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Běžné úre ~cSblito OO'J'ú''>,Cv' Minulé úč. období 

ládku () .... - " ·'-" ,. 
Brutto Korekce '<.~PC)jJt\0'... Netto 

a b c 1 2 3 4 

AKTIVA CELKEM (I. 02 + 03 + 31 + 63)=1. 67 001 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 

B. Dlouhodobý majetek (1.04+13+23) 003 

B.l. Dlouhodobý nehmotný majetek (I. 05 až 12) 004 

B.l. 1. Zi'izovací výdaje 005 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 625 625 
3. Software 007 8068 6796 1272 1895 

4. Ocenitelná práva 008 

5. Goodwill(+/-) 009 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 

B. ll. Dlouhodobý hmotný majetek (I. 14 až 22) 

B. ll. 1. Pozemky 014 9625 9625 8149 
2. Stavby 015 1687646 694282 993364 991954 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 373427 274968 98460 110811 

4. Pěsitelské celky trvalých porostů 017 

5. Základní stádo a tažná zvílata 018 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 50 50 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 95296 95296 39736 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 

9. Oceňovací rozdll k nabytému majetku(+/-) 022 

(1. 24 až 30) 8. 111. Dlouhodobý finanční majetek 023 1262 
.. 

1262 1058 ... : ,' .... 

B. 111. 1. Podíly v ovládaných a lízených osobách 024 200 200 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 1062 1062 1058 

4. Půjčky a úvěry- ovládající a lídící osoba, podstatný vliv 027 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 

6. Poi'izovaný dlouhodobý finanční majetek 029 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančbní majetek 030 



Označení AKTIVA Císlo 
l'ádku 

a 

c. 

c. I. 

C. I. 

c. ll. 

b 

Oběžná aktiva 

Zásoby 

1. Materiál 

2. Nedokončená výroba a polotovary 

3. Výrobky 

4. Zvf1ata 

5. Zboží 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 

Dlouhodobé pohledávky 

c 

(1. 32 + 39 + 48 + 58) 031 

(1. 33 až 38) 032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

(1. 40 až 47) 039 

C. ll. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 

2. Pohledávky- ovládající a fidíci osoba 041 

3. Pohledávky- podstatný vliv 042 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 

6. Dohadné účty aktivní 045 

7. Jiné pohledávky 046 

8. Odložená daňová pohledávka 047 

Krátkodobé pohledávky (1. 49 až 57) 

Brutto 
1 

Běžné účetní obdobi 

Korekce 
2 

: . ·'10544 _· .. ... ,_· ·;_ .. ·.3_ 6_52.·.·.· .. ) 
.... . . ···· ' ·· . . . ". ·. _, ."·· 

10544 3652 

Netto 
3 

6892 

Minulé úč. obdobi 

Netto 
4 

. '1()02.38 

' 665,9 
6659 

: .. ··', 897 

897 

C. 111. 

c. 111. 1 . Pohledávky z obchodních vztahů 049 20923 1338 19585 20488 

2. Pohledávky- ovládající a ridfcf osoba 

3. Pohledávky- podstatný vliv 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdruženi 

5. Sociální zabezpečeni a zdravotní pojištění 

6. Stát- daňové pohledávky 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

8. Dohadné účty aktivní 

9. Jiné pohledávky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 

C. IV. 1. Peníze 

D. I. 

D. I. 

2 . Účty v bankách 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 

4. Ponzovaný krátkodobý finanční majetek 

Casové rozlišeni 

1. Náklady pfíštích období 

2. Komplexní náklady príštích období 

3. Prijmy pfíštfch období 

(1. 59 až 62) 

(r. 64 až 66) 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 ·: 
059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

6383 6383 6297 

3722 3722 1828 

33561 33561 31054 

7185 7185 206 

.· ·'B1St-~: ··: :·. : 

.··•···· 
<6/§79 •328o'8 

_l_ _ .. , . ,; ' 
241 241 170 

61339 61339 32638 

I ·: 

65 65 103 



Označeni PASIVA Cfslo 
l'ádku 

a b c 

PASIVA CELKEM (r. 68 + 85 + 118) = r. oo1 067 

A. Vlastní kapitál (r. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 

A. I. Základní kapitál (r. 10 až 72) 069 

A. l. 1 . Základni kapitál 070 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly(-) 071 

3. Změny základního kapitálu (+/-) 072 

A. ll. Kapitálové fondy (r. 74 až 77) 073 

A. ll . 1. Emisnl ážio 074 

A. 111. 

A. 111. 

A. IV. 

2. Ostatní kapitálové fondy 

3. Oceňovacf rozdfly z plecenění majetku a závazků (+/-) 

4. Oceňovacr rozdfly z preceněni pri pfeměnách (+/-) 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatnf fondy ze zisku 
cr. 79 + 80l 

1 . Zákonný rezervní fond I Nedělitelný fond 

2. Statutární a ostatnl fondy 

Výsledek hospodarenf minulých let (r. 82 + 83) 

075 

076 

077 

079 

080 

081 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 

A. v. 

B. 

8. I. 

B. I. 

B. ll. 

B. ll. 

2. Neuhrazená ztráta minulých let(-) 

Výsledek hospodafení běžného účetního období 
(r. 01 - 69- 73- 78- 81 - 85- 118) = r. 60 výkazu zisku a ztráty v 
plném rozsahu 

Cizf zdroje (r. 86 + s1 + 102 + 114) 

Rezervy (ř. 87 až 90) 

1. Rezervy podle zvláštnfch pfedpisů 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 

3. Rezerva na daň z pffjmů 

4. Ostatní rezervy 

Dlouhodobé závazky (r. 92 až 101) 

1. Závazky z obchodních vztahů 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

2. Závazky - ovládající a fídfcf osoba 093 

3. Závazky - podstatný vliv 094 

4. Závazky ke společnfkům, členům družstva a k účastnfkům sdružení 095 

5. Dlouhodobé prijaté zálohy 096 

6. Vydané dluhopisy 097 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 

8. Dohadné účty pasivnl 099 

9. Jiné závazky 1 00 

1 O. Odložený daňový závazek 101 

"· . .., ... 

