáVky_ oVládaná nebo ovládající osoba 50

Pohledávky_ podstatný vliv 51

ťonleoavKy za spoleonjky, Óleny druŽstva a za
účastníky sdruŽení

socjální zabezpečení a zdraVotní pojištění

Stát _ daňové pohledávky 54 2 2 120
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 308 308 322
Dohadné účty aktivní 56

Jiné pohledávky 592 -524 68 6B

,,t

2

3

4

Klátko dobý fi nančn í m aj etek 58 7 657 7 657 I 264
Peníze 59 2 B4B 2 848 2 810
Učty V bankách 60 4 809 4 809 6 454
Krátkodobé cenné papíry a podí|y 61

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Ó/

). t.

1

2

3

časové rozlišení 63 63 63 88
NákIadv příštích období 64 E' B8

KomplexnÍ nákady přÍstích období 65

Pří.Jmy příštích období bb 10 10

kontroIní číslo 999 88 241 -26 280 61 961 70 584



I

označ. PASIVA č'
řád

stav v běŽném účetním období stav v minulém účetním období

PASIVA CELKEM 67 15 506 17 668

A. ýlastní kapitál 68 '11 709 13 305

A. I.

AI 1.

2.

c

základní kapÍtál 69 I 114 I 114

Základní kapitál 70 I 114 I 114

Vlastní akcie a Vlastní obchodní podíly 71

Změny základního kapitálu 72

A. ll.

:. ll. L

2.

3.

4.

5.

6

KapitáIové fondy 73

Emisní ážio 74

ostatní kapitáloVé fondy 75

Ucenovacr rozdrly z preceneni majetku a
závazkŮ 76

ucenovact rozoily z precenenl pn premenacn
společností 77

Rozdíly z přeměn spoleóností 7A

Rozdíly z ocenění při přeměnách spoleóností 79

!. ilt.

r 1.

2.

Rezervní fondy 80 1 666 1 666
Rezervnr tondy, nedelttelny tond a ostatni fond)
ze zisku Ól 1 623 1 623

statutární a ostatní fondy 82 43

j tv.

-1

2

2

výsledek hospodaření minulých let 83 3 525 6 613

Nerozdě|ený zisk minu|ých let a4 6 613

Neuhrazená ztráta minu|ých let 85

Jiný ýsledek hospodaření minulých let 86

vyst ed eK n os po cta ren t D ezn eho u cetn i h o
období /+J 87 -1 596 -3 088

}izí zdrqe 88 3 789 4 363

Rezervy 89

Rezervy podle zvláštních práVních předpisů 90

Rezerva na důchody a podobné záVazky 91

Rezerva na daň z příjmů 92

ostatní rezervy 93

: ,. Dlouhodobé závazky 94

Záv azky z ob chod n ích Vztah ů

Závazky- ovládaná nebo ovládající osoba o^

Záv azky - podstatný Vl jV 97

LavazKy Ke spotecnrKum, ctenum druzsNa a K

účastníkům sdruŽení 98

Dlouhodobé přijaté zálohy oo

Vydané dluhopisy í00

Dlouhodobé směnky k úhradě 101

Dohadné úÓý pasivní 102

Jiné závazky

odloŽený daňový závazek 104



I

oznac. PASIVA č'
řád

Stav v běŽném účetním období stav v minulém účetním období

B. III.

B. ilt 1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10

11

Krátkodobé závazky 105 3 789 4 363

Závazky z obchodních Vztahů 106 2 275 2 798

Závazky- ovládaná nebo oV|ádající osoba 107

Závazky - podstatný VliV 108

LavazKy Ke spolecntKum, ctenum druzstva a k

účastníkům sdruŽení 109 246 246

Závazky k zaměstnancům 110 1ÁE 393
LavazKy ze soctalntno zaoezpecent a
zdravotního poiištění 111 203 186

