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Vá ení akcionáři,

v návaznosti na ukončení dalšího roku hospodaření
Vám představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., předkládá výroční zprávu společnosti za rok
2006. V ní naleznete základní informace o hospodaření
společnosti a stavu jejího majetku.

I v roce 2006 jsme naplňovali hlavní činnosti tj. dodávku
pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. V těchto
základních činnostech nedošlo k žádným větším problé-
mům ani výkyvům. Byl zajištěn plynulý provoz ve všech
základních oblastech naší činnosti. Ani v kritickém období
loňského roku tj. v měsíci březen a duben při povodni
nedošlo k přerušení dodávek vody a likvidace odpadních
vod.

Bohužel jsme v minulém roce zaznamenali další pokles
odběrů pitné vody. Množství fakturované pitné vody
(vodného) 5 035 tis. m bylo nižší než skutečnost roku 2005
o 49 tis.m , tj. o 1%. Pokles odběru vody jsme zaznamenali
především u obyvatelstva.

Naopak množství fakturované odpadní vody
(stočné) se v roce 2006 zvýšilo a to na 3 179 tis. m
a bylo o 433 tis. m vyšší než v roce minulém. Důvodem
bylo to, že jsme dnem 1. 1. 2006 převzali do vlastnictví
ČOV a stokové sítě ve městě Hustopeče a obci Lednice
k provozování a k fakturaci stočného.

Pro rok 2006 představenstvo č schválilo
zvýšení ceny za 1 m vody pitné pouze o 0,50 Kč,
a to na 25,50 Kč bez DPH, 26,78 Kč za 1 m včetně DPH.

Cena fakturované vody odpadní byla v roce 2006
v porovnání s rokem 2005 vyšší o 2,00 Kč na m a činila
24,00 Kč bez DPH, 25,20 Kč za 1 m včetně DPH.

V roce 2006 bylo dosaženo tržeb a výnosů ve výši
231 522 tis. Kč, celkové náklady činily 227 657 tis. Kč.
Hospodaření společnosti v roce 2006 skončilo ziskem ve
výši 3 865 tis. Kč. Přestože došlo k dalšímu poklesu odběru
pitné vody, vykázala společnost příznivý hospodářský
výsledek.

Společnost v průběhu roku zabezpečovala veškeré své
finanční závazky a byla po celé hodnocené období
solventní.

Významným a nutným okruhem naší činnosti je
rekonstrukce a modernizace vodohospodářského majetku
a výstavba nových kapacit. Výdaje na pořízení majetku
dosáhly v roce 2006 částky 83,2 mil. Kč.
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Společnost v průběhu roku 2006 zajišťovala projektovou
přípravu staveb zařazených v projektu „Břeclavsko“.
Zajišťovala výběrová řízení na zhotovitele staveb dílčích
částí A,B,C a D projektu „Břeclavsko“ a správce stavby.
S vybraným zhotovitelem dílčí části D byla v roce 2006
uzavřena smlouva o dílo a práce byly zahájeny. Výběrová
řízení dílčích částí A,B a C nebyla v roce 2006 dokončena
a řízení přešlo do roku 2007. V roce 2006 jsme v rámci
projektu „Břeclavsko“ hradili přípravné a projektové práce
v rozsahu 57,4 mil. Kč.

Během roku 2006 došlo k dalšímu zvýšení základního
kapitálu společnosti nepeněžitými vklady vodohospodář-
ského majetku o 184,0 mil. Kč. Od svého založení tak
akciová společnost zvýšila celkem svůj základní kapitál o
úctyhodných 71%. Veškerý majetek byl vložen městy a
obcemi, akcionáři, což svědčí o jejich důvěře v naší
společnost. Tím bylo utvrzeno dominantní postavení měst
a obcí v naší společnosti, které vlastní 94,7% všech akcií
společnosti.

Činnost v roce 2007 bude samozřejmě úzce navazovat
na předchozí období. Vychází z podnikatelského záměru
a plánu rozvoje společnosti. Maximální pozornost bude
věnována hlavnímu předmětu podnikání tj. kvalitnímu
provozování vodovodů a kanalizací,ale i péči o zákazníka
a péči o vodohospodářský majetek. Důležitou prioritou
pak bude realizace projektu „Břeclavsko“, aby přislíbené
finanční prostředky, dotace, byly řádně proinvestovány.

Ve výroční zprávě uvedené výsledky dokladují, že se ve
stabilizaci vodárenské společnosti podařilo opět pokročit.
Je to výsledek společného úsilí orgánů společnosti,
managementu a zaměstnanců společnosti. Všem patří za
jejich práci poděkování. Děkujeme také všem našim
akcionářům za projevenou důvěru a podporu.

Představenstvo a.s
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I. Základní údaje
o akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23, 690 11 Břeclav
Akciová společnost
49455168

čnost je zapsána v obchodním r ejst

Akciová spole

P - provozování vodovodů a kanalizací
- diagnostika vodovodních a kanaliza ních sítí
- provádění analýz vzorků vod
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady
- projektová innost ve výstavbě
- investorská in enýrská innost
- provádění staveb v etně jejich změn,
udr ovacích prací na nich a jejich odstraňování

- koupě zbo í za ú elem jeho prodeje a prodej
- silni ní motorová doprava
- montá měřidel
- pronájem strojů a strojních zařízení

ž

ž
ž

ž

Spole nost není sou ástí ádného koncernu, nemá přímou ani nepřímou ú ast v ádné osobě
a není sou ástí konsolida ního celku. Spole nost nemá ádnou organiza ní slo ku v zahrani í.

ž ž
ž ž
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Údaje o vydaných cenných papírech

Základní kapitál spole říku 834 319 000
ělen na 834 319 akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.

Společnost nedrží přímo ani nepřímo žádné vlastní akcie.

a) akcie na majitele ISIN CZ 0009064952 v počtu 53 239 kusů 6,38 %
b) akcie na jméno ISIN CZ 0009065066 v počtu 438 190 kusů 52,52 %
c) akcie se zvláštními právy ISIN   770940003369 v počtu 1 kus
Podle zákona . 178/2005 Sb. zru ením Fondu národního majetku k 1.1.2006 zanikla rovně tímto dnem
ve kerá práva spojená s akcií se zvlá tními právy.

akcie na jméno v počtu 342 298 kusů 41,03%
akcie na majitele v počtu 591 kusů 0,07%

V zaknihované podobě jsou vydány cenné papíry:

V listinné podobě jsou vydány cenné papíry:

š ž
š š

HODNOTA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU V TISÍCÍCH KČ
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Akcie na majitele jsou volně převoditelné, převádějí se změnou registrace majitele cenného papíru
v zákonem stanovené evidenci podle zákona o cenných papírech.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 21.5.2003, byly akcie na majitele
ISIN CZ 0009064952 vyřazeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném RM-Systémem.

Převoditelnost akcií na jméno je omezena podle

č

Město Břeclav, I

Obec Lednice :

2 , % akci
1 , % akci

, % akci
, % akci

9 75
3 21
9 04
6 76

Město Hustopeče, IČ: 00283193
ěsto Mikulov, IČ: 00283347M
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Orgány spole

Valn hromad :á a
Dne 25. května 2006 se konala řádná valná

hromada. Projednala zprávu představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok
2005, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok

2005. Projednala a schválila podnikatelský záměr
na rok 2006.
Valná hromada schválila pověření představenstva

rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upiso-
váním akcií dle par. 210 obchodního zákoníku.

Jména a údaje o statutárních a dozorčích orgánech spole čnosti:

Složení představenstva a.s. k 31.12.2006:

Ing. Jaroslav Parolek
Ing. Luboš Kuchynka

Eduard Kulhavý
Ing. Jiří Kadrnka

MUDr. Pavel Trojan
Ing. Stanislav Mach

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

Ing. Jiří Petrů se vzdal funkce v představenstvu společnosti

Složení dozorčí rady a.s. k 31.12.2006:

7

Náhradní valná hromada konaná dne 8.2.2007 zvolila představenstvo a.s. v tomto složení:

Ing. František Zugar
Ing. Luboš Kuchynka

Ing. Pavlína Vlková
RNDr. Libor Kabát

Rostislav Koštial
PhDr. Jiří Rufer

Ing. Josef Svoboda

předseda představenstva
místopředseda představenstva
místopředsedkyně představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

František Studýnka
František Trefilík

RNDr. Marie Michalicová
RNDr. Štěpánka Rudolfová

Petr Vajbar
Ing. Zdenek Adámek

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Náhradní valná hromada konaná dne 8.2.2007 provedla nové volby členů dozorčí rady
z řad akcionářů. Nové složení dozorčí rady je následující:

František Studýnka
František Trefilík

Ing. Dagmar Kovaříková
Ing. Jaroslav Benda Ph.D.

