
ZPRÁVA N Éz^vlslÉHo AU DlToRA

o ověření v'ýroěni zpráwy za rok 2013
společnosti Vodni zdroie GLs Praha a.s.

Akcionářům a představenstvu společnosti

ověřili jsme soulad výroČní zprávy společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. k 31 -12.2013 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 republ|ky' Tyto standardy vyŽadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověřenítak, aby získal přiměřenou jistotu, Že informace obsaŽené ve výroční
zprávě, 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 vyjádření výroku auditora.

Podle naŠeho názoru jsou informace uvedené ve výrocní zprávě společnosti Vodní zdroje GLS
Praha a.s. k31'12.2013 ve všech významných (materiálnÍch) ohledech v souladu s výŠe uvedenou
účetní závěrkou.

V Bílině, dne 2. července 2014

Auditep spol. s r.o.
Litoměřická 280l48
418 01 Bí|ina
oprávnění KA ČR č.016

lng. Jiří Hora
oprávnění KA ČR č'1419
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Výroční zpráva Vodních zdrojů GLs Praha a,s. za rok 2013

N Základní údaje o společnosti

1/ obchodní jméno společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a. S.
Sídlo společnosti : Jana Masaryka 261257, Praha 2
Datum vzniku : 30. 4.1992
ldentifikační číslo : 45273171
Rok, měsíc : 2013,12
Právní íorma : akciová společnost dle zákona č. 172 oz
Bankovní spojení : Komerční banka Praha 10, č. ú. 4905931
Městský soud Praha, oR registr. oddíl B, vloŽka 14B1'

Statutární orgán představenstvo : předseda představenstva lng' Jan Skalický a členové
představenstva do 21. 11' 2013, doplnění představenstva na VH dne 21. 1 1' 20'l3 o
pana Jana Procházku a paní Anitu Čechovou.

I
Předmět podnikání:
- geologické práce
- činnost prováděná hornickým způsobem
- projektová činnost ve výstavbě
- nakládání s odpady l vyjma nebezpečných l
- podnikánív oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- zprostředkován í obchodu
- zprostředkování sluŽeb
- testování, měření a analýzy
- specializovaný maloobchod
- velkoobchod.
- činnost technických poradců v oblasti ekologie, zemědělství, stavebnictví, chemie,
- výzkum a v1ivoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd,
- lesnictví, |ěžba dřeva a poskytování sluŽeb v myslivosti,
- inŽenýrská činnost v investičnívýstavbě,_ - specializované stavební činnosti,!
- přípravné práce pro stavby,
- zpracovánídat, sluŽby databank, správce sítí,
- prováděnístaveb, jejich změn a odstraňování,
- úprava a rozvod uŽitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou
potřebu.

Základní organizaění schéma společnosti :
valná hromada

představenstvo dozorěí rada

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



orgány společnosti :

Představenstvo : předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

- lng' Jan Skalický
- Mgr. Eva Kypsonová (do 21'11'2013)
- Jan Procházka (od 21.11'2013)
- Anita Cechová (od 21.11 .2013)

Dozorčí rada : předseda - paní Daniela RůŽičková (od 28'11 '2013)
členové - paníVeronika Zikmundová

- paní Daniela Slabyhoudková (od 21'11'2013)

Prokura : - lng.Antonín Smrček

Výkonné vedení / obsazení funkcí k 31 ' 1 2' 2013 l :

lng. Martin Vaigl, PhD. pověřen řízením společnosti,
Mgr' Bohdana Janíčková, vedoucí odboru geologických a ekologických sluŽeb, změna

t od 1'9.2010' lng'Blanka Thompsonová - vedoucí odboru laboratorních sluŽeb do- ukončení likvidace 31.8.20'13' Společnost nemá organizační sloŽku v zahraničí'

2l Udaie o základním kapitálu
Emitent není součástí koncernu ani jiných seskupení' Nevlastní žádný podíl v jiných

obchodních společnostech.
Základní kapitál Se za poslední tři roky nezměnil a tvoří jej B 1 14 000,- Kč.
osoby s větším neŽ 5'/. podílem na základním kapitálu k rozvahovému dni jsou :

RNDr. Vojtěch Zikmund 2 644 akcií
lng. Lucie RÚcklová 1284 akcií'

3/ Udaje o cenných papírech
Počet kusů cenných papírů: 8 114 akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,

zaknihovaná na majitele.

4l Profil společnosti
Vodní zdroje GLS Praha a.S. jako akciová společnost vznikla V roce 1992

transformací v rámci velké privatizace z části státního podniku Vodní zdroje Praha, který
by| zaloŽen V roce 1957 ' Svou základní činností Vodní zdroje GLS Praha á.S', tj.

hydrogeologickým průzkumem, vyuŽíváním a jímáním zásob podzemních vod,
vodohospodářskými pracemi a práce s těmito činnostmi související, pokračují v tradici
bývalého státního podniku' V současné době je významnou 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 jiné také zapojena zejména do prací na mezinárodních projektech
Evropské unie'

)
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Vodní zdroje GLS Praha a'S' i její prac.ovníci jsou drŽiteli specializovaných
oprávněnÍ a akreditací _ odborné způsobilosti MŽP pro práce v hydroiogii, sanačních
geologických pracích, inŽenýrské geologie, oprávnění k nakládání s nebezpečnými
odpady a dalších. od roku '1999 má firma Vodní zdroje GLS Praha a'S. zaveden a
udrŽován systém řízení jakosti lso 9001. Nově byl obhájen v březnu 2013'

Na území České republiky Vodní zdroje GLS Praha a.s. aktivně spolupracuje
s orgány státní správy, jako je MŽP, MZe, MMR a MF Čn pri řešení řady zakázek v oblasti
ochrany Životního prostředí. Společnost spolupracuje s řadou vyznamných soukromých
investorů v oblasti aplikované geologie a ekologie' Své sluŽby společnost Vodní zdroje
GLS Praha a.s. poskýuje ve značné míře také v komunální sféře obcím a městům.