' 

Stav v běžném 
účetním obdobf 

5 

.. . • 
._._,: .. ... · 

Stav v minulém 
účetnfm obdobf 

6 

·.· . · a?3~79r.. . .·.· ·· · .·. 
873979 [ 841585 

. ··"· . 20.699Ó 

3 1 

208129 208129 

-1136 -1140 

- .,·'·'····'· 
·. •9.8952 ... .· t9h~31. 

69928 69195 

29024 29036 

16948 12526 

.... ;· 

.... 25946 

29152 25946 



Ozna~ní PASIVA Óíslo 
i'ádku 

a b c 

B. 111. Krátkodobé závazky (f. 103 až 113) 102 .'c., ' ., ··>·.··· z )'.92155' . u··.··· ., .• •., 45,053 
. ... -.. ·;;. ... ·.·. •· . 

B. 111. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 17819 8673 
.. 

2. Závazky- ovládající a ffdícf osoba 104 

3. Závazky k útetnfm jednotkám pod podstatným vlivem 105 I 

4 . Závazky- podstatný vliv 106 

5. Závazky k zaměstnancům 107 3054 3240 

6. Závazky ze sociálního zabezpe~ní a zdravotního pojištěni 108 1977 2008 

7. Stát- daňové závazky a dotace 109 37580 811 

8. Krátkodobé pl'ijaté zálohy 11 o 27200 23547 

9. Vydané dluhopisy 111 

10. Dohadné účty pasivní 112 204 773 

11. Jiné závazky 113 4321 6002 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (f. 115 až 117) 114 
;;. ·.·. ·· ··· · ··<§~~~;~ I•·•··< . · <: ;".~,. . .. • 2:: •. ; .,.: .~.~~4 > • ť• . .• .. , ... :·· 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 6558 8954 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 

3 . Krátkodobé finanční výpomoci 117 

B. IV. óasové rozlišeni (f. 119 + 120) 118 
. · ; ·gp · .. 

·<'; < 
.. 

.:.. i 

B. IV. 1. Výdaje pl'lštich období 119 90 

2. Výnosy príštfch období 120 

Sestaveno dne: 30.3.2013 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 



':~·~.~~:·:}~;{' 
·· . · Minill]~l~f ~vazn~ yýfetinformačr 

. . \'Po\111frrh)á~yč. ~~~/2oo~ sb. 
· .I~~iq~E':ppzd.ěj~r~.·P~P!sli .• 

yÝKÁZ ZISKÚ A.ZTRAtY · 
. .. · .. , \Ú:>tf1énl ~OZ§a~~ 

-:__· .. ; ) ~ . - 3 1. 1 2. 2 o 1 2 

Oznaeenr TEXT Císlo 
ládku 

a b c 

I. Tržby za prodej zbožl 01 

A. 
,r·. .· .. · .. '::·:- ·:· --

. ..... , ; .. ·:<. ... ... . .... · ...... . · .... · 02 

+ Obchodní marže (1. 01- 02) 03 

ll. Výkony (I. 05 až 07) 04 

ll. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 

2 . Změna stavu zásob vlastni činnosti 06 

3 . Aktivace 07 

B. ' ... ~~. 09: 10) .··.·••. . · .. 08 

B. 1. 09 

B. 2. 10 

+ Pridaná hodnota (1. 03 + 04 -OB) 11 

C. d~~b~f~iÍklady . :·• .• ··•• ·• ·• ·•. , 13 .~ : ~; ;, .. ·.·· . . ... ·.···>• 12 

C. 1. tvlídoY.é náklady · ·...••..• 7 · · '" • . . ... ····•······•···. · ·.·. ';· . · .. ·· ... · ···.•· 13 

c. 2. 14 

C. 3. 15 

c. 4. 16 ... 

D. 
.. . . . 17 ... 

E. .. 18 

111. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (I. 20 + 21) 19 

111. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 

111.2 Tržby z prodeje materiálu 21 

F. Zůstatková ~na prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (1. 23 + 24) 22 

F. 1 iůst,atková cena Pro<!~ného dlouhodobého majetku . . .. ·. 23 

F. 2 24 . ·, 

G. Změna staVu rezei'V a opravných polOžek v próvoznl oblasti, 
a komplexnfch nákladů pri§trch obdob!(+/-) · 

25 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 

H. Ost~tní provoznináklady 27 

v. Plevod provozních výnosů 28 

I. PfeV;od provoznlch nákladů 29 

30 Provozní výsledek hospodalenl 
ll. 11 -12-17 - 18 + 19-22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28)- (-29)] 

.:_,_!,: .. ·:·;:s:· .. _ :~ 

.-· .. ·~ : '" 

.. . 
·.' 

I 

' 

h 

·. 

Jméno a príjmeni, obchodnf firma nebo j iný 

název úfetnf jednotky 

Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s. 

běžném minulém 
2 

226351 221915 

2393 2914 
.··. .· . .72l98 

·. 

53264 52929 

18934 17742 

43753 43105 

608 550 

15027 14638 

1338 1354 

2705 2481 

67927 66339 

. ... .. . 271 ....... 
47 23 

223 101 

189 : 79 

189 79 

64 -50 

890 518 

8478 €407 

17618 17897 



L 

Označeni 

a 

IV. 