Petr Vajbar
Ing. Zdenek Adámek

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
členka dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady



II. Údaje o
a předmětu podnikání společnosti

Hlavním předmětem podnikání spole nosti ječ
zásobování obyvatelstva a podnikatelské sféry pitnou
vodou a odvádění a i tění odpadních vod.
Spole nost provozuje, udr uje a opravuje
vodohospodářská zařízení v 73 městech a obcích
Břeclavska, Hustope ska, Mikulovska a Pohořelicka

š
ž

.

2004 2005 2006Rok
Voda pitná v tis.m 5151 5084 5035

Voda odpadní v tis.m 2721 2746 3179

3

3

Hlavní fakturované výrobky a slu by jsou voda
pitná (vodné) a voda odpadní (sto né) v následujícím
mno ství:

ž

ž

Přehled tržeb a výnosů podle činností (v tis. Kč):

Tržby a výnosy/rok 2004 2005 2006
Za vodné 127 351
Za stočné 74 946
Za ostatní činnosti 29 225

125 688
59 766
31 778

122 853
56 596
28 656

Celkem 231 522217 232208 105

Sídla organizačních složek:

Oblast zásobování pitnou vodou:
Jedním ze základních prvků podnikání i

hlavním spole enským posláním na í akciové
spole nosti je výroba a dodávka pitné vody
s návazností na provoz vodohospodářských
zařízení jako jsou úpravny vody, vodojemy, erpací
stanice vodovodní sítě. Do této innosti patří
rovně ochrana a údr ba vodních zdrojů. S těmito

innostmi úzce souvisí i provoz
laboratoře, bez které nelze ádný chod vý e
jmenovaných zařízení zaji ťovat.

Provozování vodárenských zařízení je
zabezpe eno týmem zku ených pracovníků z řad
vlastních zaměstnanců ať ji z technických nebo
dělnických profesí. Hlavní náplní provozní oblasti
je zaji ťování úpravy a dodávky dostate ného
mno ství pitné vody spotřebiteli tak, aby její

kvalita odpovídala po adavku závazných předpisů
a norem na pitnou vodu.

V roce 2006 jsme zaznamenali další pokles
odběrů vody z vodovodní sítě. Dokumentuje to
množství fakturované pitné vody. Specifická
spotřeba dosáhla v roce 2006 průměrné výše 78
litrů na obyvatele a den. Z celkového množství
odebralo obyvatelstvo 62,0% vody a ostatní
odběratelé 38,0%. Množství fakturované vody se
snížilo u obyvatelstva i u ostatních odběratelů.

Konstatujeme, že zásobování pitnou vodou
bylo spolehlivé, bez větších výpadků. V průběhu
roku nedošlo k významnějšímu výpadku dodávky
vody, který by vyžadoval mimořádná opatření či
náhradní řešení v zásobování obyvatel pitnou
vodou.

š

a
ž ž

akreditované
ž š

š

š
ž

š
ž

ž

VODA PITNÁ FAKTUROVANÁ V LETECH 1996 – 2006 V TISÍCÍCH m3
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Oblast pitných vod 2002 2003 2004 2005 2006
Počet obyvatel v regionu 124 378 124 336 123 613 123 598 124 136
Z toho napojených obyvatel 114 190 112 790 111 096 111 261 112 925
Podíl napojených obyvatel v % 91,8 90,7 89,9 90,1 91
Délka vodovodní sítě v km 683 755 826 834 842
Počet vodovodních přípojek 28 898 27 876 28 024 28 188 28 238
Délka vodovodních přípojek v km 241 236 237 239 239
Počet osazených vodoměrů 31 464 30 377 31 042 31 510 31 550
Voda vyrobená v tis.m 7 300 7 330 6 915 6 467 6 701
Voda převzatá v tis. m 311 352 330 344 368
Voda fakturovaná pitná v tis. m 5 153 5 233 5 151 5 084 5 035
z toho pro domácnosti v tis. m 3 158 3 215 3 244 3 174 3 140

pro ostatní odběratele v tis. m 1 995 2 018 1 907 1 910 1 895
Ztráty vody v trubní síti v tis. m 2 234 2 208 1 453 1 409 1 650
Spotřeba v litrech/obyvatel/den 76 79 80 78 76
Počet úpraven vody ks 3 3 3 3 3
Kapacita úpraven vody v l/sec 285 285 285 285 285
Počet vodojemů v ks 62 62 62 69 69
Objem akumulace vodojemů v m 24 810 24 810 24 910 27 345 27 345

3

3

3

3

3

3

3

VODA FAKTUROVANÁ CELKEM V TIS. KČ

na vodovodních řadech Hustopeče 154 152 189
Mikulov 186 190 161
Břeclav 58 39 32

na vodovodních přípojkách Hustopeče 321 211 347
Mikulov 213 163 174
Břeclav 19 15 56

celkem 398 381 382

celkem 553 389 577

2004 2005 2006

Porovnání po
ěných poruch v letech 2004 až 2006

POČET PORUCH V LETECH 2003 AŽ 2005
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Kvalita pitné vody
Četnost a rozsah kontroly kvality zdrojů pitné

vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu.

Kontrola kvality pitné vody v rozvodné síti se
v roce 2006 prováděla dle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Ve zdrojích pitné vody a na úpravnách vody

bylo v roce 2006 odebráno a analyzováno 160
vzorků, v rozvodné síti to bylo 860 vzorků.
Vodohospodářské laboratoře společnosti jsou
akreditovány Českým institutem pro akreditaci,
o. p. s. Předmětem akreditace jsou chemické,
fyzikální, mikrobiologické, biologické a senzorické
rozbory podzemních, pitných, povrchových
a odpadních vod a kalů, včetně odběru vzorků.

Kvalitu pitné vody upravené na úpravnách
vody Břeclav, Lednice a Zaječí uvádí tabulka:

10

VÝROBA VODY VE ZDROJÍCH V ROCE 2006

Limit dle
Ukazatel jednotka vyhl. 252/2004 Sb. Břeclav Lednice Zaječí
vyrobené množství tis. m /rok3 1806 1266 1251

5 7 5
0,02 0,42 0,24
8,15 7,08 8,0
2,7 3,8 2,9
0,001 0,014 0,02
0 0,017 0,018
3,6 4,4 5,8
0,002 0,039 0,015
0 0 0

129 190 180
50 60 5
68 101 73

2 1,7 1,5
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Oblast odvádění a
V roce 2006 provozovala naše akciová společ-

nost čistírny odpadních vod a kanalizace v městě
Břeclav, Hustopeče, Lednice, Podivín, Valtice,
Mikulov, Pohořelice a Velké Pavlovice, dále
v obcích Kostice, Lanžhot, Nová Ves u Pohořelic,
Přítluky, Nové Mlýny, Rakvice a Němčičky.
ČOV a stokové sítě v obcích Kostice, Lanžhot,
Nové Mlýny, Přítluky a Němčičky provozujeme na
základě smluv o provozování s vlastníky – obcemi.

Na těchto kanalizačních sítích je celkem 34
čerpacích stanic a 15 čistíren odpadních vod. Přes
ČOV proteklo v roce 2006 celkem 6 900 tis. m
odpadních vod. V roce 2006 bylo na ČOV odstra-
něno následující znečištění:

1 414 tun BSK (biologická spotřeba kyslíku po
5 dnech)

2 753 tun ChSK (chemická spotřeba kyslíku)
1 275 tun nerozpuštěných látek

108 tun anorganického dusíku
33 tun celkového fosforu

Požadované limity pro kvalitu vypouštěných
odpadních vod plně splnily ČOV Břeclav,
Hustopeče, Nová Ves, Pohořelice, Lanžhot, Přítluky,
Nové Mlýny, Lednice, Němčičky a Velké Pavlovice.

Za rok 2006 celkové množství fakturovaných
odpadních vod činilo 3 179 tis. m z toho připadlo
na domácnosti 1 745 tis.m a na ostatní producen-
ty 1 434 tis.m odpadních vod. Zvýšil se podíl
fakturovaného stočného ve prospěch obyvatelstva.