1/ Hlavní činnosti :

Geologické služby
Ů- Hvdroqeolooie

- projektování hydrogeologických prací, řízení, dokumentace a vyhodnocování
technických prací, stanovení podmínek pro vyuŽívání studní a jímacích objektů,
instalace a provoz čerpacích zařízení,

- ověřování zdrojŮ pitné a uŽitkové vody s oceněním jejich vyuŽitelného mnoŽství a
jakosti,

- návrhy a revize pásem ochrany vodních zdrojŮ,
- monitorování časového a prostorového reŽimu tvorby a jakosti vod,
- modelová řešení pohybu podzemní vody, šíření kontaminace a vlivů způsobených

jímáním,
- hodnocenízásob podzemních vod'

lnženÝrská oeoloqie
- komplexní inŽenýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb,
- ověřování propustnosti zemin a dalších fyzikálních a mechanických vlastností

^ zemin,
0 - posuzování moŽnosti vsakování do horninového prostředí.

Geofvzika
- přehledné grafické a textové výstupy,
- digitalizace mapov1ich podkladů, geologických řezů,
- modelové řešení hydrogeologických úkolů.

Vodohospodářské sl užbv
- návrhy způsobů a provedení úpravy vody v případě potřeby,
- řešení vodohospodářských střetů zájmŮ,
- odbahňování rybníků a jejich celková revitalizace,
- vodohospodářské stavby- jímání vodárenské zdroje'



Ekologické služby

ověřování rozsahu znečištění
- identifikace znečiŠtění _ atmogeochemie sumární i selektivní,
- 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 ponornými čerpadly,
- modelové řešení pohybu kontaminace prostředím,
- výpočty rychlosti postupu a dosahu znečištění.

Sanace znečištění
- návrhy Sanace podzemních vod a zemin včetně nákladů na jejich řešenía

harmonogramu prací,
- řízení a kontrola technických sanačních prací,
- Supervize sanačních prací jiných organizací.

Problematika skládek odpadů
- zjištění rozsahu staých skládek,

průzkum mocností a charakteru odpadů,
monitorování jakosti podzemních i povrchových vod v okolí skládek,
vyhodnocení trendu v1ivoje znečištění vod v širším okolí skládek,
návrhy rekultivacía sanací podklad pro projektanta,
geologický průzkum pro stavbu skládky a její zabezpečení.

Hodnocení vlivu znečištění na životní prostředí
- posuzovánístaých ekologických zátéŽí,
- ekologické audity,
- analýzy rizika,
- hodnocení zdravotní nebezpečnosti znečištění.

Technické práce

Vrtv průzkumné. límací. monitorovací
- podle účelu a poŽadavkŮ zákazníka s vyuŽitím různých typů vrtných Souprav,
- parametry jsou projektovány v závislosti na poŽadovaném průměru, hloubce vrtu a

místních geologických podmínkách,
- k vystrojení vrtů se pouŽívají kvalitní vystrojovací materiály / ocel, PE, PVc, PP,

antikro /, v případě jímacích vrtů výstroj s atestem na pitnou vodu.

vzorků vod
- ověření vyuŽitelné vydatnosti jímacích objektů vzhledem k poŽadovanému odběru

vody,
_ odběr reprezentativních vzorků vody ke stanoveníjejí jakosti pitné vody v závislosti

na platné legislativě,
- výpocet hydraulických parametrů zvodněného prostředí,
- získání potřebných dat pro řešení hydraulických Úloh.



Televizní prohlídkv vrtů a kanalizace
- ověřování technické způsobilosti vrtů k dalšímu vyuŽití,
- zjištění stavu výstroje,
- prohlídky kanalizace všech průměrů,
- pořízen í videozáznamu a Íotodokumentace,
- kvalifikované vyhodnocení.

Technický zásah pro z|epšení iímací schopnosti
- mechanická regulace- vyčištění výstroje kartáči,
- chemická regenerace _ rozpouštění usazenin za účelem zlepšení průchodnosti

perforace a obsypu,
- rekonstrukce- pře vystrojení vrtu nov17m vystrojovacím materiálem l např' v případě

pískovánívrtu následkem koroze nebo jiného poškození rnistroje /.

Laboratorní služby - změna od 1. 1. 2013 _ zajištění služeb externě.

BIZákladní ekonomické údaje. Vývoj tržeb a VýnosŮ zběžné činnosti za
rok 20í 3.

Za rok 2013 vykazuje společnost celkové výnosy ve výši 17 963 tis. Kč. oproti roku
2012 došlo k poklesu o 1 095 tis. Kč. V roce 2014 se předpokládají |rŽby a výnosy ve výši
1B 000 tis' Kč.

1. Vývoj činnosti účetní jednotky za rok2013

V roce 2013 nebyl vývoj společnosti poznamenán druhotnou platební
neschopnosIí' Zaznamenán byl však určitý pokles nákladů a pokles trŽeb' Tržby a
Yýnosy se snžily meziročně o 1 095 tis' Kč. Podstatný vliv na tržpY měla i dále zakázka,,
Ceských drah d.S. ' a po reorganizaci i ČD Cargo a.s. a sŽoc státní organizace.
Společnost vykazuje za období 2013 výsledek hospodaření (ztrátu) před zdaněním 368
tis. Kč'

2. Pohledávky, závazky a platební situace společnosti.

2.1. Společnost ani v roce 2013 nečerpala krátkodobý bankovní debet, a ani úvěr.
Finanční prostředky došlé společnosti v průběhu rok 2013 umoŽnily společnosti se
převáŽně vypořádat se závazky, jak je dále uvedeno ve zprávě.

2.2. Stav pohledávek z obchodních vztahů k 31. 12' 2013 je vykazován ve
výši 7 641 tis. Kč'
Pohledávkami pak ve výši 6 862 tis. Kčjsou pohledávky do splatnost! vykazované za
Ceskými dráhami a.s', CD Cargo a.s. a SZDC s.o' atd. Pohledávky za Českými dráhami
a.s. jiŽ byly v l. čtvr1letí roku 2014 částečně vyrovnány. Pohledávky po lhůtě splatnosti do
30 dní tvoří pohledávky ve výši 751 tis. Kč.