J. 

Vll. 

Vll. 1. 

Vll. 2. 

Vll. 3. 

Vlil. 

K. 

IX. 

L. 

M. 

X. 

N. 

XI. 

O. 

XII. 

P. 

Q . 

Q. 1. 

Q . 2. 

XIII. 

R 

s. 

S. 1. 

S. 2. 

w. 

**** 

TEXT 

b 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

.. .· ... . . 

, ·· . ,··. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

Výnosy z podílů ovládaných a ffzených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podilů 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

Výnosy z pfeceněnl cenných papírů a derivátů 

Výnosové úroky 

Ostatní finanční výnosy 

,. ::-· 

Pfevod finančnich výnosů 

(f. 34 až 36) 

.. .· .. 

' · : .·.· . { _c: '': ·• .· 

Finančni výsledek hospodarenf 
[(f. 31 - 32 + 33 + 37- 38 + 39- 40- (+/- 41) + 42- 43 + 44 - 45 + (-46)- (- 47)] 

Výsledek hospodafenf za běžnou činnost (f. 30 + 48 - 49) 

Mimofádné výnosy 

Mímofádný výsledek hospodafení (1. 53 - 54 - 55) 

.... ·; ·i 

.. . .-· ·. 

(r.' 52 +58 . 59). 

Sestaveno dne: 30.3.2013 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 

' . ·. 

Císlo 
fédku 

c 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Skutečnost v účetním období 

běžném 

1 

4 

486 

1484 

minulém 
2 

·7 

7 

245 

1605 

49 I . , . ? 32Jl61 ··,'__:~:: « ::·f2~as 
50 

51 3206 1885 

52 ·. ' 14'66.0 

53 

54 

• ' . ' ' . . 
';,. . . ". 

· . . ' · .. 
... · ... · 55 

56 

57 

58 I·' _:, • 

:·. ,:, ., 
. 

,. ·_:: 

59 

60 
.·.: ·. 

61 
- : ·ď :• 

1:. . 
,·_16544 . J6624 

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro verejnou potřebu 

Podpisový záznam: p &Ji 
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Příloha k účetní závěrce 2012 

1. Obecné údaje 

1. 1 Popis účetní jednotky 

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

Sídlo: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01 

Právní forma: akciová společnost 

Datum vzniku: 1.11.1993 

Rozvahový den : 31.prosinec 2012 

Okamžik sestavení: 30. března 2012 

Předmět činnosti: 

• provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
• přípravné práce pro stavby 
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
• velkoobchod 
• specializovaný maloobchod 
• testování, měření a analýzy 
• inženýrská činnost v investiční výstavbě 
• projektová činnost ve výstavbě 
• zemědělská výroba 
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: 