3

3

3

3

5

Oblast odpadních vod 2002 2003 2004 2005 2006
Počet obyvatel v regionu 124 378 124 662 123 613 123 598
Počet obyvatel napojených
na veřejnou kanalizaci 53 999 54 627 54 819 57 583
Podíl napojených obyvatel v % 43 43,8 44,3 46,6
Počet provoz. čistíren odpadních vod 9 9 10 10
Délka kanalizační sítě v km 186 198 200 205
Počet kanalizačních přípojek 7 258 7 390 9 040 10 108
Délka kanalizačních přípojek v km 66 80 96 96 98
Množství čištěných odpadních vod
v tis. m 5 380 4 653 5 045 5 117
Množství fakturovaných odpadních vod
v tis. m 2 753 2 666 2 721 2 746
z toho domácnostem v tis. m 1 408 1 384 1 463 1 481

ostatním v tis. m 1 345 1 282 1 258 1 265

124 136

63 985
51,5

15
230

12 411

7 143

3 179
1 745
1 434

3

3

3

3

434

745

VODA ODPADNÍ FAKTUROVANÁ CELKEM V TIS. KČ

VODA ODPADNÍ FAKTUROVANÁ V LETECH 1996 AŽ 2006 V TISÍCÍCH m3

1 434

745

3 179

6
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Investice, pořízení dlouhodobého majetku
Vodohospodářský rozvoj regionu je významnou

slo kou na í innosti. Hlavní důraz je kladen na
rekonstrukci stávajících kapacit. Mo nosti investo-

vání jsou omezeny vý í vlastních finan ních zdrojů,
které má spole nost ka doro ně k dispozici.ž š

ž

š
ž

V roce 200 činil objem prostředků vynaložených na dodavatelské opravy 1 tis. Kč.6 0 885

Ukazatel v tis. Kč 4 2005 2006
Opravy stavební a technologie 5 526 6 215
Opravy dopravních a mech. prostředků 908 1 361
Opravy motorů a čerpadel 2 643 2 107
Opravy vodoměrů 1 540 1 507
Ostatní opravy 731 184

6 356
942

2 247
820
520

Dodavatelské opravy celkem 11 348 11 374 10 885

Ukazatel v tis. Kč 2004 2005 2006
Použité vlastní zdroje (odpisy a ze zisku) 52 027 32 450
Dotace a é zdroje 6 703 0 21 288

Stavební investice a rekonstrukce 44 248 20 849 19 537
Nákup strojů a zařízení 5 405 5 604 5 060
Výkup pozemků 21 413 416
Projektové a přípravné práce 7 378 4 165 58 189
Pořízení nehmotného majetku 1 678 1 419 1 374

63 288
jin

Zdroje financování celkem 58 730 32 450 84 576

Použití investičních prostředků celkem 58 730 32 450 84 576

Zdroje a použití investičních prostředků:

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
v roce 2006 zrealizovala několik investičních akcí.
Nejvýznamnější akcí roku 2006 bylo dokončení
stavby ČOV Rakvice – převedení vod do toku
Trkmanka. Stavba byla provedena celkovým
nákladem 4,6 mil. Kč.

Další významnou stavbou byla rekonstrukce
správní budovy společnosti v Břeclavi. Jedná se
o vybudování zákaznického centra, zateplení
budovy v souladu s energetickým auditem,
rekonstrukci elektroinstalace části budovy a nový

vstup do budovy správy. Rekonstrukce správní
budovy bude pokračovat i v roce 2007.

Investiční činnost byla v roce 2006 převážně
zaměřena na provádění rekonstrukcí stávajících
vodovodních a stokových sítí, které jsou v majetku
společnosti. Byla provedena rekonstrukce části
vodovodní sítě v obcích Brumovice, Dolní
Dunajovice, Lednice, Strachotín, Valtice, Velké
Němčice a Zaječí. Jako sdružená investice
s městem Mikulov byla provedena rekonstrukce
ČS Česká v Mikulově a výstavba vodovodního
řadu do mikulovské průmyslové zóny.
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Významné stavby roku 2006

V rámci stavebně montážních činností
prováděných vlastními pracovníky společnosti pro
jiné právnické osoby byla provedena výstavba či
přeložky vodovodních řadů v obcích Břeclav –
Poštorná, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Němčičky,
Mikulov, Pasohlávky, Popice a výstavba kanalizační
stoky tlakové kanalizace v obci Dobré Pole.

V průběhu roku 2006 jsme na projektu

zajišťovali:

a) výběrová řízení na zhotovitele dílčích částí A,B,C
a D, správce stavby a financující banky projektu
„Břeclavsko“. V roce byla ukončena výběrová
řízení na zhotovitele dílčí části D projektu
„Břeclavsko“, na správce stavby a financující
banku. Smlouva na dodávku staveb části D
projektu byla uzavřena s firmou IMOS Brno, a.s..
Správcem stavby je sdružení firem Mott
Macdonald  Limited, AP Investing. s.r.o.
a GEOtest Brno, a.s.. Úvěrová smlouva byla
podepsána s Komerční  bankou, a.s.

b) práce na vyhotovení dokumentace pro
stavební povolení a zadávací dokumentace pro
výběr zhotovitelů staveb, které podle smlouvy

zabezpečovala firma Aqua Procon, s.r.o.. V roce
2006  byly za provedené projekční práce firmě
Aqua Procon, s.r.o. zaplaceny faktury za 54,8 mil.
Kč.

c) práce na zajištění vydání příslušných
stavebních a vodohospodářských povolení
včetně povolení nakládání s vodami. Do konce
srpna 2006 byla vydána příslušná stavební
a vodohospodářská povolení včetně nakládání
s vodami u všech dílčích částí projektu
„Břeclavsko“.

Ve dnech, kdy byla Výroční zpráva daná do tisku
nebyl znám výsledek výběrových řízení na
zhotovitele dílčích částí A,B a C projektu
„Břeclavsko“.

Představenstvo společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s. průběžně sleduje a
projednává postup prací na projektu„Břeclavsko“.
Je si plně vědomo náročnosti a zodpovědnosti při
svém rozhodování v této záležitosti. Veškerá
rozhodnutí představenstva směřují k realizaci
projektu a k zabezpečení řádného čerpání velmi
významné podpory projektu„Břeclavsko“ komisí
EU z Fondu soudržnosti.

„Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky
Dyje“

Název stavby Investi ůsob
výstavby
Způsob

náklady ( . Kč) financovánítis
ČOV Rakvice – převedení vod do toku Trkmanka 2 570 vlastní zdroje dodavatelsky
Lednice III, jímací území, výtlačný řad 1 500 vlastní zdroje vlastními pracovníky
Valtice – Lipová, vodovod 422 vlastní zdroje dodavatelsky
Valtice – Střelecká, rekonstrukce kanalizace 300 vlastní zdroje dodavatelsky
Břeclav, správní budova, stavební úpravy 7 768 vlastní zdroje dodavatelsky
Břeclav, areál ČOV – garáže 633 vlastní zdroje dodavatelsky
Strachotín – rekonstrukce vodovodu 1 220 vlastní zdroje vlastními pracovníky
Velké Němčice – rekonstrukce zásobovacího řadu 1 025 vlastní zdroje vlastními pracovníky
Zaječí, rekonstrukce kanalizačního odpadu z ÚV 231 vlastní zdroje vlastními pracovníky
Brumovice, rekonstrukce vodovodu 429 vlastní zdroje vlastními pracovníky
Mikulov, stavba vodovodu – PZ - západ 1 202 sdružené prostředky vlastními pracovníky
Dolní Dunajovice, rekonstrukce vodovodu 202 vlastní zdroje vlastními pracovníky
Mikulov, ČS Česká – rekonstrukce 168 sdružené prostředky vlastními pracovníky



14

a finanční situaci společnostivýsledcích

Přehled vývoje hospodářského výsledku
Rok 4 2005 2006
Hospodářský výsledek v K 4 002 987 3 865 285

6,15 4,63

Společnost na základě roční účetní závěrky
roku 2006 vykázala účetní hospodářský výsledek
po zdanění, zisk ve výši 3 865 tis. Kč. Celkové tržby

a výnosy dosáhly částky 231 522 tis. Kč, celkové
náklady částky 227 657 tis. Kč.

Tržby a výnosy
Tržby a výnosy / rok 2004 2005 2006
Tržby za vodné 122 853 125 688 127 351
Tržby za stočné 56 596 59 766 74 946
Tržby za SMČ a služby 10 710 10 895 12 511
Aktivace stavebních prací 9 434 11 225 6 842
Jiné provozní výnosy 7 093 9 280 9 225
Finanční výnosy 1 393 282 472
Mimořádné výnosy 26 96 175
Tržby a výnosy celkem 208 105 217 232 231 522

Ceny vodného a sto 6
V roce 200 byla cena:6
vodného 25 ,50 Kč za 1 m (s DPH 26 ,78 Kč za 1 m )
stočného 24,00 Kč za 1 m (s DPH 25,20 Kč za 1 m )

C

Meziro ní zvý ení ceny v sobě zahrnulo nárůst
ekonomicky oprávněných nákladů.

3 3

3 3 š

Celkové tržby a výnosy dosáhly v roce 2006 částky 231 522 tis. Kč.

VÝVOJ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH 1994 AŽ 2006

č



15

Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly
částky 202 297 tis. Kč a tvořily 87,3% celkových
tržeb a výnosů roku 2006.

V porovnání s rokem 2005 se tržby a výnosy
celkem zvýšily o 14 290 tis. Kč. Na růstu tržeb

a výnosů se podílelo především vyšší vodné
a stočné.

Od 1. 1. 2006 bylo fakturováno stočné v městě
Hustopeče a obci Lednice, kde byly převzaty
kanalizace a ČOV do provozování.