Stát _ daňové záVazky a dotace 112 34 46

Krátkodobě přijaté zá|ohy 113 425 425

Vydané dluhopisy 114

Dohadné úity pasivní 115 z tJ 217

Jiné závazky '1 16 4B

j', 
1

2

3

Bankovní úvěry a výpomoci 117

Bankovní úVěry dlouhodobé 118

Krátkodobé bankovní úvěry 119

Krátkobobé Ínanční Výpomoci 120

1

časové rozlišeni 121 I
Výdaje příštích období 122 B

Výnosy přÍštích období 123

kontrolní číslo 999 63 612 73 760

'oooy'ový zázn\|r sIaIuiá'niho orgá'L učelni jednothy nebo podpisový záznam fyzicke osoby klerá je úÓetni

=dnlrko-- \/ t\

't 0.6.2013

lng. Jan Skalický, Mgr. Eva Kypsonová
PráVní forma účetní jednotky \ Předmět podr\kání Pozn

akciová společnost Nry race

telefon



l\4lnimá]ní záVaZný Výčet informací
uVedený Ve Vyhlášce
500/ 2002 sb.

ÚčetnÍ jednotka doruói
účetní záVěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

i x přísušnému finančnímu
úřadu

vÝKAz zlsKu A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni

31.12.20'12

(V celých tisicích Kč)

obchodní firma nebo
jiný název účelní jednotky

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnakání liší_li se od bydliště

Jana Masaryka 261257

120 O0 Praha 2
Rok l,4ěsí( tc

2012 12 452 73 171

TEXT
skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

fňby za pÍodej zboží 1

Náklady Vynaložené na prodané zboží 2

obchodní maže 3

lt.

rt 1

2

3

Výkony 4 19 053 18 770

TÉby za prode.j v|astních Výrobků a sluŽeb 5 19 051 18 804

Změna stavu zásob Vlasiní činnosti 6 2 -34

\ktivace 7

1

2

/ýkonová spotřeba I 't2 909 14 394

jpotieba materiálu a energie I 1 764 1 925

]]uŽby 10 11 145 12 469

Přidaná hodnota 11 6 144 4 376

osobní náklady 12 7 240 7 018

úZdové náklady 5 283 5 040

fdměny č]enům orgánů spoIečnosti a družstva 14 a-7 90

,láklady na sociální zabezpeč,ení a zdravotní pojištění 15 1 687 I 694
jociální náklady '16 183 194

Daně a poplatkv 17 30 Ó2

odplsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majelku 1B 250 200

Tžby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 Á

Tžby z prodeje dlouhodobého majetku 20 5

Tžby z prodeje materiálu 21

ZjstétloVá cena proda.ého dlouh maletÁu a maleriálu 22

Zastatková cena prodaného dlouh' majetku

].odaný materiál 24

zTěna staVu rezery a opravných poloŽek V provozní oblasti
a {omplexních nákladŮ příštích období 25 131

-1siatní proVozní Výnosy 26 10

siatní provozní nákIady 27 201 300

'sÝod provozních výnosů 28

j'evod provozních nákladů

PÍoVozní výsledek hospodaření 30 'l 572 -3 063



I

JZnacel TEXT
skutečnost v účetním období

sledoVaném mInu|ém

Tržby z prodeje cených papírů a podílů 31

Prodané cenné papíry a podí]V

vti.

'iit 1

2

3

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33

"/ýnosy z podÍlů V ovládaných osobách a V účetních
ednotkách pod podstatným VliVem

/ýnosy z ostatních d]ouhodobých cenných papírů a podílů 35

/ýnosy z ostatního dlouhodobého finanóního maietkU 36

ll Výnosy z krátkodobého finančního ma]etku 37

Naklady z finančního ma]etku 38

'/ýnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

.]aP ady z přecenění ce.-ýc. papíÍů a derlvátŮ 40

Změna stavu rezeru a opravných položek Ve finanční oblasti 41

i Výnosove úroky 42 1 2

Nák]adové úroky 43

ostatní finanční Výnosy 44

]statní finanění náklady 45 16 '15

)řeVod finančních Výnosů 46

)řevod íinančních nákiadů 47

Finanční výsledek hospodaření 4A -15 -13

,]

