
















 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové �len�ní 

v plném rozsahu 
ke dni 
 

Název a sídlo ú�etní jednotky 
 

I� 

 
 

Ozna�ení TEXT �íslo 
�ádku Skute�nost v ú�etním období 

a b c b�žném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 01   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02   

+ Obchodní marže                                                                                (I. - A.) 03   

II. Výkony                                                                                   (II.1. až II.3.) 04   

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk� a služeb 05   

2. Zm�na stavu zásob vlastní �innosti 06   

3. Aktivace 07   

B. Výkonová spot�eba                                                                 (B.1. + B.2.) 08   

B.     1. Spot�eba materiálu a energie 09   

2. Služby 10   

+ P�idaná hodnota                                                                   (I. - A. + II. -B.) 11   

C. Osobní náklady                                                           (sou�et C.1. až C.4.) 12   

C.    1. Mzdové náklady 13   

2. Odm�ny �len�m orgán� obchodní korporace 14   

3. Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní 15   

4. Sociální náklady 16   

D. Dan� a poplatky 17   

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18   

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                (III.1. + III.2.) 19   

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20   

2. Tržby z prodeje materiálu 21   

F. Z�statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu  (F.1. + F.2.) 22   

F.    1. Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23   

2. Prodaný materiál 24   

G. Zm�na stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních náklad� p�íštích období 25   

IV. Ostatní provozní výnosy 26   

H. Ostatní provozní náklady 27   

V. P�evod provozních výnos� 28   

I. P�evod provozních náklad� 29   

* Provozní výsledek hospoda�ení                  (zohledn�ní položek (+). až V.) 30   
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(v celych tisících Kc)´ ˇ
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Ozna�ení 

a 

TEXT 

b 

�íslo 
�ádku 

c 

Skute�nost v ú�etním období 

b�žném 
1 

minulém 
2 

VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku         (sou�et VII.1. až VII.3.) 33   

VII.1. Výnosy z podíl� v ovládaných osobách a v ú�etních jednotkách pod 
podstatným vlivem 34   

           2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl� 35   

           3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 36   
VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 37   

K. Náklady z finan�ního majetku 38   
IX. Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 39   

L. Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát� 40   

M. Zm�na stavu rezerv a opravných položek ve finan�ní oblasti 41   

X. Výnosové úroky 42   

N. Nákladové úroky 43   
XI. Ostatní finan�ní výnosy 44   

O. Ostatní finan�ní náklady 45   
XII. P�evod finan�ních výnos� 46   

P. P�evod finan�ních náklad� 47   

* Finan�ní výsledek hospoda�ení                  (zohledn�ní položek VI. až P.) 48   

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost                                           (Q.1. + Q.2.) 49   

Q.         1. - splatná 50   

           2. - odložená 51   

** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost 
(provozní výsledek hospoda�ení + finan�ní výsledek hospoda�ení - Q.) 52   

XIII. Mimo�ádné výnosy 53   
R. Mimo�ádné náklady 54   

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti                                         (S.1 + S.2) 55   
S.         1. - splatná 56   

           2. - odložená 57   

* Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                       (XIII. - R. - S.) 58   
T. P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-) 59   

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 
(výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost + mimo�ádný výsledek hospoda�ení - T) 60   

**** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 
(provozní výsledek hospoda�ení + finan�ní výsledek hospoda�ení + mimo�ádné výnosy - R.) 61   
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příloha k účetni závérce

'l . Základní identifi kace účetní jednotky

Název: SPOJPROJEKT PRAHA, a. s.

Sídlo: Bystřická 17o9l9, Praha 4, PsČ 140 o0

lČo: 45310017

Právní forma: akciová spoleěnost

Předmět podnikání:
- projektová činnost ve výstavbě
- prováděnístaveb, jejich změn a odstraňování
- výkon zeměměřických činností
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až3živnostenského zákona

Datum vzniku účetní jednotky: 1.4,1992

Rozvahový den: 31.12,2013

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky vice než2OoÁ:

Zmény a dodatky provedené v úóetním období v obchodním rejstříku:
V účetním období2014 neproběhly žádné změny v obchodním rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uptynuIém období:

představenstvo: lng, vladimír kraus, csc. předseda představenstva
Mgr. llona Nedvídková místopředseda představenstva
lng, Daniel Kraus člen představenstva

Dozorčírada: Miroslav Kvíz předseda
lng. arch. Jindřích Sova člen
lng. Romana Hrabětová člen

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám.