Náklady
Náklady / rok 2004 2005 2006
Spotřeba materiálu a PH 33 758 32 559 32 542
Spotřeba energie 17 685 19 428 24 770
Opravy a udržování 11 348 11 374 10 885
Ostatní služby 12 283 12 962 13 445
Mzdové a osobní náklady 66 689 69 047 73 187
Daně a poplatky 16 276 15 456 17 415
Odpisy,rezervy,opr.položky 45 579 49 852 53 366
Finanční náklady 3 106 2 592 2 458
Ostatní náklady 539 581 675
Odložený daňový závazek -2 635 - 622 -1 086
Náklady celkem 204 628 213 229 227 657

Společnost na svoji činnost v roce 2006 vynaložila náklady v celkové výši 227 657 tis. Kč.

NÁKLADY CELKEM

%

%

%

%

TRŽBY A VÝNOSY CELKEM
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Finan

Rok 2005 2006
650 319 834 319

92 416 201 002
52 029 52 230

437 354
18 466 20 857

-21 802 -21 802
4 003 3 865

změny základního kapitálu 0 181 591 0

650 319 834 319
1 224 1 307

vlastní kapitál c elkem 779 307 977 459 1 090 825

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období v tis. Kč

Přehled o stavu majetku společnosti je
v účetní rozvaze k 31.12.2006

stav aktiv ve výši 1 184 421 tis. Kč.

stav
pasiv ve výši 1 184 421 tis. Kč.

Podle zpracované rozvahy k 31.12.2006 vykazu-
je společnost
Meziročně se stav aktiv zvýšil o 128 595 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý
hmotný a nehmotný majetek a.s.včetně nedokon-
čených investic, tvoří 87,0% hodnoty aktiv.
V porovnání se skutečností roku 2005 se hodnota
dlouhodobého majetku zvýšila o 253 427 tis. Kč.
V roce 2006 byly do dlouhodobého majetku
zařazeny nepeněžité vklady v celkové vstupní
ceně 225 886 tis. Kč. Zvýšila se rovněž v důsledku
nových investic hodnota nedokončeného dlouho-
dobého majetku.

Hodnota oběžných aktiv narostla meziročně
o 54 822 tis. Kč. Společnost vykazuje vyšší stav
krátkodobého finančního majetku představující
stavy účtů v bance. Meziročně se zvýšil krátkodo-
bý finanční majetek. Na zvláštním účtu jsou
složeny finanční prostředky poskytnuté městy
a obcemi na realizaci projektu„Břeclavsko“
v částce 66 700 tis. Kč.

Na straně Dal rozvahy vykazuje společnost
Meziročně se stav

pasiv zvýšil o 128 595 tis. Kč.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 090 825 tis. Kč tvoří
92,1% pasiv. Do vlastního kapitálu je zahrnut
základní kapitál společnosti, fondy společnosti a
výsledek hospodaření společnosti. Vlastní kapitál
se ve srovnání s rokem 2005 zvýšil o 113 366 tis.
Kč. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
se meziročně zvýšil o 184 000 tis. Kč. Podstatné
zvýšení vykazují kapitálové fondy o 108 586 tis. Kč,
což představuje zvýšení emisního ažia a kapitálo-
vých fondů (rovná se finanční částce vložené
městy a obcemi).

Další část pasiv tvoří cizí zdroje tj. rezervy,
závazky a úvěry. Tyto vykazujeme vyšší o 14 194
tis. Kč. Ke zvýšení cizích zdrojů došlo z důvodů
čerpání krátkodobého úvěru u Komerční bance,
a.s. ve výši 10 000 tis. Kč a zvýšením krátkodobých
závazků.

Společnost vykazuje podíl vlastního kapitálu na
jednu akcii ve výši 1 307,- Kč, což je mírné zvýšení
oproti stavu roku 2005 a to o 83,- Kč na jednu
akcii.

V průběhu roku 2006 se společnost nedostala
do platební neschopnosti. Hlavní finanční zdroje
tvořily tržby z vodného a stočného. Pozitivně se na
finanční situaci podílí zvyšující se zálohy placené
obyvatelstvem na vodné a stočné prostřednictvím
SIPA.

Údaje o majetku a finan

Vlastní kapitál společnosti zaznamenal mezi-
roční zvýšení o 113 366 tis. Kč, především z
důvodu zvýšení základního kapitálu a zvýšení
kapitálových fondů.

V roce 2006 byl proveden úpis akcií, bylo
upsáno celkem 184 000 kusů akcií, které byly

splaceny nepeněžitými vklady v celkové hodnotě
225 886 tis. Kč.

Základní kapitál se v roce 2006 zvýšil o 184 000
tis. Kč úpisem akcií a jeho výše k 31. 12. 2006 činila
834 319 tis. Kč.
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K 31.12.2006 činil stav pohledávek po splatnosti
celkem 8 563 tis. Kč. Pohledávky nad 180 dnů po
splatnosti činily částku 3 875 tis. Kč. Ze stavu
pohledávek po splatnosti jsou přihlášeny do
konkurzního řízení pohledávky firem (dlužníků)
v hodnotě 2 175 tis. Kč. Vymáhány u soudu jsou
dále pohledávky dlužníků o celkové hodnotě 733
tis. Kč.

K pohledávkám po splatnosti jsou vytvořeny
opravné položky ve výši 5 366 tis. Kč.

Nadále věnujeme pozornost vymáhání pohle-
dávek po splatnosti s uplatněním všech zákon-
ných prostředků včetně přerušení dodávky vody.
V roce 2006 bylo odesláno celkem 142 příkazů
k přerušení dodávky vody. Skutečně byla přeruše-
na dodávka vody v 17-ti případech.

Další informace:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovláda-
nou osobou ve smyslu obchodního zákoníku.
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Povodně 2006
Na přelomu března a dubna roku 2006 bylo

území v povodí řeky Dyje postiženo ničivou
povodní. Poprvé od vodohospodářských úprav
řeky Dyje v sedmdesátých letech minulého století
došlo k situaci, kdy musely být řízeně velkoplošně
zaplaveny pravobřežní i levobřežní poldry v
záhrází řeky Dyje pod vodním dílem Nové Mlýny.
Dále bylo zaplaveno inundační území řek Jihlavy
a Svratky. V uvedených územích jsou lokalizovány
veškeré významné vodní zdroje využívané naší
společností k jímaní podzemní surové vody, a to
vodní zdroje Lednice, Kančí obora, Zaječí
a Vranovice.

Velmi kritická byla situace o víkendu ve dnech
1.-2. dubna 2006, kdy byla zaplavena oblast ve
které se nachází vodní zdroje Lednice a Kančí
obora. Díky obětavosti zaměstnanců naší společ-
nosti byly minimalizovány škody na zařízení
vodárenské infrastruktury a podařilo se bez
výpadků dodávat vodu z uvedených vodních
zdrojů do vodárenské sítě odběratelům.

Škody na majetku společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s způsobené povodněmi
nebyly zanedbatelné. Část nákladů nutných pro
obnovu objektů postižených povodní byla hraze-
na z provozních prostředků společnosti. Na
úhradě škod se podílela i pojišťovna Kooperativa,
a.s. náhradou z titulu pojistné smlouvy. K odstra-
nění povodňových škody zřídilo Ministerstvo
zemědělství ČR dotační programy„Podpora
odstraňování povodňových škody na infrastruktu-
ře vodovodů a kanalizací“, které se snaží využít
i naše společnost. Investičně se připravuje realiza-
ce 8 investičních akcí v rozsahu 13,2 mil. Kč. Jedná
se zejména o regeneraci a protipovodňovou
ochranu jímacích objektů, rekonstrukci ochran-
ných pásem I. stupně vodních zdrojů Lednice
a Kančí obora a rekonstrukci hrázových propustí
na odlehčovacích stokách stoky„C“ v Břeclavi.

Jaká byla situace v krizovém období dokumen-
tují následující snímky.



Rok 2004 2005 2006
Průměrný počet zaměstnanců 238 235 234
z toho
Provozy vodovodů 112 109 109
Provoz kanalizací 51 51 54
Nákladní doprava 10 11 11
Laboratoře 18 17 15
Správa a vedení 46 47 45

Průměrný po ěstnanců společet zam čnosti:

Vzdělání Po
vysokoškolské vzdělání 12
středoškolské vzdělání 63
vyučení v oboru 148
základní vzdělání 11
Celkem zaměstnanců 234

Kvalifika ěstnanců:ční struktura zam

Profese Po
ě 37

vodárenský dělník 3
řízení 6

provozní záme 11
ř 10

strojník vodohospodářských zařízení 39
řidi ů 19
ostatní dělnické profese 29
technicko-hospodářští pracovníci 80
Celkem zaměstnanců 234

Profesní struktura zaměstnanců:

KVALIFIKA NÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

šš
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IV. Hlavní záměry
pro rok 2007

Údaje o o řské
a finan 7

čekávané hospodá
ční situaci v roce 200 :

Množství fakturované vody v roce 2007
Sk. 2006 Pl. 2007

Voda pitná (vodné v tis. m ) 5 035 5 050
Voda odpadní (sto v ) 3 179 3 200

3

Plánovaný vývoj tržeb a výnosů,
nákladů a hospodářského výsledku:

jednotka 2006 2007
Tržby a výnosy tis. Kč 231 522 239 500
Náklady tis. Kč 227 657 237 500
Zisk před zdaněním tis. Kč 3 865 2 000

V roce 2007 a dalším období společnost
nemění základní náplň činnosti tj. výroba
a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpad-
ních vod.