2

Daň z příjmů za běŽnou č|nnost 49 9 12

- splatna 50 12

- odloŽená 51 I 24

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1 596 -3 088

Mimořádné výnosy

N4imořádné nák]ady

1

2

Daň z přÍmů z mimořádné činnosti 55

- splatna 56

_ odloŽená 57

úimořádný s7sledek hospodaření 58

]řevod podíl! na Výsledku hospodaření společníkům /+-/ 59

výsledek hospodaření za účetní období /+-/ 60 -1 596 -3 088

výs lede k hos poda ření p řed zda n ěn ím 51 -1 587 -3 076

(ontrolní číslo 99 78 708 72 894

as:aveno dne
-oopIsovy zaznam slaÍ\arnlno organu ucetnj ]ednotky nebo podpisový,záznďm ÍýŽičkě om6ý k
éalnotkol l

10'6.20í 3 ( e: -..

1lng\an Skalický, Mgr' Eva Kýtrísonová
PráVní forma úĎetní jednotky Piedmet Aodn lani PoŽn

akciová společnost seorogicx\. 
\ telefon



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s.

k 31.12.2012

Hodnoty jsou uváděny v tisících korunách' pokud není uvedeno jinak.

obsah přílohy
obecné údaje
1. Popis Účetní jednotky
2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4 Poskytnutá peněžitá čijiná plnění

Používané účetní metody, obecné Účetní zásady a zpŮsoby oceňování
1. ZpŮsob oceněnÍ majetku

1. Zásoby
2. ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
3. ocenění cenných papírů a majetkových Účastí
4. ocenění příchovků a přÍrůstků zvířat

2 ZpŮsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3' Změny oceňování, odpisování a postupů účtovánÍ

5 odpisování
5 Přepočet cizích měn na českou měnu

Stanovení reáIné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Doplňující Údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
' PoloŽky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z piljmů za minulá Účetní období
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
1 3. Dlouhodobé bankovní úvěry
1.4. Přehled přijatých dotací poskytnutých ze státního rozpočtu

2 Významné události po datu účetnÍ závěrky
: Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3'3' Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4. Souhmná výše majetku neuvedená V rozvaze
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

: Vlastní kapitáI
1.1. Hospodářský výsledek minulých let
4 2' Hospodářský výsledek běŽného účetního období a pohyby vlastního kapitálu
1.3. Základní kapitál

ž Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
5'2. Závazky po lhŮtě splatnosti
5 3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
5 4. Daňové závazky a dotace
5.5. Úda1e o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
5.6' Úaaie o pohtedávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.7. Závazky nesledované v účetnicfuí a neuvedené v rozvaze
5.8. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v Účetnictví tvořena rezerva

2 Rezervy- Výnosy z běžné činnosti
: Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
: odměny auditorských společností a daňového poradce
's. Úaaje o přeměnách



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodní zdroje GLS Praha a's.

k 31 .12.2012

obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název společnosti: Vodnízdroje GLS Praha a.s.

Sídlo: Praha2, Jana Masaryka26l257, PsČ 12o oo

Právní forma: akciová společnost

Ó: 45273171

Rozhodující předmět činnosti:
- provádění rozboru vod, hornin, půd, rostlinného materiálu, kalů a odpadů- geologické práce

Datumvznikuspolečnosti: 30.4'1992

osoby podíIející se na základním kapitálu Úěetní jednotky více než 20 Yo:

3nganizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

::':ečnostmásídlonaadrese: JanaMasaryka261257,Praha2' odborlaboratorníchsluŽebsÍdlí na
3]_3Se- Nad Kamínkou 119715, Praha 5 - Zbraslav. Společnost nemá Žádné jiné pobočky a ani není
: = -.:"l pována obchodn ími zástupci.
|' : adzační stru ktura společnosti je jednostupňová'

3lenové statutárních a dozorčích orgánů k31.12.2012:

-tméno ýzické osoby,
rázev právnické osoby

Bydliště, sídlo Sledované účetní
období

Minulé účetní
období

podíl ta. % oodíl ti. %-jr Voltěch Zikmund Blanická 590/3. Praha2 33 33

Funkce Příimení Jméno
;:se0a predStavenstva
:- představenstva
:- oředstavenstva

lng. Skalický
Mgr. Kypsonová
lnq. Sinták*

Jan
Eva
Josef

--:- -:a lng. Smrček Antonín:';:seda dozorčí rady
- .^ cczorčÍ rady
] =- cozorčí radv