Jméno postavení Podíl Výše podílu

l.V,N, Praha, s. r, o. 59,42% 7 713 9o4,40



2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20%
Společnost nemá podíl na základním kapitálu jiné účetníjednotky, nemá uzavřenou žádnou ovládací
smlouvu ani smlouvu o převodu zisku. Společnost není v žádné účetníjednotce společníkem s neomezeným
ručením.

Smlouvy a dohody mezi spoteěníky (akcionáři) zakládající rozhodovací právo:
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva
členové představenstva společně.

Za společnost podepisujítak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj
podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

3. Zaměstnanci společnosti,osobní náklady

(v tis. Kč)

4. Poskytnutá peněžatá éijiná plnění

SpoleČnost nemá penzijní závazky k bývalým členům řidících, statutárních a dozorčích orgánů, úvěry a
půjčky nebyly těmto osobám poskytnuty.

zaměstnanci celkem
z toho řídících

oracovníků
sledované

účetn í
období

předchozi

účetní
období

sledované
účetn í
období

předchozí

účetní
období

rrůměrný počet zaměstnanců 19 19 3 3
Mzdové náklady 5930 6711 1377 1377
)dměnv členů statutárních orqánů sool. 0 26 26 26
)dměny členům dozorčích orgánů spol. 0
\áklady na sociální zabezpeěení 2138 2366 486 486
sociální náklady 144 95
)sobní náklady celkem 8212 9198 1892 1940

Počet peněžních a naturálních plnění stávaiícím členům statutárních orqánu

Druh plnění statutárnich řídících dozorčích
Běžné obd. Minulé obd. Běžné obd- Minulé obd. Běžné obd. Minuié obd

Pújčky a úVěry
Poskytnuté záruky
Dúchodobé připoiištění 2
Bezplatné uživáni os.aut 1 0
Jiné
Celkem

Počet peněžních a naturálních plnění plněni bývalým členům statutárních orgánŮ

Druh plnění statutárnich řidících dozorčích
Běžné obd Minulé obd, Běžné obd- Minulé obd. Běžné obd Minulé obd.

Půjčky a úvěry
Poskytnuté záruky
Důchodobé připoiištění

Bezplatné užívání os.aut
Jiné
Celkem



5. PouŽÍvané Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základézákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
a na základě opatření Ministerstava frnančníČR, kteryimi se stanoví postupy účtování a obsah
účetní závěrky pro podnikatele,

í. Způsob ocenění majetku

1.'|.Zásoby

účtování zásob

Vzhledem k charakteru činnostije materiál účtován při pořízení přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad.
U materiálu rePrografického střediska byla spotřeba upravena o skutečné stavy zjištěné fyzickou inventurou

VedlejŠÍmi pořizovacími náklady u zásob jsou obvykle dopravné, balné, poštovné a montáž.

U nedokonČené výroby jsou složkami nákladů zahrnovaných do plánovaných vlastních nákladů vzhledem k
výluČně zakázkové činnostiv oblasti projektové a inženýrské činnosti přímé náklady a režie,

ocenění zásob
a) nakupovaných zásob

-pořizovací cenou
b)zásob vytvořených vlastní činností (nedokončené výroby)

-Plánovanýmivlastními náklady podle počtu skutečně odpracovaných hodin oceněných sazbou z
předběžné kalkulace vlastních nákladů

c)poddodávek (nedokončené výroby)
-pořizovací cenou

í.2. Ocenění cenných papírů a majetkových účastní
pořizovací cenou.