Jméno fyzické 
o'soby, název IČ Minulé účetní Sledované 

právnické osoby období účetní období 

MESTO HAVLICKUV 
00267449 35,14 33,97 BROD 

y ' ' "' Zmena vyplyva z em1se akcu 

\: .. . 
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Změnv a dodatkv orovedené v účetním období v obchodním reistříku: 
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Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 7. 5. 2012: 1. Společná 
ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 32 394 000,-- Kč (třicet dva miliony tři sta 
devadesát čtyři tisíce korun českých), vydáním 32 394 (třiceti dvou tisíc tří set devadesáti čtyř) kusů 
nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, s 
omezenou převoditelností, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 1.2. nové 
akcie mohou být upsány peněžitými vklady a dále uvedenými nepeněžitými vklady, 1.3. upisování nad 
částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.4. vylučuje se přednostní právo 
akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem 1.5. emisní kurs 
každé nové akcie upsané bez přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč 
(tisíc korun českých) 1.6. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení 
základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do 
obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc 
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku 2. Upsání peněžitým vkladem: 2.1. základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 5 
894 000,-- Kč (pět milionů osm set devadesát čtyři tisíce korun českých) ; 2.2. nové akcie budou 
nabídnuty určitým zájemcům takto: 2.2.1. Městu Přibyslav 3 223 akcií 2.2.2. Obci Břevnice 141 akcií 
2.2.3. Obci Šlapanov 681 akcií 2.2.4. Městu Havlíčkův Brod 1 180 akcií 2.2.5. Městysu štoky 669 akcií 
2.3. představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 30 (třiceti) dnů 
od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti 
upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle§ 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, 
návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.4. předem určení 
zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od 
rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův 
Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01 , v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází 
uzavřením smlouvy o upsání akcií 3. Upsání nepeněžitým vkladem: 3.1. základní kapitál se zvyšuje 
nepeněžitým vkladem o částku 26 500 000,-- Kč (dvacet šest milionů pět set tisíc korun českých); 3.2. 
emisní kurs nových akcií může být upsán nepeněžitými vklady: 3.2.1. vodohospodářských staveb -
vedovodních řadů v obci Přibyslav v katastrálním území Utín, jak jsou popsány ve znaleckém posudku 
znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 a ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře 
- Města Přibyslav a které byly oceněny částkou 5 134 000,-- Kč; 3.2.2. souboru vodohospodářských 
staveb "Čistírna odpadních vod v Přibyslavi" v obci Přibyslav, jak je popsán ve znaleckém posudku 
znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 b ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře 
- Města Přibyslav který byl oceněn částkou 18 422 000,-- Kč; 3.2.3. vodohospodářských staveb 
"Kanalizační řad v Poříčí", v místní části obce Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku 
znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 c ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře -
Města Přibyslav a které byly oceněny částkou 436 000,-- Kč; 3.2.4. vodohospodářských staveb 
"Kanalizační řad v ulici Seifertova" v obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce 
Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 d ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře- Města 
Přibyslav a které byly oceněny částkou 189 000,-- Kč; 3.2.5. vodohospodářská stavba "Kanalizačn í 
stoka A" v obci Přibyslav , jak je popsána ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 
7841/91/2012 e ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře- Města Přibyslav a která byla 
oceněna částkou 1 048 000,-- Kč; 3.2.6. vodohospodářských staveb "Kanalizačn í řad v ulici Tržiště" v 
obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky číslo 7841/91/2012 f 
ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města Přibyslav a které byly oceněny 
částkou 644 000,-- Kč; 3.2.7. vodohospořádských staveb - propojovacích vrtů PM1 a PM2 a 
výtlačného řadu Rejholec v obci Přibyslav, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky číslo 7841/91/2012 g ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře - Města 
Přibyslav a které byly oceněny částkou 251 000,-- Kč; 3.2.8. vodohospodářských staveb -
vodovodních řadů v obci Květinov, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky 
číslo 7841/91/2012 h ze dne 27. března 2012, které jsou v majetku akcionáře- Obce Květinov a které 
byly oceněny částkou 376 000,-- Kč; 3.3. nemovitosti tvořící nepeněžité vklady byly oceněny 
znaleckými posudky znalce Zdeňka Jedličky jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 2011 č.j . 2Nc 336/2011 -9, které nabylo právní moci dne 13. 
prosince 2011 a usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. února 2012 č.j . 2Nc 
216/2012-7, které nabylo právní moci dne 1. března 2012; 3.4. na emisní kurs nových akcií se 
nepeněžité vklady započítávají: 3.4.1. Městu Přibyslav v hodnotě 26 124 000,-- Kč (dvacet šest 
milionů sto dvacet čtyři tisíce korun českých) a upisovateli - Městu Přibyslav - tedy budou vydány 26 
124 (dvacet šest tisíc sto dvacet čtyři) kusy nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno 
s omezenou převoditelností vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč 
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(tisíc korun českých) 3.4.2. Obci Květinov v hodnotě 376 000,-- Kč (tři sta sedmdesát šest tisíc korun 
českých) a upisovateli - Obci Květinov - tedy bude vydáno 376 (tři sta sedmdesát šest) kusů nových 
nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností vydávaných v !!stinné 
podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) 3.5. představenstvo společnosti 
je povinno Městu Přibyslav a Obci Květinov nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí 
představenstva o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových 
akcií obsahující alepsoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 3.6. 
představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií 
doručit Městu Přibyslav a Obci Květinov návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných 
náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele 
(vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese 
společnost 3.7. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti 
upsání nových akcií doručit Městu Přibyslav a Obci Květinov oznámení o počátku běhu lhůty pro 
upsání akcií 3.8. Město Přibyslav a Obec Květinov mohou nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti 
dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu 
v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracovní dny v době od 
8.00 do 14.00 hodin 3.9. k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě 
obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního 
zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li 
smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc 
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku 3.1 O. vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 
odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickým předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního 
zákoníku) na místě samém nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií 
nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. 4. Započtení pohledávek na 
úhradu emisního kursu upsaných akcií 4.1. představenstvo společnosti souhlasí se započtením těchto 
pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 4.1 .1. části pohledávky prodávajícího 
Města Přibyslav za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní 
ceny v částce 3 223 272,-- Kč (tři miliony dvě stě dvacet tři tisíce dvě stě sedmdesát dvě koruny 
české) za převod stavby "Přibyslav- Tl pro 20 RD Pod Bramborárnou ll. část" dle kupní smlouvy ze 
dne 12. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 3 223 
000, -- Kč (tři miliony dvě stě dvacet tři tísíce korun českých); 4.1.2. části pohledávky prodávající Obce 
Břevnice za společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v 
částce 141 253,-- Kč (sto čtyřicet jeden tisíc dvě stě padesát tři koruny české) za převod stavby 
"Břevnice- ZTV Břevnice pro 3 RD- vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 14. prosince 2011 na úhradu 
emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 141 000, -- Kč (sto čtyřicet jeden tisíc 
korun českých); 4.1.3. části pohledávky prodávající Obce Šlapanov za společností Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 681 447,-- Kč (šest set 
osmdesát jeden tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých) za převod stavby "Šlapanov- ZTV pro 13 
RD "Za Hřištěm" 111. a IV. etapa- vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 12. prosince 2011 na úhradu 
emisního kurzu akcií se započítává část pohledávky v částce 681 000, --Kč (šest set osmdesát jeden 
korun českých); 4.1.4. části pohledávky prodávajícího Města Havlíčkův Brod za společností Vodovody 
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 1 180 131,-- Kč Ueden 
milion sto osmdesát tisíc sto třicet jedna koruna česká) za převod stavby "Havlíčkův Brod - 28 Tl 
Žižkov 111. - Kanalizace" dle kupní smlouvy ze dne 15. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií 
se započítává část pohledávky v částce 1 180 000, -- Kč Ueden milion sto osmdesát tisíc korun 
českých); 4.1.5. části pohledávky prodávajícího Městyse štoky za společností Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s., na zaplacení části kupní ceny v částce 669 329,-- Kč (šest set šedesát devět 
tisíc tři sta dvacet devět korun českých) za převod stavby "Štoky- Tl pro 19 RD "Nad Koupalištěm" -
Vodovod" dle kupní smlouvy ze dne 12. prosince 2011 na úhradu emisního kurzu akcií se započítává 
část pohledávky v částce 669 000, -- Kč (šest set šedesát devět tisíc korun českých); 4.2. 
představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit 
každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 4.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními 
§ 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných 
náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele , 
právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření 
dohody o započtení a určení právního důvodu jeho vzniku 
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Rozhodnutí představenstva společnosti o prodloužení lhůty k upsání akcií ze dne 28. 8. 2012 (změna 
odst. 2 bodu 2.4. rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu): 2.4. předem určení 
zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 120 (sto dvaceti dnů) počínající 31 . (třicátým prvým) dnem 
od rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Havlíčkův 
Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcií dochází 
uzavřením smlouvy o upsání akcií. 