JUDr' Bozděchová
Zikmundová
RůŽičková

Roswitha
Veronika
Daniela

, :. l 1).2012



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s

k31 .12.2012

2. Majetková či smluvnÍ spoluúčast účetní jednotky v jiných společnosfech

Majetková spoluúěast vyšší neŽ 20 %
Společnost ve sledovaném Účetním období nezískala a ani neeviduje spoluÚČast více jak20 % v jiné
scolečnosti.

Smluvní dohody mezispolečníky /akcionáři/zakládající rozhodovacÍ právo: nejsou.

ovládací smlouvy: nejsou

Smlouvy o převodech zisku: nejsou

3' Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

S:clečnost ve sledovaném účetním obdobía i v minulém účetním obdobÍ neposkytla Žádné půjčky či
_a plnění ani členům statutárních orgánů, ani zaměstnancům.

Zaměstnanci celkem Ztoho řídících
pracovníků

Předchozí
účetní
období

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Sledované
úěetní
období

: --lěrný počet zaměstnancu 18 18 3 ?

k31.12.2011 k31.12.2012 k 31.12.2011 k31.12.2012
t'hdcvé náklady 5 040 5 283 1 457 1 132
l :rněny členům statutárních orgánů společnosti 54 54 0 0
l:rrěny členům dozorčích orgánů společnosti 36 33 0 0

',:< 3dý na sociální zabezpečeni 1 694 1 687 495 385
::,: á|ní nák 194 183 12 10
3sobní náklady celkem 7 018 7 240 1 964 1 527
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PříIoha k účetní závérce
spoleČnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s'

k 31 .12.2012

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
ocenovant

Jčetní závěrka je zpracována vsouladu s s 18 zákona č. 563/í991 Sb. o účetnictví ve znění
:czdějších předpisů a dle $ 39 Vyhlášky c. 50012002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
-ákona č. 563/1991 sb. o Účetnictví, ve znění pozdějŠích předpisů, pro Účetní jednotky, které jsou
: cd n ikatel i Účtuj ícím i v soustavě podvoj ného účetn ictvÍ.

1. Způsob ocenění majetku

i '1. Zásoby

Jčtování zásob: je prováděno způsobem B evidence zásob

/ýdaj zásob ze skladu je účtován: metodou FlFo

Dcenění zásob
- ::eňování zásob vytvořených ve vlastní rež|i je prováděno: spoleČnost nemá takové zásoby
- _akupované zásobyjsou oceňovány pořizovací cenou, která zahrnuje cenu, za kterou byly zásoby
::řízeny a vedlejŠí náklady souvisejÍcí s pořÍzením. SoučástívedlejšÍch pořizovací nákladů jsou
:: ména:

- přepravné
-clo
- provize
_ pojistné
_ poŠtovné, balné

2' ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

-',' byl oceňován vlastními náklady ve sloŽení: není

''',' byl oceňován vlastními náklady ve sloŽení: není

3 ocenění cenných papírů a majetkových účastí

. s edovaném účetním období firma nepořídila Žádné cenné papíry a majetkové účasti. U cenných

": '- pořízených v předeŠlých letech byla pouŽita u oceněnÍsmluvnícena a znalecký odhad.

4 ocenění příchovků a přírůstků zvířat
: : :Ónost neeviduje tyto kategorie aktiv.

i ZpŮsob stanovení reprodukční pořizovacÍ ceny

. 
" ecovaném úČetním období spoleČnost neeviduje takový majetek, ktený by by| oceněn reprodukčnÍ

:a-:,

Učet Druh zásobv k31.12.201'l k3'1.'12.2012
": c01 Materiál na sk|adě 52 139
:"301 Nedokončená výroba 173 176

Celkem 225 3í5



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s

k31 122012

3, Změny oceňování, odpisování a postupŮ ÚčtovánÍ

' ':ce 20a7 doŠlo k technickému zhodnocenÍautomobilu pořízeného formou finančního leasingu. Toto'=:_rické zhodnocenÍse odepisuje účetně, daňové odpisy nejsou uplatňovány.