Poěet dnů Za sledované
období 2013

Za předchozí
období 2012

z obchodního
stvku

ostatní z obchodního
stvku

ostatní

Do 30 dní 751 136
31-60 dní 2 29
61_90 dní 0 9
91-180 dní 3 7
181 a více dní 24 10

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti

2. 3. Celkové závazky / krátkodobé / společnosti k 31 ' 12' 2013 jsou 3 519 tis. Kč.
Ke dni vydání výroční zprávy je stav závazkŮ z obchodních vztahů z větší části vyrovnán.
Závazky z obchodních vztahů vykazuje společnost v hodnotě 2 463 tis' Kč, z toho závazky
do 30 dnů po lhůtě splatnosti ve výši: 427 tis. Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti

2'4. Ke dni vydání výroční zprávy jsou závazky k 31 ' 12. 2013 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 31. 1 2' 2013 otevřené soudní Spory do '16 tis. Kč. Ke dni
výroční zprávy běží 2 exekuce ve prospěch společnosti' Spor s bývalým předsedou
představenstva RNDr' Karlem Grofem na 1100 tis. Kč byl ukončen celkorryim úspěchem
VZ GLS Praha a.S. V této právní věci' Rozsudek nabyl právní moci v dubnu 2008. RNDr.
Karel Grof ku dni uiroční zprávy splatil 460 tis. Kč a ke dni 31. 3. 2011 sním byla
uzavřena ,, Dohoda o zápočtu " splátek úroků z prodlení ke splacené jistině. DluŽník však
v květnu 2011 zemřel. Zb'ývající část pohledávky byla uplatněna v dědickém řízení
vedeném po zesnulém, zatím záleŽitost není uzavřena, stav zatím nezměněn, jelikoŽ
dědicům byli ustanoveni opatrovníci.

Počet dnů Za sledované
období 2013

Za předchozí
období 2012

ostatní ostatní
Do 30 dní 427 34
31-60 dní 0 -1

61_90 dní 0 0
9í-180 dní 0 -12
181 a více dní 0 13 0 13



I

3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných spotečnostech.
Majetková spoluúčast vyšší neŽ 2O"/o' Společnost ve sledovaném účetním období
nezískala a ani neeviduje spoluÚčast více jak 20% )iné společnosti.
SmluvnÍ dohody mezi společníky / akcionáři 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 5 859 tis. Kč.
Zůstatková hodnota činí: 232 tis. Kč' Ve sledovaném období V roce 2013 nedošlo
k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. Dále došlo k zapůjčení majetku v PH
4 246 tis' Kč / přístrojová technika laboratoře /. Novým přírůstkem je fotoaparát za 60
tis. Kč.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Není

4.3. Souhrnná výše majetku neuvedenáv rozvaze
Hmotný majetek s pořizovacícenou od 500,- Kč do 40 000,- Kč
Nehmotný majetek s pořizovacícenou od 500,- Kč - 60 o0o,- Kč
Tlakové láhve _ obaly

4.4. Rozpis hmotného majetku zatíŽeného zástavním právem
Nemá

B53 tis' Kč'
1 19 tis. Kč.
72 tis. Kč.

4.5' Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Nemá

4.1. Hlavní dlouhodobého hmotného ma
Skuplna
maietku

BěŽné účetní
období 2013

Minulé účetní
období 2012

Pořizovací cena oprávky Zůstatková
cena

K31.12.2012

Pozemky 0 0 0 0
Stavby 205 -176 29 40
Samostatné
movité věci a
souborv věcí 5 859 -5 627 232 287
Stroje,
přístroje,
zařízení 4 596 -4 515 81 B3
Dopravní

339 -188 151 204
lnventář 0 0 0 0
Jiný DHM 924 -924 0 0
Nedokončený
DHM 0 0 0 0



CeIkové náklady za rok činily: Rok 2013
18 478

Rok 2012
20 655

Skladba nákladů: výkonová spotřeba 13 722 12 909
osobní náklad 4 237 7 240

,TD 126 250
ostatní náklad 393 256

5. Čerpání nákladů za rok 2o1g a předchozí období / v tis. Kč /

6. Události po datu účetní závěrky. K30.4.2014 však byla většinazávazkŮ a pohledávek
uhrazena' Menší finanční potíŽe byly způsobeny v důsledku delší splatnosti l až 90 dní l
prací na nosných zakázkách / České dráhy a.s. /. Na základě Žádosti u Fú pro Prahu 2
došlo ke zrušení záloh na daň z přtjmu právnických osob s ohledem na celoročně
vykazovanou ztrátu.

7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady / v tis. Kč /

8. Poskýnutá peněžatá éi jiná plnění'

Společnost ve sledovaném účetním období neposkytla žádné půjčky jak členům
statutárních orgánů, tak i zaměstnancům.

9. Vývoj spoIečnosti v roce 2014
Společnost bude pokračovat v zakázkové činnosti zejména u akcí s firmou České

dráhy a.s' Předpokládá se, Že taIo zakázka zaplní převáŽnou část obratu společnosti
spolu se zakázkami firem Cargo a.s., SZDC s.o., Purum s.r.o. atd. Předpokládají se trŽby
a ýnosy cca 18 000 tis. Kč.

Zaměstnanci společnosti celkem Předchozí úč. období
2012

Sledované úč. období
2013

PrůměrnÝ počet zaměstnanců 1B 7

Z toho řídící oracovníci 3 3

Mzdové náklady 5 283 3 089
odměny ělenů statut. org. a dozorěí
radv 87 63

Nákladv na sociální zabezpeéení 1 687 1 005

SociáIní nákladv 183 79

osobní nákladv celkem 7 240 4 237



10. Výdaje na výzkum a vývoi2013: Společnost za rok2013 nevynaloŽilavýdaje na
výzkum a vývoj.

11. ostatní skutečnosti :

Zprávu dle $ 66a nebylo nutno zpracovat, jelikoŽ ke skončení Účetního období, to
je roku 2013, se nevyskytly právnítituly pro hodnocenívztahů dle tohoto ustanovení.