2.Zmény oceňování, odpisování a postupů účtování
ve sledovaném účetním období nedošlo v účetníjednotce k žádným změnám

3. Opravné položky k majetku
Podle vnitřních předpisŮ byly vytvořeny účetní opravné položky na pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 500
tis. KČ. Na nedokončenou výrobu na akci ,,Rekonstrukce bytového domu Za Haštalem" byla z důvodu
opatrnosti V roce 201'1 vytvořena opravná položka ve výši 1274 tis. Kč, a to z důvodu výpovědi ze smlouvy o
dílo ze stranY objednavatele. Byla podána žaloba na neplatnost výpovědi ze smlouvy o dílo, o které soud
dosud nerozhodl, z toho důvodu byla opravná pložka ponechána iv roce2014,

4. Odepisování
- ÚČetni odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou stanoveny z hlediska času upotřebitelnosti.
- ÚČetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetŘu pořízeného d o 31 . 12.2000 a od .1 .1.2004 jsou shodné s
daňovými, u majetku pořízeného od 1. 'í, 2001 do 31. 12.2003 jsou odpisy stanoveny z hlediska času
upotřebitelnosti.
- Daňové odPisy dlouhodobého majetku pro majetek odpisovaný v r, 1992jsou stanoveny podle § 31, pro
majetek odpisovaný od r, ,l993 podle § 32zákona č. 586/1992 Sb.



5. Přepočet cizích měn na českou měnu
Přepočet údajů v cizích měnách je prováděn kursem devizového trhu České národní banky. Pro komplexní
zaúčtování účetních případů spojených s poskytnutím záloh zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty a
jejich vyúčtování se používá pevných kursů platných v den výdeje valut z pokladny. Pro operace platební
kartou je používán kurs banky, která kartu vydala.

6, Komentář k Rozvaze a Výkazu zisků aztrát

1. Potožky významné pro hodnoceni majetkové a finanění situace spoleónosti.
Ve sledovaném období neproběhly žádné významné položky ovlivňující hodnocení majetkové a finanční
situace společnosti.

2. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
V minulých účetních období se doměrky daně z příjmů nevyskytly.

3. odložená daň za minulá účetní období
V minulých účetních obdobíodložená daň nevznikla,

7. lnformace k majetku a závazkům

1.Zřizovací výdaje
Úeetnijednotka neměla žádné zřizovací výdaje v účetním období 2014.

2, Pohledávky po !hůtě splatnosti

3.Závazky po lhůtě splatnosti

4. Pohledávky se lhůtou splatnosti delší než 5 let
Společnost nemá pohledávky s dobou platnostídelší než pět let.

5. Závazky se lhůtou splatnosti delší než 5 let
Společnost nemázávazky s dobou platnostídelšínež pět let.

Počet dnů sledované období předchozí období

z obchodního stvku ostatní z obchodního styku Ostatni

0 _ íB0 8799 3254

1B0 a více 12o9 1 304 0

Počet dnů sledované období předchozí období

z obchodního stvku Ostatní Z obchodního styku Ostatní

0 - 180 4205 3569

180 a více 169 124



6. Nehmotný investiční majetek

7, Hmotný investiční majetek pořízený formou finaněního pronájmu

(Jedná se o finanční pronájem s následnou koupí najaté věci podle jednotlivých smluv, údaje uvádět bez DPH, s výjimkou

osobních automobilů. tldaie lze vykazovat odděleně za jednotlivé předměty nebo souhrnně podle jednotlivých skupin (tříd)

investíčního majetku.)

Úeetnijednotka nepořídila investiční majetek formou finančního pronájmu v roce 2014.

8. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu

Úeetnijednotka nepořídila investiční majetek formou operativního pronájmu v roce 2O14.

9. Rozpis hmotného majetku zatiženého zástavním právem
Společnost neeviduje hmotný majete zatížený zástavním právem.

10. Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závérky nevzniklý žádné významné události.

skupina maietku pořizovací cena Oprávky zůstatková cena Přírustky Ubvtkv

běžné
období

minulé
období běžné období

minulé
období

běžné
období

minulé
období

Sortware 2903 2903 290: 2866 0

ccenitelná práva

ýÝsledkv vědecké činnosti
JinÝ NlM
Nedokončený NlM

30.3.20í 5

Podpis statutárního zástupce:

.Vladimír Kraus, CSc,