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

• akciová společnost je smíšeného typu, její hlavní činností provozování veřejných vodovodů a 
kanalizací včetně služeb souvisejících 

• Akciová společnost se člení na tyto organizační jednotky: 
a) útvar ředitele 
b) odborné útvary, a to:- útvar výrobně-technického náměstka 

- útvar ekonomického náměstka 

Rozčlenění na provozní úseky a jednotky: 
p.ú. Havlíčkův Brod 
p.ú. Přibyslav 
p.ú. Chotěboř 
p.ú Golčův Jeníkov 
p.ú. Světlá nad Sázavou 
p.ú. Ledeč nad Sázavou 
DMD 
p.ú Havlíčkův Brod čistírna+ kanalizace 
p.ú Přibyslav čistírna+ kanalizace 
p.ú Golčův Jeníkov čistírna 
p.ú. Chotěboř čistírna + kanalizace 
p.ú. Světlá nad Sázavou čistírna+ kanalizace 
p.ú. Ledeč nad Sázavou čistírna+ kanalizace 
laboratoř 
p.ú. správa 
p.ú. zásobování 
p.ú. dispečink 

Pozn. Dále se společnost člení dle jednotlivých územních lokalit. 

Orgány společnosti: 
Valná hromada- její postavení a působnost jsou uvedeny v článku 11 Stanov společnosti; 
Představenstvo -je statutárním orgánem společnosti, jeho postavení a působnost jsou uvedeny v 
článku 16 Stanov společnosti; 
Dozorčí rada -její postavení a působnost jsou uvedeny v článku 23 Stanov společnosti. 
Řízení interních činností akciové společnosti zabezpečuje ředitel společnosti, jmenovaný 
představenstvem společnosti. 
Jeho postavení a působnost jsou stanoveny rozhodováním představenstva a valné hromady. 
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Členové statutárních a dozorčích oraánů ke dni uzávěrkv účetních knih: 

Funkce Titul Jméno Příjmení 
Předseda představenstva RNDr. Pavel Policar, M.Sc. 
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Hermann 
MístoQředseda představenstva Ing. Tomáš Skaryd 
ICienové představenstva Jiří Kopie 

Mgr. Jan Tourek 
Ing. Pavel Kopeck_ý 
Václav Venhauer 

Předseda dozorčí rady Ing. Josef Jukl 
Clenové: Stanislav Síp 

Ing. Lenka Arnotová 
Jaroslav Doležal 
Milan Kratochvíl 
Vratislav Propilek 

Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku: 873 979 tis. Kč 

1.2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech 

Majetková spoluúčast vyšší než 20% 

soud: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka: C 30796 

IČ: 28848608 

obchodní firma: Vysočina voda s.r.o. 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

sídlo: Žižkova 832, 58001 Havlíčkův Brod 

datum zápisu: 7.6.2012 

jmění: základní 200.000, - Kč 

Statutární orgán 

jméno: RNDr. Pavel Policar, M.Sc., datum narození: 28.11.1963 

funkce: jednatel 

bydliště: 58401 Ledeč nad Sázavou - Obrvaň 42 

ve funkci:od: 7.6.2012 
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Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. 

Společníci s vkladem 

obchodní firma: Vodovody a kanaiizace Havlíčkův Brod, a.s. 

IČ: 48173002 

právní forma: Akciová společnost 

sídlo: Žižkova 832, 58001 Havlíčkův Brod 

splaceno: 100 % 

obchodní podíl 100 % 

1.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Zaměstnanci celkem Z toho řídících 
pracovníků 

Sledované Minulé Sledované Minulé 
účetní účetní účetní účetní 
období období období období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 149,91 153,80 3 3 
Mzdové náklady 43 753 43105 3479 3 345 
Odměny členům statutárních orgánů 608 
SJ>Oiečnosti 

550 - -
Náklady na sociální zbezpečení 15 027 14 638 1 183 1 138 

1.4 Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

V bilancovaném roce poskytnuta žádná jiná peněžitá či nepeněžitá plnění ve prospěch členů orgánů 
společnosti, řídících pracovníků a členů dozorčí rady. 

2 Používané účetní metdy, obecné účetní zásady 
a způsoby oceňování 

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví, řádně vedeného podle zákona číslo 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění a dalších obecně platných předpisů se záměrem poskytnout co 
nejvěrnější obraz majetkové a finanční situace a výsledku hospodaření společnosti za dané účetní 
období. 

Při vykazování jednotlivých položek účetní závěrky byla dodržena zásada úplnosti s předpokladem 
dalšího pokračování podnikatelské činnosti podniku. 

Podle zásady opatrnosti byla v roční závěrce vykázána rizika, očekávané náklady i hrozící ztráty, které 
byly známy k datu jejího sestavení. 