Společnost k rozvahovému dni nepořídila vlastní akcie, zatímní listy, obchodní
podíly apod'

12. osoby odpovědné zavýroční zprávu:
lng. Jan Skalický, předseda představenstva a.s.
Jan Procházka, člen představenstva a.s.

Prohlašuji, Že Údaje uvedené ve výroční
ostatní okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné
vynechány'

Y Praze dne 24.6.2014

Jan P
člen

zprávě odpovídají skutečnosti a Žádné
a správné psouzení společnosti nebyly

'i.

i

Skalický
představenstva a.s.tavenstva a.s.

| il,.'L'

'I

"*J
13. osoby oprávněné za ověření účetní závérky za minulé období a za rok2013.

Společnost Auditep spol. s r.o. Se sídlem : Litoměřická2BO14B, Bílina, PSČ 418 01,
lČ :46708677, DlČ : Cz 46708677, registrovaná komorou auditorů České republiky
{KAČR), jako právnická osoba oprávněná provádět auditorskou činnost.

Přílohy : Rozvaha v plném rozsahu za rok2013'
Yýkaz zisku azIráÍy v plném rozsahu za rok2013'
Příloha k účetní závěrce za rok2013.



ily'inimální záVazný Výčet jnformaci

uvedený Ve Vyhlášce
500/ 2oo2 sb.

Účelní iednotka doÍučÍ
úóetní ZáVérku současně
s doruěením daňového přiznání
za qan z pnjmu

1 x oříslušnému finančnímu
uradu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni

31.12.2013

(V relých tisících Kě)

obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

sídlo nebo byolišlě úctníjednolky
a mislo podnikání lišr-li se od bydlišté

Jana Masaryka 261257

120 OO Praha 2
Rok Mésí< lč

2013 12 452 73 171

oznac. AKTIVA c.
řád

BěŽné úóetní období Min.úč.obd.

Bťutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 21 't87 -6 470 't4 717 15 506

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B.

B. t-

B. t. 1.

2.

J.

4.

E

6

7

8

Dlouhodobý maietek 3 6 207 -5 946 261 327

D lo u h odobý n eh m otn ý m ai etek 4 143 -143

Zřizovací výdaje 5

Nehmotné n/sledky výzkumu a vývoje b

Software 7 143 143

ocenitelná práVa 8

Goodwill I

Jiný dIoUhodobý nehmotný majetek 10

NedokonÓený dIouhodobý nehmotný majetek Í1

ťosKytnule zalohy na dloUhodoby nehmotny
12

B. il.

B. il. 1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DIou hodobý hmotný maietek 13 6 064 -5 803 261 327

Pozemky 14

Stavby 15 205 176 29 40
Samoslalne movrte vecr a soubory movrrycn
věcí 16 5 859 -5 627 232 287

Pěstitelské celky trvalých porostů 17

Dospělá zvířata a jejich skupiny 18

Jiný dlouhodobý hmotný majetek lo

Nedokonóený d|ouhodobý hmotný majetek 20

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmo'tný
21

oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B. III.

B. ill 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D l ou hodobý t i n a n č n í m a i etek

Podíly _ ovládaná osoba 24

Podily V uÓetnich Jednotkach pod podstatnym
vlivem 25

ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly zo

PuJcKy a uvery- ovlaoana neDo ovla0a.Jrcr

osoba. podstatný VliV
27

Jiný dlouhodobý ÍinančnÍ majetek 2A

Pořizovaný dlouhodobý f ]nanční majetek 29

POSKyInUIe ZalOny na otounoooDy Trnancnt
30



označ. AKTIVA c.
řád

BěŽné účetní období Min.úč.obd

Brutto Korekce Netto Netto

oběžná aktiva 31 14 936 -524 '14 412 15't16

c, t.

c. t. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zásoby 32 101 101 315

Materiál 139

Nedokoněená výroba a poIotovary 34 101 í 0'Í 176

Výrobky 35

Mladá a ostatnÍ zvířata a jejich skupiny .1b

Zboží 37

Poskytnuté záIohy na zásoby

c. il.

o. il. 1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Dlouhodobé pohledávky 39 147

PohledáVky z obchodních vzlahů 40

PohledáVky_ oVládaná nebo ovládající osoba 41

Pohledávky- podstatný vIiV 42

PonledavKy za spoleoniKy' Členy druŽstva a za
úěastníkV sdružení 43

Dlouhodobé poskytnuté Zálohy M

Dohadné účty aktivní 45

Jiné pohledáVky 46

odloŽená daňoVá pohledáVka 47 147

c. til.

c. ilt 1.

2.

J.

4.

E

o.

7.

8.

9.

Krátkodobé pohledávky 48 '8 288 ,524 7 764 6 997

PohIedávky z obchodních VztahÚ 49 7 641 7 641 6 619

Pohledávky- ovládaná nebo ovládající osoba 50

PohledáVky_ podstatný VIiV 51

PohledáVky Za spoleÓníky' Členy druŽstva a za
účastníkv sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53

stát - daňové pohledáVky 54 2

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 55 55 308

Dohadné účty aktivní 56

Jiné pohIedáVky 57 592 -524 6B 68

IV.

tv 1.

2.

J.

4.

Krátkodobý f i n anč n í majetek 58 6 54V 6 547 7 657

Peníze 59 2 BOB 2 BOB 2 B4B

Účty V bankách 60 3 739 3 739 4 809

Krátkodobé cenné papíry a podí|y ot

Pořizovaný krátkodobý Íinanční ma.ietek oz

D. I.

D. t. t-

2.

časové roztišenÍ 63 44 44 63

Náklady příštích období 64 44 44 53

Komplexní nákady přístích období 65

Příjmy příštÍch období 66 10

(ontrolní číslo 999 84704 -25 880 58824 61 96't



oznac. PASIVA c.
řád

Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

PASIVA CELKEM 67 'r4 717 15 506

{. ýlastní kapitál 68 11 194 1í 709

A. t.

A. t. 1.

2.