4 opravné položky k majetku

5 ,3dpisování

_ :: .: ''., c án ÚčetnÍch odpisů dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku ÚČetní jednotka
:;i_:, 3 " nterním předpisu tak, Že za základ vzala metody pouŽívané při vyčíslování daňových
: ::: :- * -a.etku pořízeného azařazeného k 1.1.)' účetnía daňové odpisy se rovnají.

] t *: 
' s odpisy - pouŽita metoda: lineární

l p'Éepoóet cizích měn na českou měnu

": ]_ ::s:a'ení ÚČetní závěrky jsou majetekazávazky vyjádřené vcizí měně přepoČteny kuzem':::-,-..31.12.2012.

* 5rc'noyení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reátnou
-i1:'3,n 0 ťoU

: ;'Ť::, a-:Ť obdobíspolečnost nepouŽila ocenění reálnou hodnotou.

3': p ňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztráty

" e'llaŽkY ýznamné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnostÍ

' ]':'r'áťh,r daně z př'ljmů za minulá účetní období
l'orr : .. :

,'_' ; :'::::s o"dloŽeného daňovéhozávazku nebo pohledávky

; :aňcvá pohledávka k31.12.20',11 Zména v běŽném
účetním období

k3'1,12.2012

155 -8 147" iili' Íl !/-

,' ].:_":íché bankovní úvěry

'::lnÍm období roku 2012 nevytvořila společnost opravné poloŽkv k ooh|edávkám lhůtě s osti

]cravné poloŽky k:
Zůstatek k í.í. Tvorba Zúčtování Zůstatek k31.12.

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

BěŽné
obdobÍ

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

' a: :. : - -nemu
: _ --:.:::ému maietku

249 249 0 0 0 0 249 249

0 0 0 0 0 0 0 0
:--- -: maletku 0 0 0 0 0 0 0 0
:':.,!eŤ - zákonné 0 0 0 0 27 0 0

' Ť:: , íai"n - ostatní 524 630 0 0 0 106 524 524



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s

k31 .12.2012

't.4. Přehled přijatých dotací poskytnutých ze státního rozpoětu
nejsou

2. Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedoŠlo k r,niznamným změnám.

3" DoplňujícÍ informace o hmotném a nehmotném majetku

3"í. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku

e@emky

$nnmtatné movité
uůci a soubory

t2. llilavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

Běžné úěetní období Minulé účetní období
Zůstatková cena

k31.12.2011

Sl6*na majetku

Běžné úěetní období Minulé úěetní období
Zůstatková cena

Pořizovací
cena

oprávky Zůstatková
cena

k31.12.2011

sÚnN€ 60 -60 0 0[IEftlná práva
vědecké čin.

Dil[ 83 -83 0 0
DNM



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLs Praha a.s

k 31 .12.2012

3.3' Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finaněního pronájmu

Minulé účetní období

Zahájení Doba
trvání

Název majetku Splátky
celkem

První
splátka

Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
splatné

do'l roku po í roce
5 'í '1.06 Plynový chromatograf

1 155 212 943 0 0

: 7.5 05 4 Laboratorní zařízeni
AANALYST6OO 1 432 253 1 179 0 0

3 3.07 2 Skoda Fabia Combi
Classic 1,4 TDI 468 75 393 0 0

4307 3 Skoda Fabia Combi
Classic 1,4TDl 468 75 393 0 0

'a 5.07 4 Audi 44 AVANT
1 432 313 1 119 0 0

:- ',',.07 J CITROEN JUMPY
609 152 457 0 0

Běžné účetní období

] e',ájen í Doba
trvání

Název majetku Splátky
celkem

První
splátka

Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
solatné

do í roku oo í roce
.) Plynový chromatograf

1 155 212 943 0 0

-: -5 4 Laboratorní zařízení
AANALYSToOO 1 432 253 1 179 0 U

Skoda Fabia Combi
Classic 1,4 TDI 468 75 393 0 0

Skoda Fabia Gombi
Classíc 1'4 TDl 468 75 393 0 U

Audi A4 AVANT
1 432 313 1 026 0 0

-J CITROEN JUMPY
609 152 457 0 0



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s'

k 31 .12.2012

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v lozvaze
!motný majetek s pořizovací cenou od 50o do 40 000 Kč - 853 tis. KČ
\ehmotný majetek s pořizovací cenou od 500 do 60 000 Kč _ 119 tis. Kč
-lakové láhve - obaly _ 72 tis. Kč