Společnost neočekává výraznější změnu
v odběrech pitné vody. S přihlédnutím na skuteč-
né odběry vody v letech 2005 a 2006 nepředpo-
kládáme pokles fakturované pitné vody.

U odpadní vody se výrazně zvýšilo fakturované
množství převzetím stokových sítí a ČOV Města
Hustopeče a Obce Lednice. V roce 2007 již výrazný
nárůst stočného nepředpokládáme.

Stavebně-montážní činnosti pro cizí a rekon-
strukce stávajícího majetku vlastními pracovníky
v rámci aktivace investic plánujeme v rozsahu
fakturovaných prací za 12 500 tis. Kč

Údaje o hlavních plánovaných investicích na rok 2007
Hlavní pozornost i roce 2007 v oblasti investic

bude zaměřena na realizaci projektu„ Břeclavsko –
rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Předpokládáme,
že v průběhu první poloviny roku budou ukonče-
na výběrová řízení na zhotovitele dílčích částí A,B
a C projektu„Břeclavsko“ a výběrové řízení na
propagaci. Rovněž tak předpokládáme, že budou
uzavřeny smlouvy se zhotoviteli dílčích částí A, B a
C projektu.

Stavba dílčí části D projektu„Břeclavsko“ byla
zahájena v roce 2006.

V roce 2007 budou finanční prostředky vynalo-
ženy jednak na úhradu projekčních prací, které
zajišťuje firma Aqua Procon, s.r.o.. Dle uzavřené
smlouvy a upřesněného harmonogramu prací se
v roce 2007 bude jednat o částku 18,7 mil. Kč.

Rozsah finančních prostředků potřebných
v roce 2007 na úhradu stavebních prací a ostat-

ních služeb projektu„Břeclavsko“ nelze zatím
přesně vyčíslit. Z uzavřených smluv se zhotovite-
lem části D projektu a správcem stavby vyplývá
v roce 2007 předpoklad fakturace prací a služeb
v rozsahu 4,3 mil. EUR tj. cca 122,5 mil.Kč.

Rozsah stavebních prací v roce 2007 provádě-
ných na dílčích částech A.B a C projektu
„Břeclavsko“ bude známa po podpisu smluv o dílo
a předložených harmonogramů postupu prací na
těchto stavbách.

Předpokládáme, že finančními zdroji budou
v roce 2007 jednak úvěr poskytnutý naší společ-
nosti a finanční prostředky, které složili města
a obce zúčastněné na projektu.

Čerpání dotací z Fondu soudržnosti a ze SFŽP
bude uskutečněno na základě uzavřených„Smluv
o financování“, které bude možno uzavřít až po
podpisu smluv se všemi zhotoviteli.

1. Odstraňování povodňových škod – dotované stavební akce
2. Nejdek – zásobovací řad
4. Břeclav, Čechova – rekonstrukce správní budovy
5. Velké Němčice – zásobovací řad, část 700 m
6. Břeclav – Podivín, výtlačný řad, část 600 m
7. Hustopeče, Komenského - vodovod

V roce 2007, v rámci omezených finančních možností na investice budou mimo projekt„Břeclavsko“
realizovány následující významnější investiční akce:



Hlavní pozornost v roce 2007 chceme věnovat:

Další informace k roku 2007
V roce 2007 předpokládáme, že dojde

k dalšímu navýšení vlastního kapitálu společnosti
nepeněžitými vklady akcionářů. V první řadě půjde
o ČOV a stokové sítě ve městě Pohořelice, které
doposud nejsou v majetku společnosti a jsou
zahrnuty do projektu„Břeclavsko“. Představenstvo
dále rozhodne o převzetí dalšího vodohospodář-
ského majetku, který navrhují akcionáři společnos-
ti vložit jako nepeněžité vklady do majetku
společnosti.

Dle rozhodnutí představenstva a.s. uzavře
společnost v průběhu roku 2007 kupní smlouvy
na jejichž základě odkoupí od měst Břeclav,
Hustopeče, Pohořelice a Velké Pavlovice vodohos-
podářský majetek v hodnotě 84,8 mil. Kč. Kupní
cena bude splácena postupně. V roce 2007 by
měly splátky kupní ceny činit částku 27,1 mil. Kč.

Tímto bude naplněna podmínka projektu
Břeclavsko, aby všechny ČOV a stokové sítě
zahrnuté do projektu„Břeclavsko“ byly v majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
jako příjemce dotace z Fondu soudržnosti.

Realizace projektu„Břeclavsko, rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury
v povodí řeky Dyje“, jako hlavní priorita bude mít
v roce 2007 a letech dalších podstatný vliv na
ekonomiku společnosti.

Nepeněžité vklady a odkup vodohospodářské-
ho majetku zvýší účetní stav majetku společnosti
a rovněž zvýší provozní náklady především
v podobě účetních odpisů hmotného majetku.
Ve finančním plánu na rok 2007 jsou tyto
skutečnosti promítnuty.
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- technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody
zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod, upřesnění smluvních vztahů
na odvádění odpadních vod

- investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávající a rozšiřování
vodohospodářské infrastruktury

- zabezpečení provedení vkladů vodohospodářského majetku
měst a obcí do majetku společnosti
zajištění úkolů na přípravě a realizaci staveb zařazených do projektu„ Břeclavsko –
rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“.

- naplnění usnesení valné hromady

-

-
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V. Ú ěrka za rok 2006

Příloha k ú ěrce k 31. 12. 2006

1. údaje o společnosti

2. Orgán y společnosti

řeclav, a.s.
řeclav

I

akciová společnost
Společnost byla založena k 1.1.1994 Fondem
národního majetku ČR. Je zapsána u Krajského
soudu v Brně v oddíle B, vložka 1176

podrobně uvedeno v článku
5 Vlastních stanov společnosti. Hlavním
předmětem podnikání je provozování vodovodů
a kanalizací.

834 319 000
ělen na akcie:

1. akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
1 000,- K 780 488

ě
1 000,- K 53 830

1

-

Město Břeclav, vkladem 248 241ks 29,75%
Město Hustopeče, vkladem 110 234ks 13,21%
Město Mikulov, vkladem 75 429ks 9,04 %
Obec Lednice, vkladem 56 381ks 6,76 %
Ve Středisku cenných papírů jsou zaknihovány

akcie v hodnotě 491 430 tis. Kč, akcie v hodnotě
342 889 tis. Kč jsou vydány jako listinné.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
nemá žádný podíl u jiné obchodní společnosti
nebo u družstva.

Představenstvo společnosti vydalo Organizační
řád jako základní normu upravující vnitřní organi-
zaci společnosti.

Vnitřní organizace je dvoustupňová a vychází
z územní rozlehlosti. Vrcholové vedení řídí vnitro-
podnikové hospodářské jednotky a to střediska
vodovodů Hustopeče, Mikulov a Břeclav,
středisko laboratoří, středisko ČOV a kanalizací,
středisko dopravy a správu podniku.

V uplynulém účetním období došlo v zápise
v obchodním rejstříku k následujícím změnám:
- Dne 15. 3. 2006 bylo do obchodního rejstříku

zapsáno zvýšení základního kapitálu úpisem
akcií. Akcie v počtu 148 843 kusů byly splaceny
nepeněžitými vklady. Stav základního kapitálu
se zvýšil na 799 162 tis. Kč.

- Dne 21. 12. 2006 nabylo právní moci usnesení
Krajského soudu o zápisu základního kapitálu
ve výši 834 319 tis. Kč. Byl zapsán úpis 35 157 ks
akcií o nominální hodnotě 35 157 tis. Kč. Akci
byly splaceny nepeněžitými vklady.

