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1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

001 82 937 -15 545 67 392 50 736AKTIVA CELKEM

B. 003 50 855 -15 545 35 310 25 575Stálá aktiva

B.I. 004 47 046 -14 283 32 763 25 203Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I. Nehmotné výsledky vývoje 005 34 788 -2 779 32 009 24 2891.

Ocenitelná práva 006 12 257 -11 504 753 9152.

Software 007 12 257 -11 504 753 9152.1

B.II. 014 1 466 -1 262 204 371Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 1 466 -1 262 204 3712.

B.III. 027 2 343 2 343Dlouhodobý finanční majetek
Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv 029 2 343 2 3432.

C. 037 31 781 31 781 24 606Oběžná aktiva

C.II. 046 20 524 20 524 16 984Pohledávky

C.II. 057 20 524 20 524 16 9842. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 058 16 042 16 042 13 6192.1

Pohledávky - ostatní 061 4 482 4 482 3 3652.4

Stát-daňové pohledávky 064 3 791 3 791 8202.4.3

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 690 690 5762.4.4

Jiné pohledávky 067 1 9692.4.6

C.IV. 075 11 257 11 257 7 622Peněžní prostředky

C.IV. Peněžní prostředky v pokladně 076 111.

Peněžní prostředky na účtech 077 11 256 11 256 7 6112.

D. 078 301 301 555Časové rozlišení aktiv

D. Náklady příštích období 079 301 301 5551.

PREMIER system (c) 1995 - 2019



a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

082 67 392 50 736PASIVA CELKEM

083 52 244 42 524A. Vlastní kapitál

084 400 400A.I. Základní kapitál

Základní kapitál 085 400 400A.I. 1.

099 42 124 17 319A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-). 100 42 124 17 319A.IV. 1.

102 9 720 24 805A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

104 13 603 5 722B.+C. Cizí zdroje

110 13 603 5 722C. Závazky

126 13 603 5 722C.II. Krátkodobé závazky

Závazky k úvěrovým institucím 130 7 0812.

Závazky z obchodních vztahů 132 2 965 2 1024.

Závazky ostatní 136 3 557 3 6208.

Závazky k zaměstnancům 139 1 955 2 1198.3

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 1 128 1 0788.4

Dohadné účty pasivní 142 474 4238.6

147 1 545 2 489D. Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období 148 678 4791.

Výnosy příštích období 149 866 2 0102.

PREMIER system (c) 1995 - 2019
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Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

Okamžik sestavení

Petr Krajíček

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní závěrky
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01.01.2022

24802671

CZ

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

IČ

30.06.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období

(v celých tisících CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 45 588 85 035   I.

03 22 497 41 625A. Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie 05 51 1 8662.

Služby 06 22 446 39 7593.

Aktivace (-) 08 -10 500 -24 289C.

09 21 093 39 052D. Osobní náklady

Mzdové náklady 10 15 791 29 3591.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 5 302 9 6932.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 285 9 5852.1

Ostatní náklady 13 17 1082.2

14 3 107 421E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 3 107 4211.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 3 107 4211.1

20 18 1 087   III. Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 15 81.

Ostatní provozní výnosy 23 4 1 0793.

24 206F. Ostatní provozní náklady

Daně a poplatky 27 103.

Ostatní provozní náklady 29 1965.

30 9 408 29 107   * Provozní výsledek hospodaření

39 55 86   VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 55 862.

43 4J. Nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 42.

Ostatní finanční výnosy 46 1 977 2 881   VII.

Ostatní finanční náklady 47 1 716 1 256K.

48 312 1 711   * Finanční výsledek hospodaření (+/-)

49 9 720 30 818   ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

50 6 013L. Daň z příjmů za běžnou činnost

Daň z příjmů splatná 51 6 013  1.