3'5. Rozpis hmotného majetku zatiŽeného zástavním právem
_ení

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tžnim a účetním ohodnocením_:n 
í

3'7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
- 
=lsou

4. Vlastní kapitál

1 1. Hospodářský výsledek minulých let

Titul
' =..: 

h razená ztráta min
zisk minu

4 2' Hospodářský výsledek běžného účetního období a pohyby vlastního kapitálu

l j Základní kapitál

k31.12.2012 k31.12.201'l

- Jaj dle rozvahy k31.12.2012 k31.12.20',t1

=S:ni kapltál 11 709 13 305
-=- adnÍ kapitál 8 114 8 114
_:.onnÝ rezervní fond 1 623 1 623
:::ltární 43 43

- cai dle vÝkazu zisku a k31.12.2012 k31.12.2011*:s:cdářskÝ vÝsledek za Účetní období 1 596 -3 088
: s:cdářský Výsledek před zdaněnÍm -1 587 -3 076

0 0
_ 

= " cdloŽená +$ +24
::::rya na daň 0 -12

BěŽné období
] -:h akcií Počet akcií Nominální

hodnota
NespIacené akcie Lhůta splatnosti

*:"- nOvane na
.---^l^

B 114 1 000 0 0

Minulé období
- "l h akcií Počet akcií Nominální

hodnota
Nesplacené akcie Lhůta splatnosti

-;"- ^Cvane na
--: -: a

o 114 1 000 0 0
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Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s'

k 31 .12 2012

5. Pohledávky a závazky

5 1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

: 2' Závazky po lhůtě splatnosti

i 3 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
:: =Čnost nevykazuje ke dni sestavenÍ Účetní závěrky Žádnézávazky ze sociálnÍho a zdravotního
:.:ění posplatnosti.ZůstatkynaÚČtu336_ZávazkyzesociálníhoazdravotnÍhopojištěník' ' - 2012 představu jí závazek za měsíc prosinec 2012, kteý byl uhrazen v lednu 2013 ve |hůtě
: :: ^ csti.

.í Daňové závazky a dotace

, =:- "./ závazky vůči státnímu rozpočtu jsou ve splatnosti' Společnosti nemá daňové nedoplatky po
: ::_ :sti' Daňové poh|edávky (+) jsou vykázány v aktivech, daňové závazky (-) v pasivech.

i ldaje o pohtedávkách a závazcich k podnikům ve skupině
:: =:_ost neeviduje Žádné pohledávky azávazky k podnikům ve skupině.

: _daje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva
:::-

' Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
, " ' ' :'.até za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)
;::-

: 3 a lší významné potencioná|ní ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
::--

Učet
o bchod.

: : h ledávek

Pohledávky
do

splatnosti

Pohledávkv po lhůtě solatnosti Pohledávkv celkem

0-30
dní

31 -60
dní

61 -90
Dní

91 - 180
dní

nad 180
dní

k
3'.1.12.12

k
31.12.11

:'11001 6 428 136 29 o 7 10 6 619 7 107
:'11002 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 6 428 136 29 9 7 10 6 619 7 107

Úeet
: bchod.
:-zvazkŮ

Závazky
do

splatnosti

Závazkv po lhůtě splatnosti Závazkv celkem

0-30
dní

31-60
dní

61 -90
Dní

91 - 180
dní

nad'180
dní

k
31.12.12

k
31.12.1',L

i:. C01 2209 34 -1 0 -12 0 2 230 2 798
lelkem 2 209 34 -1 0 -12 0 2 230 2798

J:et Název Stav
k31.12.2012

Stav
k31.12.2011

+1 +60
': Daň z příimu fvzických osob -30 -46
rj Daňzpřidané +1 +60
'a i SilniČní daň -3 0

:. t; Doiace 0 0
Celkem -31 +74
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Příloha k účetní závěrce

společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s
k31 .12 2012

6, Rezeruy
- ^i^^..