Účetní postupy, účetní osnova i oceňovací metody byly i pro tento rok zachovány a z tohoto důvodu 
výsledek hospodaření zobrazený v účetní závěrce je plně srovnatelný s výsledkem hospodaření 
předchozího roku. 
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2. 1 Způsob ocenění majetku 

2.1.1 Zásoby 
Účtování zásob 
- prováděno způsobem A evidence zásob 

Výdej zásob ze skladu je účtován: 
cenami zjištěnými aritmetickým průměrem 

Ocenění zásob 

Příloha k účetní závěrce 2012 

• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
-ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: 

-přímé náklady 
-výrobní režii 

• oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách 
zahrnujících: 

- cenu pořízení 
-vedlejší pořizovací náklady: 

-dopravné 
-clo 
-provize 
-pojistné 
-jiné 

2.1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
vytvořeného vlastní činností 

OHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: 
- přímé náklady 
-výrobní režie 
-správní režie 

DNHM účetní jednotka ve Minulém období netvořila. 

2.1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

Pořízení nových cenných papírů se oceňuje pořizovací cenami, tj. včetně nákladů souvisejících 
s jejich pořízením. 

2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

V průběhu účetního období nebyl pořízen majetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou. 

2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek 
účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období 
nebyly provedeny. 

10 
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Opravné položky vytvářené na vrub nákladů : 

Účetní hodnota 
Název majetku 2012 2011 

Zásoby 6 892 6 659 

Dlouh.hm. majetek 1196 744 1 150 651 

Pohledávky 
19 585 20 488 

z obchodních .vztahů 
Krátkodobý fin. majetek 61 579 32 808 

Celkem 1 286 812 1 212 617 

Pravidla pro stanovení tvorby a výše opravných položek: 

Výše opravné položky 

2012 2011 

3 652 3 491 

o o 

1 338 1 435 

o o 
7 002 6 937 

Pro zásoby stav bezpohybových do 31 .12.2012, nevyužitých zásob, ve skladových cenách . 

Pro pohledávky v členění v konkursu , u soudu, ostatní, penále - dle stavu a povahy pohledávky 
vzhledem k legislativním a účetním a daňovým zásadám. 

Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 
Řádná inventura. 

2.5 Odpisování 

odpisový plán je sestaven v souladu se zákonem o dani z příjmu a příslušnými platnými účetními 

předpisy 
o drobném dlouhodobém majetku jednotka účtuje od ocenění 500,- Kč (do 40,- resp. 60,- tis Kč 
novela zákona č. 168/98 Sb.) v jednotlivém případě a dobou použitelnosti 1 rok, takto zařazený 
majetek se účetně odepisuje 1 rok 
dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb od měsíce 
následujícího po měsíci převedení majetku do užívání až do odepsání nebo vyřazení 
odpisy se provádějí z pořizovací ceny 
pozemky nejsou odepisovány 
pronajatý dlouhodobý majetek - samostatně evidován, jsou to především vodovody Josefodol, 
Svatý Kříž, Mírovka, Termesivy, Herlify, Opatovice. aj., tento majetek se neodepisuje 

Daňové odpisy - použita metoda: -lineární 

2. 6 Přepočet cizích měn na českou měnu 

Účetnictví společnosti je vedeno v peněžních jednotkách české měny. Majetek a závazky vyjádřené 
v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným českou národní 
bankou a to k okamžiku ocenění v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Vzniklé kursové rozdíly jsou 
účtovány výsledkově a to v souladu s účetními předpisy. 
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3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace 
společnosti 

3.1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 

V daném účetním období žádné takové doměrky nebyly. 

3.1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry 

Rok Akce U věr Banka 

2002 Modernizace a intenzifikace ČOV Havl. Brod 20.979.000,00 ČMZR banka, a.s. 

2006 Přivaděč Borek-G. Jeníkov 11.476.000,00 ČMZR banka, a.s. 

Úvěr poskytnutý na modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Havlíčkův Brod byl v účetním 
období roku 2012 splacen. Zůstatek investičního úvěr na akci přivaděč Borek Golčův Jeníkov činil 
k rozvahovému dni 6 558 tis. Kč. 

3.1.3 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
Rok Akce Návratná dotace Nenávratná 

dotace 

2012 Zvýšení kapacity vodovody- UV Zelivka 
35.364.220,94 - Ledeč n/S - H. Brod 

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.7.2012 bylo rozhodnuto o přiznání investiční 
dotace na kaci CZ.1.02/1.2.00/09.06246 zvýšení kapacity vodovodu -Úpravna vody Želivka, Ledeč 
nad Sázavo, Havlíčkův Brod z operačního programu Životní prostředí poskytnuté Státním fondem 
životního prostředí ČR v celkové výši 35.364 tis. Kč. Termín realizace v 2012-2013, ukončení 
k 30.1.2014. Celkem byly v účetním období roku 2012 vyčerpány prostředky v hodnotě 29.080 tis. Kč. 

3.1.4 Další významné skutečnosti 
K dalším významným skutečnostem v roce 2012 nedošlo. 

3.2 Významné události po datu účetní závěrky 

Za období od data účetní závěrky k datu, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k 
předání mimo účetní jednotku nedošlo k významným událostem mající vliv na změnu stavu aktiv a 
závazků. 
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3.3 Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném 
majetku 

3.3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) 

Skupina účet pořizovací cena oprávky 

Stavby 021 A 1 687 646 694 282 

Stroje a zařízení 022.A 373 427 274 968 

Pozemky 031 9 625 o 
Nedokončené investice 042A 95 295 o 

3.3.2 Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku (v 
tis.Kč) 

Skupina účet pořizovací ceny oprávky 

Výsledky výzkumu a vývoje 012 625 625 

Software 013 8 068 6 796 

ocenitelná práva 014 o o 

3.3.3 Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 

- Běžné účetní období 

Zahájení Doba Název majetku 
Splátky První Uhrazené splátky /Kč/ 

trvání celkem /Kč/ splátka 

Společnost ve sledovaném období nepořizovala majetek formou finančního pronájmu. 