Ing. Jaroslav Parolek, předseda představenstva
Ing. Luboš Kuchynka, místopředseda
představenstva
Eduard Kulhavý, člen představenstva
Ing. Jiří Kadrnka, člen představenstva
MUDr. Pavel Trojan, člen představenstva
Ing. Stanislav Mach, člen představenstva

František Studýnka, předseda dozorčí rady
František Trefilík, místopředseda dozorčí rady
RNDr. Marie Michalicová, členka dozorčí rady
RNDr. Štěpánka Rudolfová, členka dozorčí rady
Petr Vajbar, člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Adámek, člen dozorčí rady

Náhradní valná hromada konaná dne 8. února
2007 odvolala členy představenstva a dozorčí rady
volené valnou hromadou a zvolila představenstvo
a dozorčí radu v následujícím složení:

1. Ing. František Zugar, předseda představenstva
2. Ing. Luboš Kuchynka, místopředseda

představenstva
3. Ing. Pavlína Vlková, místopředsedkyně

představenstva
4. RNDr. Libor Kabát, člen představenstva
5. Rostislav Koštial, člen představenstva
6. PhDr. Jiří Rufer, člen představenstva
7. Ing. Josef Svoboda, člen představenstva

Sídlo:

Předmět podnikání:

Základní kapitál a.s.

Popis organizační struktury:

Změny v obchodním rejstříku v roce 2006:

Složení představenstva a.s. k 31.12.2006:

Složení dozorčí rady a.s. k 31.12.2006:

a) Představenstvo společnosti:

-
-
-
-

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. Všeobecné údaje:
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b) Dozorčí rada společnosti:
1. František Studýnka, předseda dozorčí rady
2. František Trefilík, místopředseda dozorčí rady
3. Ing. Dagmar Kovaříková, členka dozorčí rady
4. Ing. Jaroslav Benda Ph.D., člen dozorčí rady
5. Petr Vajbar, člen dozorčí rady
6. Ing. Zdeněk Adámek, člen dozorčí rady

3. Vybrané údaje o zam stnancích:ě
a) Pr m rný po et zam stnanc :
- po et fyzických osob osob

- z toho ídících pracovník sob

ů ě ě ů
241

ř ů 18 o
Na základě rozhodnutí valné hromady byly

vyplaceny členům statutárních orgánů tantiemy
za rok 2005 v celkové výši 402 tis. Kč.

- pr m rný p epo tený po et zam s 2 osobů ě ř ě t. 34

Výše osobních nákladů za rok 200 :5 (v tis. Kč)
Zaměstnanci celkem z toho řídící pracovníci

1. Mzdové náklady 52 681 9 298
2. Odměny členů statutárních orgánů 886 70
3. Sociální náklady celkem 19 620 3 459

Osobní náklady celkem 73 187 12 827

II. Informace o použitých účetních metodách, obec-
ných účetních zásadách a způsobech oceňování:

Účetní jednotka aplikuje účetní zásady a účetní
metody podle zákona o účetnictví, navazující
prováděcí vyhlášky a účetních standardů pro
podnikatele.

Účetní závěrka je zpracovaná v souladu s výše
uvedenými předpisy.

Byly vydány vnitropodnikové směrnice pro
vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh,
postupy účtování, ani vnitřní směrnice nebyly
oproti předcházejícímu účetnímu období zásadně
měněny.

nakoupené zásoby – oceňují se pořizovacími
cenami plus doprovodnými náklady.
dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní
činností se oceňuje vlastními náklady. Pro
vnitropodnikové výkony jsou použity oceňova-
cí sazby za práce a služby uvedené v podniko-
vém ceníku.

c) cenné papíry a majetkové podíly společnost ve
vlastnictví nemá.

d) reprodukční pořizovací cena – při jejím stano-
vení se vychází z ceny předpokládané v době,
kdy je  účtováno o pořízení majetku.

e) doprovodné náklady jsou externí a vlastní
dopravné, balné, skladová přirážka, clo, pojist-
né, poštovné, manipulační poplatky a pod.

f ) při přepočtu údajů v cizích měnách na českou
měnu je uplatněn způsob dle běžného kurzu
ČNB.

g) věcný vklad do a.s. v podobě dlouhodobého
hmotného majetku se oceňuje v účetnictví
zásadně cenou uvedenou ve znaleckém
posudku a z ní se odvozují účetní odpisy.

Společnost má sestaven odpisový plán na rok
2006. Dlouhodobý majetek podléhající odepisování
se odepisuje zásadně metodou rovnoměrného
odpisování.

V účetnictví jsou nadále stanoveny účetní odpisy
na delší dobu než daňové tak, aby věrněji vyjadřovaly
dobu použitelnosti a životnosti (hlavně staveb
a budov).

6

Opravné položky k majetku nebyly vytvořeny.
Na základě zákona o rezervách jsou tvořeny
opravné položky k pohledávkám v konkurzu
a opravné položky k nepromlčeným pohledáv-
kám. Pro věrnější obraz skutečnosti jsou tvořeny
také účetní opravné položky
a) zákonné opravné položky k nepromlčeným
pohledávkám a to:

splatným v období od 1.1.2003 do 29.6.2006 ve
výši 128 984,- Kč

k pohledávkám za podniky v konkursním řízení
ve výši 2 175 459,- Kč

k pohledávkám u nichž bylo zahájeno soudní
řízení ve výši 584 294,- Kč
b) účetní opravné položky k pohledávkám:

k pohledávkám splatným do 30.12.2006 ve výši
2 300 078,- Kč

k pohledávce na účtu 315 700 ve výši 177 000,- Kč

1. Způsob ocenění:

2. Odpisový plán:

ěny oceňování, postupů
odpisování a postupů ú

4. Způsob stanovení opravných položek
k majetku:

a)

b)

-

-

-

-

-

3. Podstatné zm
čtování:

Společnost neposkytla členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům žádné půjčky, úvěry, ani jim
neposkytla jakékoliv záruky. Akcionáři Obec Pavlov byla poskytnuta půjčka ve výši 1 300 tis. Kč.
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát:
1)

)

)

Významné položky rozvahy a výkazu zisku
a ztrát:

2 Významné události mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky:

3 Další významné informace:

a) V roce 2006 bylo zúčtováno na účtu 411 zvýšení
základního kapitálu společnosti úpisem akcií.
celkem bylo za rok 2006 upsáno 184 000 kusů
akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Akcie byly
splaceny nepeněžitými vklady měst Břeclav,
Hustopeče, Velké Pavlovice a Podivín a obce
Lednice.
Hodnota nepeněžitých vkladů dle znaleckých
posudků činila 225 886 tis. Kč. Rozdíl mezi
hodnotou nepeněžitých vkladů a jmenovitou
hodnotou akcií tvoří emisní ažio ve výši 41 886
tis. Kč. V roce 2006 se výše emisního ažia zvýšila
o tuto částku.

b) V rozvaze k 31.12.2006 vykazuje společnost
odložený daňový závazek ve výši 26 518 tis. Kč
vyplývající především z rozdílu účetní a daňové
zůstatkové ceny odepisovaného majetku. V roce
2006 bylo zúčtováno snížení odloženého
daňového závazku o 1 086 tis. Kč.

c) V aktivech je vykázán rozdíl mezi zaplacenými
zálohami na poplatek za odběr podzemních
vod a poplatek za odvod odpadních vod v roce
2006 a vyúčtováním těchto poplatků za rok
2006. Rozdíl ve výši 7 833 tis. Kč, který je veden
na účtu 345 jako pohledávka za státním
rozpočtem, bude vrácen na účet společnosti v
roce 2007. Výše záloh a vyúčtování zúčtované
do roku 2006 jsou doloženy příslušnými dokla-
dy.

d) Na řádku 028 je uvedena částka 1 300 tis. Kč
představující podle smlouvy půjčku investorovi
Obci Pavlov na výstavbu vodovodu v obci.
Půjčka bude vypořádaná při vkladu pořízené
investice do majetku společnosti.

e) Do výnosů a hospodářského výsledku společ-
nosti se nadále promítají příjmy příštích období
jako důsledek nerovnoměrné fakturace vodné-
ho a stočného. Celková výše těchto příjmů
příštích období činí 29 457 tis. Kč. Meziročně se
zvýšily o 1 090 tis. Kč.

a) Náhradní valná hromada konaná dne 8. února
2007 zvolila nové složení představenstva a
dozorčí rady.

b) Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
v tomto období řeší výběr zhotovitele staveb
projektu„Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky
Dyje“ (dále jen„Břeclavsko“). Projekt Břeclavsko
je rozdělen pro výběrová řízení na 4 dílčí

projekty A,B,C a D. Výběrové řízení na zhotovite-
le staveb dílčího projektu D bylo dokončeno a
byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem
staveb. Výběrová řízení na u dílčích projektů A,B
a C nejsou dokončena, postup řeší Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ke dni
sestavení účetní závěrky byla situace tato:

a) Společnost dne 5.3.2007 obdržena platební
rozkaz podle kterého má do 15 dnů ode dne
doručení platebního rozkazu uhradit žalobci tj.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
částku 1 298 331,- Kč s příslušenstvím. Jedná se
o škodní událost, která byla postoupena k řešení
Pojišťovně Kooperativa, a.s. k řešení. U pojišťov-
ny je pojistná událost vedena pod číslem
4063002225. Společnost ve spolupráci s pojiš-
ťovnou podá proti platebnímu rozkazu odpor.
Předpokládáme, že pokud pojišťovna uzná
nárok poškozeného uhradí vyčíslený nárok.

b) Pojišťovna Kooperativa, a.s. zamítla v roce 2006
náhradu škody za škodní událost v obci Přítluky.
V měsíci prosinci 2006 se poškození paní
Dvořáková a Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje písemnou formou
přihlásili s požadavkem na náhradu škody.
Doposud nebylo rozhodnuto. Celkové nároky
poškozených činí 720 tis. Kč.

c) Společnost splatila revolvingový úvěr od
Komerční banky, a.s. ve výši 10 mil. Kč.