= 
lS LJ L.l

7. Výnosy z běžné činnosti

_-:Óy 
za prodej zboŽí

-cY z sluŽeb*-cy 
z prodeje dlouhod.

. -l.Ku
- -3y z prodeje materiálu

lelkem

E," Výdaje Vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
':etním obdobÍ nevynaloŽila společnost náklady na výzkum a vývoj.

9 odměny auditorských společností a daňového poradce

- a. Udaje o přeměnách
:.::-3

: -:ze dne 10.6.2013

Mgr. Eva Kypsonová
člen představenstva

Minulé obdobi

19 051

Titul Sledované období Minu!é období

' =::vinnÝ audít ÚčetnÍ zá 40 40
- z':vé ooradenství 15 19
-.-:ikace ISO 9001 20 1.)
r--:ditace CSN 57 73
l.i lkem 132 155

10



ZPRÁVA N Ez^vlsLÉHo AU DlToRA
o ověření účetní závérky k31.12,2012

společnosti Vodni zdroje GLs Praha a.s.

:<cionářům a představenstvu společnosti:

tr'cvedlijsme audit přiloŽené účetní závérky společnostiVodnÍzdroje GLS Praha a.s', která se skládá
:'czvahy k31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31'12.2012 a přÍlohy této Účetní
:evěrky, která obsahuje popis pouŽitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
':aje o společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. jsou uvedeny v příloze této Účetní závěrky.

3cpovědnost statutárního orgánu ÚčetnÍ jednotky za Účetní závěrku

S:atutární orgán společnosti Vodní zdroje GLS Praha a's. je odpovědný za sestavení Účetní závérky,
':erá podává věrný a poctivý obraz v souladu s Českými ÚčetnÍmi předpisy, a za takový vnitřnÍ
<ontrolnÍ systém' ktený povaŽuje za nezbytný pro sestavení Účetní závérky tak, aby neobsahovala
''ýznamné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

cdpovědnost auditora

)'JaŠí odpovědnostÍ je vyjádřit na základě naŠeho auditu výrok k této účetnÍ závérce. Audit jsme
crovedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejÍcími
ap|ikačnÍmi doloŽkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme póvinni
lodrŽovat etické poŽadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, Že
j četn í záv ěrka neobsah uje význam né (materiáln í) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o Částkách a Údajích
zveřejněných v účetní závěrce' Výběr postupů závisí na Úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení
rizik významné (materiálnÍ) nesprávnosti údajů uvedených v ÚČetní závěrce způsobené podvodem
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřnÍ kontrolní systém relevantní pro
sestavenÍ ÚčetnÍ závěrky podávajícÍ věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolnÍho systému účetní
jednotky' Audit téŽ zahrnuje posouzení vhodnosti pouŽitých účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace ÚčetnÍ závěrky'

Jsme přesvědČeni, Že důkazní informace, které jsme získali, poskytujÍ dostatečný a vhodný základ pro
vyjádřen í našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru ÚčetnÍ závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodní
zdroje GLS Praha a.s' k31 12'2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření zarok končící
31.12.2012 v souladu s českými Účetními předpisy.

V Bílině dne B.července 20'13

Auditep spol. s r.o.
Litoměřická 280l48
418 01 BÍ|ina

,.. x^ - ^oprávněnÍ KA CR č.016

'i 
írí r;;l. "

.s_. KA,'ň"d''lř \\
' v' .." ,''ý ', l"*' 'ž '\i-l

i,'\{.Í[}.[-tŮR i.r?-'y'p ui ž;', ;r1" é
'"..ť.i./ 

.9 
i *i ''

,/,':-42,4, -/ // /. //|,-/ ,/ /' ,/
odpBWdný auditor:
lng' Jiří Hora
oprávnění KA ČR č.1419