3.

ZákIadní kapitáI 69 I 114 I 114

Základní kapitál 70 B 114 B 114

VIastní akcie a VIastní obchodní podíly 71

Změny základního kapitálU 72

4. It.

\. il. 1.

2.

4.

5.

6.

KapitáIové fondy 73

Emisníážio 74

ostatní kapitálové Íondy

ucenovacr rozorly z precenenr majetKu a

závazkŮ 76

oceňovacÍ rozdíly z přeceněnÍ při přeménách a1

Rozdíly z přeměn společností 78

Rozdíly z ocenění při přeměnách společnostÍ 10

q. ilL

\. ilt 1.

2.

Rezervní fondy 80 1 666 t 666
HezervnÍ Íondy' nedělitelný Íond a ostatní Íond)
ze zisku 81 1 623 1 623

statutární a ostatní fondy 82 43 43

A. tv.

A.tv. 1

2

2

Výsledek hospodaření minulých let 83 1 929 ,3 525

Nerozdělený zisk minulých let 84 1 929 3 525

Neuhrazená Ztráta minulých let 85

Jiný Výsledek hospodaření minulých lel 86

A.V.
výsIedek hospodařeni běžného Úěetniho
období /+-/

87 -515 -1 596

B. )izí zdÍoie 88 3 519 3 789

B. t.

B. l. 1

2

3

4

Bezervy 89

Rezervy podle zv|áštních práVních předpisů 90

Rezerva na důchody a podobné závazky 91

Bezerva na daň z přÚmú 92

ostatní rezervy Óc

B, II.

B. il.1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10

Dlouhodobé závazky 94

Závazky z obchodních Vztahů

závazky- ovládaná nebo ov|ádající osoba 96

Záv azky - podstatný VliV 97

Závazky ke spolecnikÚm' ělenúm druŽstva a k
Účastníkům sdruŽenÍ 98

Dlouhodobé přijaté zálohy oo

Vydané dIuhopisy 100

Dlouhodobé směnky k Úhradě 101

Dohadné účty pasiVní 102

Jiné závazky 103

odloŽený daňoy)' záVazek 104



oznac, PASIVA č.
řád

stav v běžném účetním období Stav v minulém úietním období

B. III.

B. ilt 1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

o

10

11

Krátkodobé závazky í05 3 519 3 789

Závazky z obchodních vztahů 106 2 463 2 275

Závazky- ovládaná nebo ovládající osoba 107

Záv azky- podstatný VliV 108

závazky ke spoleČníkŮm' clenŮm druŽstva a k

účastníkům sdruŽení
109 246 246

Závazky k zaměstnancům 110 223 345
lavazKy ze socraln'ho zabezpeeeni a
zdravotního ooiištění 111 203

Stát - daňové závazky a dotace 'l'12 52 aÁ

Krátkodobě přijaté zálohy 113 425 425

Vydané dluhopisy 114

Dohadné účty pasivní 115 213

Jiné závazky '1 16 15 4B

B. tv.

B. tv 1.

2.

3.

BankovnÍ úvěry a výpomoci 117

Bankovní Úvěry dlouhodobé 118

Krátkodobé bankovní úVěry 119

Krátkodobé Íinanění Výpomoci 120

c.L

ct '1.

2.

časové rozlišenÍ 121 4 8

Výdaje příštích období 4 o

Výnosy příštích období 123

kontrolní číslo 999 59 379 63:6Í2

\

lestaveno dne
Podpisový záznam statutárniho organU Účelní iednoíkV nebo oodoisovÝzáznam Úzické osol:/feraý úeení
jeonotkou t // /

12.6.2014 /Y-{
lng. Jan Skalichý' Jan ProchQzka

PráVni torma úěetní jednotky Předmět podnikání \ Pozn

akciová společnost geologické přáce \
\-tl



túinimální záVazný V\iěet informaci
UVedený Ve Vyhlášce
500/ 2002 sb.

Učetní jednolka doÍučí
Úóetní závérku SoUčasně
S doručením daňového přiznáni
za daň z př'mů

'1 x přísušnému finančnímu
t'lřadr l

vÝK^z z|sKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni

31.12.2013

(V célých ljsících Kč)

Obchooni iirma nebo
jiný nazev úóeln; jeclnotky

Vodní zdroje GLS Praha a.s.

sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání Jišili se od bydliště

Jana Masaryka261257

120 00 Praha 2
Flok [{ěsí( lČ

20'13 12 452 73 17'l

TEXT
skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

t. TÍžby za prodej zboží 1

!áklady vynaložené na prodané zboží 2

+ )bchodní marže 3

il.

il. 1

2

3

lÝkony 4 17 887 19 053

;žby za prodej Vlastních Výrobků a služeb 5 17 962 19 051

Změna stavU zásob Vlastní ěinnosti 6 -75 2

Aktivace 7

B,

2.

Výkonová spotřeba I 13722 12 90S

spotřeba materiálU a energi€ 1 177 1 764

sluŽby 10 12 545 11 145

í hodnota 11 4 165 6',144

c.

l. 1.

2.

4.

)sobní náklady 12 4 237 7 24A

V4ZdoVé náklady 13 3 090 5 283

)dměny členům orgánů společnosti a drUžstva 14 b3 87

\aklady na sociální 7aoezpečeni a zdravotnÍ pojistěn; t5 1 005 1 687

sociální náklady l6 79 183

l Daně a poplatky 17 Óz 30

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1B 126 250

lt. Tžby z prodeje dlouhodobého majetku a materiá]u t9 q

ilt 1 TrŽby z prodeje dJouhodobého majetku 20 tr

2 Tržby z prodeje materiálu 21

ZůSlalkova cena prodaneho dlouh. majelkU a maleriálu

tr Zůstatková cena prodaného dlouh. majetkU 23

2. )rodaný materiáI 24

změna stavu rezery a opravných položek V proVoZni ob]asti
r komplexnÍch nákladů přÍštích období 25 189