3.3.4 Hlavní přírůstky a úbytky hmotného majetku (v tis. Kč) 

Skupina účet přírůstky úbytky 
Stavby 021 46 552 22 

Stroje a zařízení 022.0 5 423 14 751 

Dopravní prostředky 022.3 4 157 1 281 
Inventář 022.4 o o 
Hm. majetek pronaj.-
Pořízený z vlastních zdrojů 022. o o 
Celkem 022 56 132 16 054 

3.3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
výše majetku neuvedená v rozvaze je drobný majetek je v odhadnuté ceně 500 tis Kč, jedná se o 
ocenění drobných předmětů předaných do spotřeby např. spotřební materiál ve výdejně, odborná 
literatura, úklidové prostředky a kancelářské pomůcky. 

13 
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3.3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

1 ČOV Havl. BíOd 1 65.000.000,- 1 K úvěru ČMZR banka, a.s. í í476000,00 Přivaděč Borek-G. 
Jeníkov 

3.3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním 
ohodnocením 

Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví organizace nevlastní, 
společnost se nezabývala obchodováním s cennými papíry a není zapojena v majetkových účastích 
v zahraničí. 

3.4 Vlastní kapitál 

3.4.1 Struktura vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

Běžné období Minulé období 
Základní kapitál 873.979 841 .585 
Kapitálové fondy 206.996 206.990 
Zákonný rezervní fond 69.195 69.195 
Statutární a soc. fondy 95 286 
Ostatní fondy 28.929 28.750 
Nerozdělený zisk minulých let 16.948 12.526 
Neuhrazená ztráta minulých let o o 
Hospodářský výsledek běžného úč. 13.419 14.660 období 
Vlastní kapitál 1.210.294 1.173.992 

" (v tts. Ke) 

Pohyby na účtech vlastního kapitálu mají obecný charakter a jejich tvorba a čerpán í vyplývá ze stanov 
a rozhodnutí valné hromady. 

Způsob rozdělení zisku minulého účetního období: 

Celkem k rozdělení : 1 4 65 9 650, 82 
P ř í dě l do r ezervníh o fondu 5 % 732 982, 00 
Přídě l na sociál ní fond : 1 026 00 0 , 00 
Rozvojový fond : 1 000 000 , 00 
Podíly na HV 5 47 7 31 , 00 
Dividendy: 6 930 7 00 , 00 
Nerozdělený : 4 422 237 , 82 

Rozdělení zisku sledovaného účetního období: 
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Celkem k rozdělení: 13 418 828,3 6 

Příděl do rezervního fondu 5 % 670 941,0 0 

Příděl na sociální fond: 1 040 000,0 0 

Rozvojový fond: 1 700 000, 00 

Podíly na HV 628 675, 00 

Dividendy: 7 197 474,1 2 

Nerozdělený: 2 181 738, 2 4 

Ve účetním období roku 2012 nevznikla společnosti daňová povinnost na dani z příjmů právnických 
osob, do výsledku hospodaření společnosti se promítlo pouze účtování o odloženém daňovém 
závazku. 
Navrhované rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 vychází z následujících pravidel : 
Příděl do rezervního fondu je povinný ve výši 5 o/o z disponibilního zisku. 

Příděl do sociálního fondu je navrhován ve výši dle schválených pravidel pro tvorbu a čerpání 
sociálního fondu. Fond bude použit na zajištění sociálních potřeb zaměstnanců (příspěvky na 
stravování, příspěvky na dětskou rekreaci, rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 
odměny při pracovních a životních výročích apod.). 
Rozvojový fond je určen na společné financování investičních a rozvojových akcí infrastrukturního 
charakteru jednotlivých měst a obcí- akcionářů společnosti. 
Podíly na hospodářském výsledku jsou představenstvem navrhovány dle propočtu, který vycházející z 
objemu vyplacených mezd a překročení plánované přidané hodnoty. 
Výplata dividend je navrhována ve výši 7 Kč na akcii po zdanění. 
Zbylá část čistého výsledku hospodaření je navrhována převést na účet nerozděleného zisku. 

Z přiloženého přehledu o změnách vlastního kapitálu je zřejmé, že kromě běžného čerpání a přídělu 
do fondů došlo k úpravě vlastníllo kapitálu v důsledku účtování o odložené dani. 

Odložená daň 
Akciová společnost v souladu s českým účetním standardem pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č.500/2002 Sb., číslo standardu 3, účtovala o odložené daňové pohledávce a odloženém 
daňovém závazku. 
Rozpis odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky z titulu : 

a) Rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odpisovaného majetku ve výši 
30.406.106,- Kč (odložený daňový závazek) 

b) Rozdílu mezi výší daňových a účetních opravných položek k pohledávkám a zásobám 
721.640,- Kč (odložená daňová pohledávka) 

c) Zohlednění uplatnění daňové ztráty v rámci daňové optimalizace ve výši 317.141,- Kč 
(odložená daňová pohledávka) 

d) Přecenění realizovatelných CP ve výši 215.080,- Kč (odložená daňová pohledávka) 

Hodnota odloženého daňového závazku k 31.12. 2012 činí 29.152.245,- Kč 

Přechodné rozdíly mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv v r. 2012 se promítly do hospodářského 
výsledku r.2012 v částce 3 205 594,00 Kč zúčtovanou do nákladů. 

3.4.2 Základní kapitál 

Běžné období 

Druh akcií 
Počet Nominální 

Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 
akcií hodnota 

Akcie na majitele 96.585 1.000 o 
Akcie na jméno 777.394 1.000 o 
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3.5 . Pohledávky a závazky 

3.5.1 Pohledávky (v tis. Kč) 

Pohledávky celkem (krátkodobé) 63.468 
Výše pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dní 1.017 

Z toho k podnikům ve skupině o 

a) Společnost nemá žádné pohledávky k podnikům ve skupině. 
b) Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let. 
c) Společnost nemá pohledávky určené k obchodování. 