Realizace projektu „Břeclavsko“, zejména svým
rozsahem investičních nákladů 1 585 mil. Kč, má
významný vliv na hospodaření společnosti v letech
výstavby a následně v dalších letech. K zajištění
financování musí společnost mimo příslib dotací
EU z Fondu soudržnosti a ze SFŽP, podílu měst a
obcí zajistit vysoký podíl vlastních prostředků. Podíl
vlastních prostředků na financování projektu bude
činit podle dosavadního propočtu cca 360 mil. Kč.

Oddalování výběru zhotovitelů dílčích
projektů A,B a C a termínu uzavření smluv o dílo
zkracuje dobu výstavby a dobu pro financování
projektu. Není doposud uzavřena Smlouva o
financování se SFŽP, která by zajišťovala možnost
čerpání dotací. Nebude dodržen termín zahájení
čerpání úvěru Komerční banky, a.s. dle uzavřené
úvěrové smlouvy. Nejsou složeny veškeré finanční
podíly měst a obcí zúčastněných na projektu. Tyto
skutečnosti je třeba neprodleně řešit ve spolupráci s
příslušnými orgány, aby se předešlo případným
problémům při zajištění financování akce a v
hospodaření společnosti, které by se vyskytly nad
rámec nám doposud známých skutečností.
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4)  Dlouhodobý hmotný majetek - stav 31.12.2006 :

Pořizovací cena Oprávky
Budovy 116 871 41 928
Stavby včetně rozvodných 1 254 799 489 966
Ener. A hnací stroje a zařízení 100 340 51 103
Pracovní stroje a zařízení 13 927 12 809
Přístroje a technická zařízení 45 676 36 011
Dopravní prostředky 45 643 39 597
Inventář 2 209 1 758
Drobný hmotný majetek 29 418 27 299
Dlouhodobý nehmotný majetek 9 758 7 185
Drobný dlouh.nehmotný majetek 891 830

Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného majetku:

Nehmotný majetek 2 404 1 374 1 135 2 642 10 657
021 – stavby 660 813 216 029 37 064 839 778 1 371 671
022 – movité věci 44 393 38 902 14 658 68 637 237 215
031 – pozemky 10 066 1 782 0 11 848 11 848
042 – nedokon.DHM 57 778 81 974 33 776 105 976 105 976
Dlouh. hmotný majetek 773 217 337 916 85 498 1 026 405 1 726 876

1. 1. 2006 31. 12. 2006 31. 12. 2006
zůst.hodnota Přírůstky Úbytky zůst.hodnota pořiz.hodnota

– Majetek a.s. neuvedený v rozvaze představuje drobný hmotný majetek (dříve předměty dlouhodobé
spotřeby) v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do 10.000,- Kč a tento majetek je veden v operativní evidenci.
Stav k 31.12.2006 činil 5 465 tis. Kč.
Na podrozvahových účtech je veden majetek, který byl pořízen z dotací. Z dotací programu PHARE byl
pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 103 014 tis. Kč.
Z prostředků rakouského Ekofondu byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 7 255 tis. Kč.
Z uvedených dotací PHARE byla pořízena stavba„ Rekonstrukce a rozšíření ČOV Břeclav, II etapa a III.
etapa“.
Hmotný majetek zatížený zástavním právem společnost nemá. Majetek v operativním pronájmu
společnost rovněž nemá. U žádného majetku nebylo doposud provedeno tržní ocenění.

–

–

5) Pohledávky:

Krátkodobé pohledávky celkem 37 947

Krátkodobé pohledávky

stát-daňové pohledávky 9 340

č
pohledávky za odběrateli 25 707
poskytnuté provozní zálohy 2 815
ostatní a jiné pohledávky 85

Souhrnná výše pohledávek 180 dnů a více po
lhůtě splatnosti k 31. 12. 2006 činila 3 875 tis. Kč.
Z toho tvoří pohledávky za podniky v konkurzním
řízení 2 175 tis. Kč a pohledávky soudně vymáha-
né 733 tis. Kč.
Pohledávky k podnikům ve skupině, kryté podle
zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem
společnost nemá.

6)  Vlastní kapitál

- základní kapitál 650 319 834 319
- emisní ažio 39 355 81 241
- ostatní kapitálové fondy 53 061 119 761
- fondy ze zisku 52 466 52 584
- HV běžného účetního období 4 003 3 865
- nerozdělený zisk minulých let 18 466 20 857
- neuhraz. ztráta z minulých let - 21 802 - 21 802
Vlastní kapitál celkem 977 459 1 090 825

Stav k 1. 1. 2006 Stav k 31. 12. 2006

a) Popis změn vlastního kapitálu( v tis. Kč): V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám
vlastního kapitálu ( v tis. Kč):

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech činí 92,1% a meziročně se zvýšil o 11,2%.
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7) Závazky

Krátkodobé závazky celkem 45 210 tis. Kč

Dlouhodobé závazky činí částku 27 172 tis. Kč.

Stav účtu rezerv k 31.12.2006 8 157 848,- Kč

Krátkodobé závazky

dohadné účty pasivní 1 088

č:
závazky za dodavateli vč.doh.položky 8 320
zálohy od odběratelů 28 621
závazky za zaměstnanci a ostatní 4 245
závazky za sociální a zdravotní pojištění 2 319
daňové závazky 617

Výše závazků 180 dnů a více
po splatnosti k 31. 12. 2006: 336 412,- K

V porovnání se stavem k 1. 1. 2006 se zvýšil stav
krátkodobých závazků o 6 067 tis. Kč z důvodu
zvýšení stavu závazků za dodavateli o 5 156 tis. Kč.
Dále se zvýšil stav záloh placených obyvatelstvem
na vodné a stočné meziročně o 3 659 tis. Kč.

Na účtu 479098 je zúčtována půjčka MF ČR 600
tis. Kč, která je postupně splácená. Odložený
daňový závazek ke dni uzávěrky vykazuje stav
26 518 tis. Kč. V rozvaze je na řádku 100 vykázán
stav dlouhodobých závazků 654 tis. Kč z účtu 479.
V rozvaze vyhotovené účetním programem je tato
částka zahrnuta v položce závazky z obchodních
vztahů.

Závazky k podnikům ve skupině, kryté zástav-
ním právem apod. společnost nemá.

Stav účtu rezerv k 1.1.2006 8 945 476,- Kč
tvorba rezerv v roce 2006 1 500 000,- Kč
čerpání rezerv v roce 2006 2 287 628,- Kč

Převážně jsou vytvořeny nedaňové rezervy
na opravy dlouhodobého majetku.

8) Rezervy

Tržby za vodné 127 351 tis. Kč tj. 55,0%
Tržby za stočné 74 946 tis. Kč 32,4%
Tržby za stavebně montážní činnost 7 219 tis. Kč 3,1%
Tržby za služby 5 292 tis. Kč 2,3%
Výnosy z aktivace mat. a prací 6 842 tis. Kč 2,9%
Tržby z prodeje DHM a materiálu 5 017 tis. Kč 2,2%
Ostatní tržby a výnosy 4 855 tis. Kč 2,1%

9)  Tržby a výnosy (v tis. Kč):

Celkové tržby a výnosy roku 2006 dosáhly

Všechny tržby a výnosy jsou tvořeny v tuzemsku. Akciová společnost nemá žádnou organizační složku
v zahraničí. Akciová společnost nevynakládá žádné prostředky na výzkum a vývoj.