)statní provozní Výnosy 26 76

{ )Statni proVozni náklady 27 389 201

)řevod provozních Únosú 28

)revod provozních nákladů 29

'rovozní sisledek hospodaření 30 -3s4 1 572



TEXT
skutečnost V účetním období

sledoVaném minulém

Tržby z prodeje cených papírú a podílů 31

Prodané cenné papíry a podíly

vlt.

vt. 1

2

3

Výnosy z d|ouhodobého finančního majetku

Výnosy z podílú V ovládaných osobách a V účetních
iednotkách pod podstatným VliVem 34

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papÍrů a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finaněního majetku

vi il. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

,Jáklady z Íinaněního majetku

]X /ýnosy z přecenění cenných papkú a derivátú

\jáklady z přecenění cenných papírů a deriVátŮ 40

Změna stavu rezeru a opravných položek Ve Ínanění oblasli 41

x /ynosové Úroky 42 'I

']ákladové úroky 43

xt. )statní finanční Výnosv 44

)statní Ílnanční náklady 45 14 16

xll. ]řevod Íinaněních Binosů 46

)řevod finančních nákladů 41

Finanční yýsledek hospodaření 48 't4 -15

o.

c 1

2.

Daň z příimú a běžnou činnost 49 147 I
'splatna 50

_ odložéná 51 147 o

r'ýsledek hospodaření za běžnou činnost :5í5 -1 596

xilt úimořádné výnosy

úimořádné náklady 54

s.

s. 1.

2.

)aň z pÚmů z mimořádné činnosti

- splatná 56

- odloŽená 57

Vlimořádný si'sledek hospodaření 58

T ]řevod podílU na ýJisledkU hospodaření společníkům /i./ 59
l\

výsledek hospodařenÍ za účetní období /+-/ 60 -515 -1'596

výsledek hos podaření před zda něn ím 61 -368 i -'Í 587

(ontrolní číslo 99 74 833 78708



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

k 31 .12.20',13

'rlodnoty 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 či jiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. ZpŮsob ocenění majetku

1'1. Zásoby
1'2. ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vývořeného vlastní činnostÍ
1'3. ocenění cenných papírŮ a majetkových účastí
1.4. ocenění příchovků a přírŮstků zvířat

2' Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3' Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. opravné položky k majetku
5. odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7' Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů 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
3. 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. Souhrnná ýše 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

4. Vlastní kapitál
4.1. Hospodářský výsledek minulých let
4.2. Hospodářský výsledek běžného účetního období a pohyby vlastního kapitálu
4.3. Základní kapitál

5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
5'2. Závazky po lhůtě splatnosti
5'3. Závazky ze sociálního zabezpečenÍ a zdravotního pojÍštění
5.4. Daňové závazky a dotace
5.5' Úaap o pohledávkách a závazcích k podnikŮm ve skupině
5.6. Udaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavnÍho a zajišťovacího práva
5.7. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
5.8. DaIší významné potencionáIní áráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

6. Rezervy
7' Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v prŮběhu účetního období na výzkum a ývoj
9. Qdněny auditorských společností a daňového poradce
10' Udaje o přeměnách



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s

k 31 .12.2013

obecné údaje

1. PopÍs účetní jednotky

Název společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s.

Sídlo Praha 2, Jana Masaryka 261257, PsČ 12o o0

Právní forma akciová společnost

lČ 45 27 31 71

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

Datumvzniku společnosti: 30.4'1992

osoby podílející se na základním kapitálu úěetní jednotky více než 20 o/o:

organizaění struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém úěetním období:

Společnost má sídlo na adrese: Jana Masaryka 261257' Praha 2.
organizační struktura společnosti je jednostupňová.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k31.12.2013:

Jméno tyzlcké osoby,
název právnické osoby

Bydliště, sídlo Sledované úěetní
období

Minulé úěetní
období

podíl ti. %" podíl li. Y"
RNDr. Voitěch Zikmund Blanická 590/3' Praha2 33 33

Funkce Příimení Jméno
Předseda představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva

lng' Skalický
Procházka
Čechová

Jan
Jan
Anita

Prokura lno. Smrček Antonín
Předseda dozorčí rady
Clen dozorčírady
Člen dozorčí radv

RůŽičková
Zikmundová
Slabvhoudková

Daniela
Veronika
Daniela



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

k 31j22013

2' Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

t'ltajetková spoluúčast vyšší než 20 %
Společnost ve sledovaném účetním období nezískala a ani neeviduje spoluúčast více jak 20 % v jiné
sooIečnosti'

Smluvní dohody mezi společníky /akcionáři/ zakládlící rozhodovací právo: nejsou.

ovládací smlouvy: nejsou

Smlouvy o převodech zisku: nejsou

3. Zaměstnanci společnostÍ, osobní náklady

4. Poskytnutá peněžitá ěi jiná plnění

Scolečnost ve sledovaném účetním období a i v minulém účetním období neposkýla žádné půjčky či
ná plnění ani členům statutárních orgánŮ' ani zaměstnancům.

Zaměstnanci celkem Z toho řídících
oracovníků

Předchozí
účetní
období

Sledované
účetní
období

Předchozí
účetní
období

Sledované
účetní
období

tr -Ůměrný počet zaměstnancÚ 1B 7 3 1

k31.12.2012 k 31.12.2013 k31.12.2012 k31.12.2013
''1zdové náklady 5 283 3 089 1 132 525
3 oměny členům statutárních 54 38 0 0
]]měny členům dozorčÍch orqánů společnosti 33 25 0 0
'.áklady na sociálnÍ zabezpeÓení 1 687 1 005 385 179
S:ciálnÍnáklady 183 79 10 5
osobní náklady celkem 7 240 4 237 1 527 709



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

k 31 .12.2013

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
ocenovanr

Účetní závěrka je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve zněnípozdějších
oředpisů a dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991
Sb., o Účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného Účetnictví.