53 9 720 24 805   ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

55 9 720 24 805   *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

PREMIER system (c) 1995 - 2019



TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

56 47 638 89 089   * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

12.08.2022

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

Okamžik sestavení

Petr Krajíček

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní závěrky

PREMIER system (c) 1995 - 2019
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Semantic Visions, s.r.o.
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110 00 Praha 1
Ze dne:

Cash  Flow

24802671IČ:
01.01.2022 30.06.2022-Za období:

V tis. Kč

Označení Popis Částka

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátk 7 622

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 9 720
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 042
A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 3 107
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -15
A.1.4. Výnosy z podílů na zisku
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodo -51
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 12 762
A.2. Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 3 650
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -3 286
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 6 936
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 16 412
A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku -4
A.4. Přijaté úroky 55
A.5. Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období
A.6. Přijaté podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 16 463

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -12 843
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 15
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -12 828

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1. Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.
C.2.2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům
C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4 Úhrada ztráty společníky
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů
C.2.6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 3 634

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 11 257
PREMIER system ver. X8 © 1995-2021



Příloha k mezi mní účetní závěrce
k 30. 6. 2022

pro výkazy ve zkráceném rozsahu pro mikro a malé účetní jednotky
dle § 39 vyhlášky 500/2002 Sb.

1) Obecné údaje

Obchodní jméno účetní jednotky: Seman c Visions, s.r.o.
Sídlo: Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1
IČO: 24802671
Rozhodující předmět činnos : Poradenství v oblas  informačních technologií
Právní forma: s.r.o.
Datum vzniku: 31. ledna 2011
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Spisová značka C 175631 vedená u Městského soudu v Praze

Členové statutárních a dozorčích orgánů:

jednatel: Ing. Petr Krajíček, dat. nar. 21. října 1966
U Floriána 402/11, Koloděje, 190 16 Praha 9
Den vzniku funkce: 31. ledna 2011

jednatel: PaedDr. Fran šek Vrabel, dat. nar. 31. července 1959
Lomená 205, 252 02 Jíloviště
Den vzniku funkce: 24. dubna 2014

Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:

Nevyskytuje se.

Popis organizační struktury a její zásadní změny:

Společnost nemá stanovenou organizační strukturu.

Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv:

Nevyskytuje se.

Informace o zaměstnancích

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období: 25



2) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách a způsobech oceňování a
odpisování

a. Účetní metody

Účetnictví společnos  je vedeno a mezi mní účetní závěrka  (dále jen „Účetní závěrka“) byla sestavena
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí  některá ustanovení  zákona č.  563/1991 Sb.  o  účetnictví,  pro účetní  jednotky,  které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,  v platném znění a Českými účetními standardy
pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami
(není-li  dále  uvedeno  jinak),  zásadu  účtování  ve  věcné  a  časové  souvislos ,  zásadu  opatrnos  a
předpoklad o schopnos  účetní jednotky pokračovat ve svých ak vitách.

Mezi mní  účetní  závěrka  společnos  je  sestavena  k rozvahovému  dni 30.6.2022  za  1.  polole
kalendářního roku 2022.

Finanční  údaje  v této  účetní  závěrce  jsou  vyjádřeny  v sících korun  českých  (Kč),
není-li dále uvedeno jinak. 

b. Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým  hmotným  majetkem  se  rozumí  pozemky,  stavby  a  hmotný  majetek,  jehož  doba
použitelnos  je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 80 s. Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou
ztrátu ze snížení hodnoty.

Technické  zhodnocení,  pokud  převýšilo  u  jednotlivého  majetku  v  úhrnu  za  zdaňovací  období  částku
80 s. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených inves c,
je odpisována po dobu odhadované životnos  majetku lineární metodou následujícím způsobem: 

Metoda odpisování Počet let 

Počítačové systémy lineární  3

Ostatní lineární 5

Zisky či  ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl  mezi výnosy z prodeje a účetní
zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 



c. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky vývoje, ocenitelná práva a
so ware,  jejichž  doba  použitelnos  je  delší  než  jeden  rok  a  jejichž  ocenění  je  vyšší  než 100 s. Kč
v jednotlivém případě.

Nehmotné  výsledky  vývoje,  ocenitelná  práva  a  so ware  se  ak vují  pouze  v  případě  využi
pro obchodování s nimi. Oceňují se vlastními náklady .

Nakoupený  dlouhodobý  nehmotný  majetek  je  oceněn  pořizovací  cenou  sníženou  o oprávky  a
zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

Technické  zhodnocení,  pokud  převýšilo  u  jednotlivého  majetku  v  úhrnu  za  zdaňovací  období  částku
100 s. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý  nehmotný  majetek  je  odpisován  lineárně  na  základě  jeho  předpokládané  doby
životnos  následujícím způsobem:

Metoda odpisování Počet let 

Nehmotné výsledky vývoje lineární 5
So ware lineární 3

Jiný  dlouhodobý  nehmotný
majetek

lineární 3

d. Pohledávky

Pohledávky  jsou  při  vzniku  oceňovány  jmenovitou  hodnotou,  následně  sníženou  o příslušné  opravné
položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny
pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám. 