Opravné položky k pohledávkám 

Poč.stav k 1.1 .2012 Tvorba v r. 2012 Kon.stav k 31 .12.2012 
1.435 tis. 1.338 tis. 1.338 tis. 

3.5.2 Závazky (v tis. Kč) 

Závazky celkem (krátkodobé) 92.246 
Výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů o 

I Závazky celkem (dlouhodobé) 29.152 
Z toho k podnikům ve skupině o 

a) Společnost nemá k datu sestavení účetní závěrky 
• splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

• splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , 

• evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu. 
b) Společnost nemá penzijní závazky vůči bývalým nebo současným zaměstnancům akciové 

společnosti. 

c) Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než pět let. 
d) Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze. 

3.5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění 
zástavního a zajišťovacího práva (v tis. Kč) 

Běžné období Sledované 
období 

Pohledávky kryté zástavním právem o o 
Závazky kryté zástavním právem o o 
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3.5.4 Závazky nesledovaná v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

1 Běžné obdobi 1 Minulé obdobi 
o 20.979.000 

Jednalo se o poskytnutou bankovní záruku na účelový investiční úvěr pro akci Modernizace a 
intenzifikace ČOV Havlíčkův Brod. Úvěr byl v průběhu účetního období splacen. 

3.6 Rezervy 

Běžné období Minulé období 

Druh Zůstatek Tvorba Čerpání Zůstatek Tvorba Čerpání Zůstatek 

k 1.1. 31.12. 31.12. rezervy 

Zákonné rezervy o o o o o o o 

Ostatní rezervy o o o o o o o 

Celkem o o o o o o o 

3. 7 Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč) 
Běžné období Minulé období 

Tržby za prodej 
117.708 117.063 

vodné 
Tržby za prodej 

84.976 82.989 
stočné 

Tržby z ost. výr. 
10.706 8.349 

činnosti 

Ostatní výnosy 17.004 17.323 
Celkem 230.394 225.724 

3.8 Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a 
vývoj 

Výdaje na vývoj a výzkum nebyly v r.2012 vynaloženy . 

Sestaveno dne: 

30.3 .. 2013 

Sestavil: 
Ing. Janovský Petr, 
ekonomický náměstek a.s. 
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A.1 

A.1 .1 Odpisy dlouhodobého majetku, pohledávek a umořování oceň. rozdílu k nabytému maj. 

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv 

A.1 .3 Zisk(-), ztráta(+) z prodeje dlouhodobého majetku 

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 

A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním , změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov. činnosti , akt.účtů čas. rozl. a dohadných účtů aktiv 

A.2.2 Změna stavu kr. závazků z prov. čin . , pasiv. účtů čas.rozl. a dohadných účtů pasiv 

A.2.3 Změna stavu zásob 

A.2.4 Změna stavu kr. finančního majetku nespad. do pen. prostř. a pen. ekvivalentů 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 

A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků 

A.4 Přijaté úroky 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 

A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

8 .1 Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku 

8 .2 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

8.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 

8.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. kr. závazků spadajících do oblasti fin .činnosti 

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a pen.ekvivalenty 

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního 
kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšeni 

C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 

C.2.3 Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů 

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 

C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci období 

Název·a sídlo účetní jednotky 
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Označ. 
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B. 

c. 
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E. 

F. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 
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Popis Současné období 
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Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 
~-~.::-~ .. ~~-~-·/ 

1. Počáteční zůstatek 841 585 836 132 

2. Zvýšení 32 394 5453 

3. Snížení 

4. Konečný zůstatek 873 979 841 585 

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 

1. Počáteční zůstatek 5453 

2. Zvýšení 

3. Snížení -5453 

4. Konečný zůstatek o 

Položky ovlivňující základní kapitál se zohledněním ú. 252 

1. Počáteční zůstatek A +/- 8. 841 585 841 585 

2. Počáteční zůstatek vl. akcií a vl. obchodních podílů 

3. Změna stavu účtu 252 

4. Konečný zůstatek účtu 252 

5. Konečný zůstatek A +/- 8. 873 979 841 585 

Emisní ážio 

1. Počáteční zůstatek 1 1 

2. Zvýšení 2 

3. Snížení 

4. Konečný zůstatek 3 1 

Zákonný rezervní fond 

1. Počáteční zůstatek 69 195 68 640 

2. Zvýšení 733 555 

3, Snížení 

4. Konečný zůstatek 69 928 69195 

Ostatní fondy ze zisku 

1. Počáteční zůstatek 29 036 28 858 

2. Zvýšení 178 

3. Snížení -12 

4. Konečný zůstatek 29 024 ll 29 036 
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Označ. Popis Současné období Minulé období 

G. Ostatní kapitálové fondy 

1. Počáteční zůstatek 208 129 208 937 

2. Zvýšení 

3. Snížení 208 129 -808 

4. Konečný zůstatek 416 258 208129 

H. Rozdily z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 

1. Počáteční zůstatek -1140 -1138 

2. Zvýšení 

3. Snížení 4 -2 

4. Konečný zůstatek -1136 -1140 

I Zisk účetních období 

1. Počáteční zůstatek 12 526 10 558 

2. Zvýšení 4 421 1 968 

3. Snížení 

4. Konečný zůstatek 16 947 12 526 

J. Ztráta účetních období 

1. Počátečn í zůstatek 

2. Zvýšení 

3. Snížení 

4. Konečný zůstatek 

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 13 419 14 660 