1. ZpŮsob ocenění majetku

1.í' Zásoby

Úětování zásob: je prováděno způsobem B evidence zásob

ocenění zásob
- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: společnost nemá takové zásoby
- nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která zahrnuje cenu, za kterou byly zásoby
pořízeny a vedlejší náklady související s pořízením. Součástívedlejších pořizovací nákladů jsou
zejména:

-přepravné
-clo
-provize
-pojistné
-poštovné, balné

1.2. ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní ěinností

DHM byl oceňován vlastními náklady ve sloŽení: není

DNM byl oceňován vlastními náklady ve sloŽení: není

1.3. oceněnícenných papírů a majetkových účastí

Ve sledovaném účetním období firma nepořídila Žádné cenné papíry a majetkové Účasti. U cenných
papírů pořízených v předešlých letech byla pouŽita u ocenění smluvní cena a znalecký odhad.

1.4' ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Společnost neeviduje tyto kategorie aktiv.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovaném účetním období společnost neeviduje tako4i majetek, kteý by byl oceněn reprodukční
cenou.

Učet Druh zásobv k31.12.2012 k31.12.2013
1121001 Materiál na skladě 139 0
1211001 Nedokončená vÝroba 176 101

Celkem 315 101



PřÍloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s

k 31 ,12.2013

3. Změny oceňování, odpisování a postupŮ účtování

\,/ roce 2007 došlo k technickému zhodnoceníautomobilu pořízeného formou finančního leasingu' Toto
:echnické zhodnocení se odepisuje účetně, daňové odpisy nejsou uplatňovány.

4, opravné položky k majetku

" 
Účetním období roku 2013 nevývořila společnost opravné poloŽky k pohledávkám po lhůtě splatnosti

5' odpisování

JJpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku účetní jednotka
sestavila v interním předpisu lak' že za základ vzala metody pouŽívané při vyčíslování daňových
: :cisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1 .1')' účetní a daňové odpisy se rovnají.

Daňové odpisy - pouŽita metoda: lineární

5, Přepočet cizích měn na českou měnu

' : dni sestavení účetní závěrky jsou majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočteny kurzem
J'!B platným k 31.12'2013'

7. Stanovení reáIné hodnoty maietku a závazků oceňovaných reálnou
hodnotou

, s sledovaném období společnost nepouŽila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze akYýkazu zisků a zlrály

1' Položky významné pro hodnocení maietkové a finanční situace společnosti

] '1. Doměrky daně z příjmů za minulá úěetní období
-::viduje

' .2, Rozpis odloŽeného daňového závazku nebo pohledávky

].3. Dlouhodobé bankovní úvěry
-: SOU

opravné položky k:
Zůstatek k 1.í Tvorba Zúčtování zůstatek k31'12.

BěŽné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

BěŽné
období

Minulé
období

:'ouhodobému majetku 249 249 0 0 189 0 60 249

:ásobám 0 0 0 0 0 0 0 0
1anČnÍmu u 0 0 0 0 0 0 0 0

:ohledávkám - zákonné 0 0 0 o 0 0 0 0
:ohiedávkám - ostatní 524 524 0 0 0 0 524 az+

] d IoŽená daňová pohledávka k31.12.2012 Změna v běžném
úěetním období

k31.12.2013

lel kem 147 147 0



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

k 31 .12.2013

1.4. Přehled přijatých dotací poskytnutých ze státního rozpočtu
nejsou

2. Významné udáIosti po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo kvýznamným změnám'

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3'1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku

Pozemky

Samostatné movité
věci a soubory

Stroie, přístroie, zařízení

Jiný DHM
NedokončenÝ DHM

3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

Běžné účetní období Minulé účetní období
Zústatková cena

k31.12.2012

Skupina majetku

BěŽné účetní období Minulé účetní období
Zůstatková cena

Pořizovací
cena

oprávky Zůstatková
cena

k31.12.2012

Software 60 -60 0 0

ocenitelná práva
ledkv vědecké čin

Jíný DNM 83 -83 0 0
NedokončenÝ DNM



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

k 31 .12.2013

3'3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Minulé účetní období

Zahájení Doba
trvání

Název majetku Splátky
celkem

První
splátka

Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
splatné

do 1 roku oo'l roce
5 1 1.06 J Plynový chromatograÍ

1 155 212 943 0 0

17.5.05 4 Laboraiorní zařízení
AANALYST6OO 1 432 233 1 179 o n

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

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

'6.5.07 4 Audi 44 AVANT
1 432 313 1026 0 0

.1 .11 .07 J CITROEN JUMPY
609 152 457 0 0

Běžné účetní období

3a hájen í Doba
trvání

Název majetku Splátky
celkem

První
splátka

Uhrazené
splátky

Neuhrazené splátky
solatné

do í roku po 1 roce
I I t.uo J Plynový chromatograÍ

1 155 212 943 0 0

'- 5.05 4 Laboratorní zaŤízení
AANALYSToOO 1 432 253 1 179 0 0

a 3.07 J Skoda Fabia Combi
Classic 1,4 TDI 468 75 393 0 0

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

'a507 4 Audi A4 AVANT
1 432 313 1119 0 0

_- ' 1.07 J CITROEN JUMPY
609 152 457 0 0



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

k 31 .12.2013

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
:lmotný majetek s pořizovacícenou od 500 do 40 000 Kč - B53 tis^ Kč
\ehmotný majetek s pořizovací cenou od 500 do 60 000 Kč _ 1 19 tis. Kč
T]akové láhve - obaly _ 72 tis. Kč

3.5. Rozpis hmotného majetku zalíženého zástavním právem
ren í

3'6. Přehled majetku s Výrazně rozdílným trŽním a účetním ohodnocením
ien í

3'7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
";ejsou

4. Vlastní kapitáI

-1.1' Hospodářský výsledek minulých let

1.2. Hospodářshý výsledek běžného účetního období a pohyby vlastního kapitálu

1.3. Základní kapitál

Titul k31.12.2013 k31.12.2012
leuhrazená ztráta minulých let 0 0
]erozdělený zisk minulÝch let +1 929 +3 525