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k pohledávkám se stanovují dle analýzy doby splatnos  pohledávek. 

e. Závazky 

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

f. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní  operace  v  cizích  měnách  prováděné  během  roku  jsou  účtovány  kurzem
České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. 

K datu mezi mní účetní závěrky jsou cizoměnová ak va a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu,
ke kterému je účetní závěrka sestavena.



g. Daně

Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

Splatná daň
Vedení společnos  zaúčtovalo v minulém období daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace
daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu
sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnos  výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy
České  republiky.  S ohledem  na  existenci  různých  interpretací  daňových  zákonů  a předpisů  ze  strany
tře ch osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnos
se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

h. Výnosy

Výnosy  jsou  zaúčtovány  v hodnotě  přijatého  plnění  nebo  plnění,  které  bude  přijato,  a představují
pohledávky za zboží  a  služby  poskytnuté  v průběhu běžné činnos ,  po  odečtení  slev,  daně z přidané
hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. 

Výnosy z poskytnu  služeb se účtují v okamžiku poskytnu  služeb.

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě výše nezaplacené čás  jis ny a efek vní úrokové sazby,
která  představuje  sazbu  diskontující  odhadované  budoucí  peněžní  příjmy  na  čistou  účetní  hodnotu
daného ak va po očekávanou dobu životnos  finančních ak v. 

i. Použi  odhadů

Sestavení mezi mní účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnos  používalo odhady a předpoklady, jež
mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a
nákladů za sledované období. Vedení společnos  stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech
jemu dostupných relevantních  informací.  Nicméně,  jak  vyplývá  z podstaty  odhadu,  skutečné hodnoty
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 



j. Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovos  a u kterého
se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: 
(údaje v s. Kč)

30.6.2022 31.12.2021
Pokladní hotovost a peníze na cestě 0 11

Účty v bankách 11 257 7 611
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 11 257 7 622

Peněžní  toky z provozních,  inves čních nebo finančních činnos  jsou uvedeny v přehledu o peněžních
tocích nekompenzovaně. 

k. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

(údaje v s. Kč)

Počáteční
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný
zůstatek

Nehmotné výsledky 
vývoje 24 289 10 499 0 0 34 788
Ostatní DNM 12 257 0 0 0 12 257
Celkem 2022 36 546 10 499 0 0 47 045
Celkem 2021 11 289 25 257 0 0 36 546

Opravné položky a oprávky

(údaje v s. Kč)

Počáteční
zůstatek

Přírůstky Úbytky Převody Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Účetní
hodnota

Nehmotné výsledky 
vývoje 0 2 779 0 0 2 779 0 2 779
Ostatní DNM 11 342 162 0 0 11 504 0 11 504
Celkem 2022 11 342 2 941 0 0 14 283 0 14 283
Celkem 2021 11 289 53 0 0 11 342 0 11 342



l.      Informace o odchylkách od metod dle §7 odst. 5 zákona

Nevyskytuje se.

m. Časové rozlišení

Nepoužívá se pro opakující se položky a nevýznamné položky do 10 s. Kč.

n. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

Ocenění reálnou hodnotou se nepoužívá.

3) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Informace týkající se pohledávek a závazků po splatnos

Závazky z obchodních vztahů k 30.6.2022 činí 2 965 s. Kč.
Pohledávky z obchodních vztahů k 30.6.2022 činí 16 042 s. Kč.

Pohled  ávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnos  delší než 5 let  
Nevyskytují se.

Pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami
Nevyskytují se.

Pohledávky a závazky nevyúčtované v účetnictví a     neuvedené v     rozvaze  
Nevyskytují se.

Penzijní závazky
Nevyskytují se.

Závazky vůči účetním jednotkám v     konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám  
Nevyskytují se.

4) Významné událos  vzniklé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezi mní účetní závěrky

Nevyskytují se.

5) Účetní jednotka sestavila výkaz zisku a ztráty dle příloh č. 2 v druhovém členění.

Osoba oprávněná k podpisu: Petr Krajíček

Sestaveno v Praze dne 12.8.2021