částky 231 522 tis. Kč.

b) základní kapitál (v tis. Kč):
Z 6 834 319 000,- Kčákladní kapitál a.s. činí k 31. 12. 200
Základní kapitál je rozdělen na akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč takto:
- akcie na jméno v počtu 780 489 ks tj. 780 489 000,- Kč
- akcie na majitele v počtu 53 830 ks tj.   53 830 000,- Kč

Dluhopisy společnost ádné ne vydala.

c) rozdělení zisku (v tis. Kč):

Disponibilní zisk za účetní období 4 002 987,- Kč 3 865 285,- Kč

z toho: zákonný příděl rez. fondu 200 987,- Kč 193 285,- Kč
příděl sociálnímu fondu 1 010 000,- Kč 1 400 000,- Kč
výplata tantiem 402 000,- Kč 402 000,- Kč
na investiční výdaje 2 390 000,- Kč 1 870 000,- Kč

Skute 5 006

Rozdělení zisku z běžného období provede valná hromada schvalující účetní závěrku za rok 2006.
Za rok 2005 byla daň z příjmů nula. Rovněž tak daň z příjmů za rok 2006 bude nulová.
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Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 200

čís. Rok 2005 Rok 2004
AKTIVA řád. brutto korekce netto netto netto

Aktiva celkem 001 1 898 273 -713 852 1 184 421 1 055 826 859 545
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 664 0 664 181 591 0
B. Stálá aktiva 003 1 738 833 -708 486 1 030 347 776 920 778 576
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 10 657 -8 015 2 642 2 403 2 058
B.I.1. Zřizovací výdaje 005
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 1 298 -1 298 0 0 6
B.I.3. Software 007 8 460 -5 887 2 573 2 302 1 895
B.I.4,5 Ocenitelná práva, goodwill 008
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 890 -830 60 101 157
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 9 9
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 1 726 876 -700 471 1 026 405 773 217 775 218
B.II.1. Pozemky 014 11 848 11 848 10 066 9 934
B.II.2. Stavby 015 1 371 670 -531 893 839 777 660 813 622 578
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 237 215 -168 578 68 637 44 393 39 861
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 167 0 167 167 167
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 105 976 0 105 976 57 778 102 678
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 1 300 0 1 300 1 300 1 300
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026
B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba 027
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 1 300 0 1 300 1 300 1 300
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030
C. Oběžná aktiva 031 129 070 -5 366 123 704 68 882 53 692
C.I. Zásoby 032 5 202 0 5 202 5 511 6 338
C.I.1. Materiál 033 5 202 0 5 202 5 511 6 338
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034
C.I.3. Výrobky 035
C.I.4. Zvířata 036
C.I.5. Zboží 037
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 477 0 477 477 477
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042
C.II.4. Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení 043
C.II.5. Dohadné účty aktivní 045
C.II.6. Jiné pohledávky 046
C.II.7. Odložená daňová pohledávka 047
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 37 947 -5 366 32 581 29 688 30 440
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 25 707 -5 366 20 341 17 016 18 967
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051
C.III.4. Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení 052
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 9 340 0 9 340 10 388 9 297
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 2 815 0 2 815 2 200 2 112
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056
C.III.9. Jiné pohledávky 057 85 0 85 84 64
C.IV. Finanční majetek 058 85 444 0 85 444 33 206 16 437
C.IV.1. Peníze 059 58 0 58 48 115
C.IV.2. Účty v bankách 060 85 386 0 85 386 33 158 16 322
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062
D.I. Časové rozlišení 063 29 706 0 29 706 28 433 27 277
D.I.1. Náklady příštích období 064 249 0 249 65 251
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065
D.I.3. Příjmy příštích období 066 29 457 0 29 457 28 368 27 026

Rok 2006
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ozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31. 12. 200

označ. PASIVA č. řád. 2006 2005 Rok 2004

Pasiva celkem 067 1 184 421 1 055 826 859 545

A. Vlastní kapitál 068 1 090 825 977 459 779 307

A.I. Základní kapitál 069 834 319 831 910 638 690

A.I.1. Základní kapitál 070 834 319 650 319 638 690

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071

A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 181 591 0

A.II. Kapitálové fondy 073 201 002 92 416 89 983

A.II.1. Emisní ažio 074 81 241 39 355 36 922

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 119 761 53 061 53 061

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 078 52 584 52 466 52 673

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 52 230 52 029 51 855

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 354 437 818

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 -945 -3 336 -5 516

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 20 857 18 466 16 286

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -21 802 -21 802 -21 802

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 3 865 4 003 3 477

B. Cizí zdroje 085 90 540 76 346 78 541

B.I. Rezervy 086 8 158 8 945 5 659

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089

B.I.4. Ostatní rezervy 090 8 158 8 945 5 659

B.II. Dlouhodobé závazky 091 27 172 28 527 29 939

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094

B.II.4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 095

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096

B.II.6. Vydané dluhopisy 097

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098

B.II.8. Dohadné účty pasivní 099

B.II.9. Jiné závazky 100 654 923 1 714

B.II.10. Odložený daňový závazek 101 26 518 27 604 28 225

B.III. Krátkodobé závazky 102 45 210 38 874 36 943

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 12 551 7 278 5 774

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105

B.III.4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 106

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 14 1 3

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezp. a zdrav.pojištění 108 2 319 2 274 2 300

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 617 651 652

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 28 621 24 962 24 370

B.III.9. Vydané dluhopisy 111

B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 1 088 3 708 3 844

B.III.11 Jiné závazky 113

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 10 000 0 6 000

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 10 000 0 6 000

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117

C.I. Časové rozlišení 118 3 056 2 021 1 697

C.I.1. Výdaje příštích období 119 2 987 1 982 1 658

C.I.2. Výnosy příštích období 120 69 39 39
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č) k 31. 12. 200

Text č.řádku Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004

I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02
+ Obchodní marže 03 0 0 0

II. Výkony 04 222 740 208 916 201 165
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 215 896 197 691 191 731
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0
II.3. Aktivace 07 6 842 11 225 9 434

B. Výkonová spotřeba 08 81 643 76 323 75 075
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 57 313 51 987 51 443
B.2. Služby 10 24 330 24 336 23 632

+ Přidaná hodnota 11 141 097 132 593 126 090
C. Osobní náklady 12 73 187 69 047 66 689
C.1. Mzdové náklady 13 52 681 49 815 48 207
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 886 866 834
C.3. Náklady na sociální zabezpečení 15 18 445 17 475 16 874
C.4. Sociální náklady 16 1 175 891 774
D. Daně a poplatky 17 17 414 15 456 16 274
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 52 517 44 597 43 191
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 5 017 5 687 521
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 309 5 185 24
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 708 502 497
F. Zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu 22 1 767 1 904 202
F.1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 217 1 611 0
F.2. Prodaný materiál 24 550 293 202
G. Změna stavu rezerv a opravných položek 25 -918 3 351 561
IV. Ostatní provozní výnosy 26 3 118 2 251 2 254
H. Ostatní provozní náklady 27 650 581 534
V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 4 615 5 595 2 536
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33
VII.1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách 34
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 41
X. Výnosové úroky 42 325 38 76

Nákladové úroky 43 218 45 132
XI. Ostatní finanční výnosy 44 147 244 1 317
O. Ostatní finanční náklady 45 2 240 2 547 2 974
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47

* Finanční výsledek hospodaření 48 -1 986 -2 310 -1 713
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -1 086 -622 -2 635
Q.1. splatná 50
Q.2 odložená 51 -1 086 -622 -2 635

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 3 715 3 907 3 458
XIII. Mimořádné výnosy 53 174 96 26
R. Mimořádné náklady 54 24 0 7
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55
S.1. splatná 56
S.2. odložená 57

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 150 96 19
U.1. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 3 865 4 003 3 477

Skutečnost v účetním období



Z P R Á V A A A
o ověření roční účetní závěrky společnosti

k 6

U D I T O R

31. 12. 200
Příjemce: akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,

Čechova č. 23, PSČ 690 11 Břeclav, IČO 49455168

1. 1. 2006 – 31. 12. 2006

Předmětem ověření je účetní závěrka k 31.12.2006. Účelem je ověřit, zda účetnictví je
vedeno v souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným
způsobem a že z něj převzaté údaje v účetní závěrce a výroční zprávě věrně a poctivě
zobrazují předmět účetnictví tj. aktiva a pasiva, náklady a výnosy, výsledek hospodaření
a dále finanční situaci společnosti.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným obrazem účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Mou úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést
audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik
auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit rovněž zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod a postupů, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření výroku auditora na účetní závěrku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., k 31.12.2006 a nákladů,
výnosů a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.

Odpovědný auditor: JUDr. František Vychodil,
Národní třída č. 71, Hodonín
číslo oprávnění 0376

Datum vyhotovení zprávy: 16.3.2007

Ověřované období účetní závěrky :

Předmět a účel ověřování:

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Odpovědnost auditora

Výrok auditora
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 1 Břeclav – ČOV a kanalizace
 2 Mikulov – ČOV a kanalizace
 3 Hustopeče – ČOV a kanalizace
 4 Velké Pavlovice – kanalizace
 5 Valtice – kanalizace
 6 Podivín – ČOV a kanalizace
 7 Kobylí – ČOV a kanalizace
 8 Lednice – ČOV a kanalizace
 9 Pohořelice – kanalizace
 10 Břeclavsko – zásobování pitnou vodou

Divize Břeclav

Divize Hustopeče

Divize Mikulov
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