Udaj dle rozvahy k31.122013 k31.12.2012

,'astníkapitál 11 194 11 709
]akladní kaoitál B 114 8 114
]ákonný rezervní fond 1 623 1 623
S:atutární 43 43

rJdaj dle výkazu zisku a zlráty k31.12.2013 k31.12.2012

-osoodářský vÝsledek za účetní období -515 -1 596
-os řskÝ vÝsledek ořed zdaněním -368 1 587
ran tná 0 0

]'aň odloŽená +147 +9

=ezerva na daň 0 0

BěŽné období
Druh akcií Počet akcií Nominální

hodnota
Nesplacené akcie Lhúta splatnosti

]aknihované na
*aiitele

8 '114 1 000 0 0

Minulé období
Druh akcií Počet akcií Nominální

hodnota
Nesplacené akcie Lhúta splatnosti

]aknihované na
* aiitele

B 114 1 000 0 0



Příloha k účetní závěřce
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5. Pohledávky a závazky

5''l. Pohledávky po lhůtě splatnosti

:'2'Závazky po lhútě splatnosti

5'3' Závazky ze socíálního zabezpeěení a zdravotního pojištění
::clečnost nevykazuje ke dni sestavení účetní závěrky žádné závazky ze sociálního a zdravotního
: '-,Štěnípo splatnosti. Zůstatky na účtu 336 _Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění k
:' 12.2013 představují závazek za měsíc prosinec 2013, kteý byl uhrazen v lednu 2014 ve lhůtě
.: atnosti.

5,.{. Daňové závazky a dotace

' š:chny závazky vůči státnímu rozpočtu jsou ve splatnosti. Společnosti nemá daňové nedoplatky po
.: atnosti. Daňové pohledávky (+) jsou vykázány v aktivech' daňové závazky (-) v pasivech.

: 5. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
_: ečnost neeviduje žádné pohledávky azávazky k podnikům ve skupině'

s, Úaaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva
: sOU

- 'Závazky nesledované v účetnictvía neuvedené v rozvaze
-' ''-:y přÍjaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerua)
a s3u

!' Další významné potencionální ztrály, na které neby|a v účetnictví tvořena rezerva
a :3U

Učet
obchod.

cohIedávek

Pohledávky
do

solatnosti

Pohledávkv po lhůtě splatnosti Pohledávkv celkem

0-30
dní

31 -60
dní

61 -90
Dní

91 -'t80
dní

nad 180
dní

k
3í.12.13

k
3'1.12.12

311/001 6 862 751 2 0 e 24 7 641 6 619
311lOO2 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 6 862 7s1 2 0 3 24 7 641 6 6í9

Úeet
obchod.
závazkŮ

Závazky
do

splatnosti

Závazkv po lhůtě solatností Závazkv celkem

0-30
dní

3í-60
dní

61 -90
Dní

91 - 180
dní

nad í80
dní

k
3í.12.13

k
3'1.'12.12

3211001 2 035 427 0 0 0 0 2 462 2 230
Celkem 2 035 427 0 0 0 0 2 462 2 230

Učet Název Stav
k 31.12.2013

Stav
k31.12.2012

i4 I Daň z oříimu orávnických osob 0 +1
)+z Daň z příimu fvzickÝch osob +sráŽková -26 -30

Daň z přidané hodnotv -24 +1

Silniční daň -3 -o
Dotace 0 0
Celkem -53 -31



Příloha k účetní závěrce
společnosti Vodnízdroje GLS Praha a.s'
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6. Rezervy
:ejsou

7. Výnosy z běžné činnosti

8' Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoi
' Účetním období nevynaloŽila společnost režijní náklady na lýzkum.

9. odměny auditorských spoleěností a daňového poradce

'Í0. Udaieio přeměnách
': _lnó

Jan Procházka
člen představenstva

Sledované období Minulé období
Celkem Tuzemsko Zahranič,í Celkem Tuzemsko Zahraničí

žby za prodej zboŽí
-žby z prodeje sluŽeb 17 962 17 934 28 19 051 19 039 12_žby 

z prodeje dlouhod.
- aietku

0 0 0 5 5 0

žby z prodeie materiálu
] statnÍ ul'nosy_trŽby
- -,^- !t-,. 

-va-L'^r-r-

74 t4 0 0 0 0

Celkem í8 036 18 008 28 19 0s6 19 044 12

Titul Sledované období Minulé období

':covinnÝ audit účetní závěrk 40 40
:ňové poradenstvÍ 18 15

-:rlifikace ISO 9001 0 20
:.;reditace CSN 0 57
Celkem 58 132

)raze dne 12.,6.2814

10



ZPRÁVA N Ez^vlslÉHo AU DlToRA
o ověření úěetní závérky k31.12.2013

společnosti Vodní zdroie GLs Praha a.s.

Akcionářům a představenstvu spoleČnosti

Provedlijsme audít přiloŽené účetní závěrky společnostiVodnÍ zdroje GLS Praha a.s', která se skládá
zrozvahy k31.12.2013, výkazu zisku a zÍráty za rok končícÍ 31.12.2013 a přílohy této účetnÍ závérky,
která obsahuje popis pouŽitých podstatných Účetních metod a další vysvětlujÍcí informace' Údaje o
společnostiVodnízdroje GLS Praha a's. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

odpovědnost statutárnÍho orgánu Účetní jednotky za Účetní závěrku

Statutární orgán společnosti VodnÍ zdroje GLS Praha a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými ÚčetnÍmi předpisy, a za takový vnitřnÍ
kontrolní systém, který povaŽuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou'

odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doloŽkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodrŽovat etické poŽadavky a naplánovat a provést aud|t tak, abychom získali přiměřenou jistotu, Že
účetn í záv érka neobsah uje význam né (materiál n 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
vyjádření našeho výroku.

t/ýrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodní
zdroje GLS Praha a.s. k31 .12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodařenÍ zarok končící
31.12.2013 v souladu s Českými účetními předpisy.

'/ Bílině, dne 2.července 2014 z's\
i"t"-.*

oq-
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AUDITCR

a'ruď
Auditep spol. s r.o.
Litoměřická 280l48
41B 01 Bílina
oprávnění KA ČR č.O16

čn e.tug
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