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1. Č LENOVÉ  ORGÁNŮ  AKCIOVÉ  SPOLEČ NOSTI

Představenstvo společ nosti :
Mgr. Pavel VYVIJAL, předseda

Dr. Ing. Miroslav KYNCL, místopředseda, ředitel společnosti

Ing. Ivo KOTABA, místopředseda

Ing. Ivan BÁ RTA, člen

Ing. Albín DOBEŠ , člen, ekonomický  ředitel

Helmut GRYGARČ ÍK, člen, technický  ředitel

Ing. Miroslav Š RÁ MEK, člen

Ing. Petr Š VÁ B, člen, vedoucí organizačně-správního útvaru

Ing. Oldřich VAGNER, člen

Dozorč í rada společ nosti :
JUDr. Zdeněk POHL, předseda

Ing. Karel BARDOŇ , člen

Ing. Marie CACHLOVÁ , č len,  vedoucí ekonom pro RS Karviná

Karel HOUDEK, člen

Ing. Josef JELÍNEK, člen

Ing. Josef JIŘ ÍK, člen

PaedDr. Stanislava SUKOVÁ , člen

Ing. Jan Š VRČ EK, člen, vedoucí provozu Č OV a kanalizací RS Nový  Jičín

Ing. Pavel TYLEČ EK, člen, vedoucí ekonom pro RS Frý dek-Místek
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2.   Ú V O D
Více než 88 % celkových výnosů  a tržeb společ nosti bylo v roce 1996 dosaženo realizací hlavních

vý robních č inností SmVaK Ostrava a.s., která  spoč ívá  ve vý robě  a distribuci pitné vody, v odvá dě ní
a č iště ní vod odpadních v okresech Frýdek-Místek, Karviná , Opava a Nový  Jič ín. Na zá kladě  smluvních
vztahů  dodá vá  společ nost pitnou vodu i do veřejné vodovodní sítě  mě st Ostrava, Studénka, Hluč ín
a dalších obcí. Na zá kladě  uzavřeného dodavatelsko-odbě ratelského vztahu jsou pitnou vodou sezónně
zá sobová ny rovně ž přilehlé oblasti na území Polské republiky.

Společ nost byla privatizová na k 1. 5. 1992 jako první podnik vodovodů  a kanalizací spadající do
resortu ministerstva země dě lství. Tvoří akciovou společ nost smíšeného typu, hlavními akcioná ři je 185 mě st
a obcí ve sféře jejího pů sobení.

Na zá kladě  smluvního vztahu jsou provozová ny vodovody 49 dalších  mě st a obcí, 13 kanalizací
a 8 č istíren odpadních vod (dá le jen ČOV).

3.  HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 1996, PŘEDPOKLÁDANÝ  VÝVOJ PODNIKÁNÍ

V hodnoceném roce 1996 akciová  společ nost zajišťovala stanovený  předmě t č innosti v plném rozsahu
a dosá hla úč etního zisku ve vý ši 105 723 tis.Kč .

Tržby a výnosy vzrostly celkově  ve srovná ní se skuteč ností, dosaženou v uplynulém roce 1995
o 17 936 tis.Kč , celkové ná klady se zvý šily o 3 878 tis.Kč  a dosá hly tak absolutního objemu 815 758 tis.Kč .
Absolutní objem dosažených tržeb a výnosů  č iní 921 481 tis.Kč .

K 1. lednu 1996 byla založena v pořadí již třetí „dceřiná  společ nost“ SmVaK - inžený ring s.r.o.

Vzhledem ke skuteč nosti, že majetkový  podíl i podíl na obratu tě chto dceřiných společ ností vů č i
mateřské společ nosti SmVaK Ostrava a.s. je nepatrný , rozhodlo představenstvo společ nosti v souladu
s ustanovením č l. III odst. 2.2 Opatření MF ČR č .j. 281/73 570/93, že tyto společ nosti v roce 1996 do
konsolidač ního celku nevstoupí.

I přes pokles v odbě ru produkce společ nosti, který  č inil u vody fakturované pitné 1 596 tis.m3 a vody
odkanalizované 1 857 tis.m3,dochá zí ve srovná ní s výsledky uplynulých období k rů stu rentability
produktivity prá ce.

Zá sobová ní pitnou vodou z centrá lních i místních  zdrojů  bylo již tradič ně  plynulé a nedochá zelo k jeho
omezová ní, i když se společ nost musela vyrovná vat s dopady povodní v mě síci zá ří 1996 a ná sledně
vyhlá šeným havarijním stavem vodá renské ná drže Morá vka.

Poč et obyvatel, zá sobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů  ve sprá vě  SmVaK Ostrava a.s.,
vzrostl ve srovná ní s rokem 1995 na 700 822 osob.

Na  veřejnou kanalizaci je napojeno  500 561 obyvatel.

V úč etním období  roku 1996 bylo formou nepeně žních vkladů  infrastrukturního vodohospodá řského
majetku jednotlivých mě st a obcí zá sobovaného regionu zvý šeno zá kladní jmě ní akciové společ nosti
o 99 513 tis.Kč .
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Grafické znázornění organizační struktury společnosti :

VALNÁ  HROMADA

Ř EDITEL SPOLEČNOSTI

PŘ EDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA

Organizač ně správní útvar
Program vý poč etní techniky

SmVaK - inž ený ring, s.r.o

SmVaK - dílny Luč ina, s.r.o

SmVaK-opravy a ověřování
vodoměrů, s.r.o

   Regionální správy
Ú tvary

TECHNICKÉHO
ŘEDITELE

Ú tvary
EKONOMICKÉHO

ŘEDITELE
Specializovaný  závod

OOV
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Realizač ní ceny hlavních výrobních č inností

Ukazatel
(v Kč /m3)

1992 1993 1994 1995 1996 index
1996/95

voda fakturovaná  pitná
(vč . předané)

2,61 3,71 5,00 5,23 6,14 1,174

voda fakturovaná  pitná
(vodné)

2,83 4,66 6,80 7,24 8,48 1,171

voda předaná 2,25 2,32 2,61 2,70 3,17 1,174

voda odkanalizovaná 2,49 4,10 5,37 6,33 7,28 1,150

Skladba trž eb a výkonů hlavních výrobních č inností

Ukazatel  (v tis. Kč ) 1993 1994
*) bez DPa

1995 1996 index
96/95

voda fakt. pitná  (vč . před.) 397 305 472 331 469 306 531 434 1,132

v tom :  vodné 296 066 367 085 362 372 410 758 1,134

             voda předaná 101 239 105 246 106 934 120 676 1,129

voda odkanalizovaná 210 461 231 457 256 137 281 023 1,097

Ukazatel  (v tis. m3) 1993 1994 1995 1996 index
96/95

voda fakt. pitná  (celkem) 107 151 94 386 89 658 86 494 0,965

v tom :  vodné 63 534 53 987 50 025 48 429 0,968

             voda předaná 43 617 40 399 39 633 38 065 0,960

voda odkanalizovaná  (stoč né) 51 360 43 121 40 446 38 589 0,954

Jak vyplývá  z tabulkového přehledu plně ní výkonových ukazatelů  a jejich vývoje, objem vody
fakturované i vody odvedené zaznamenal v roce 1996 ve srovná ní s předchá zejícími obdobími další
sestupnou  tendenci.

Pokles spotřeby pitné vody a s tím  související snížení množství odvá dě ných a č iště ných  vod
odpadních je ovlivně no změ nami podnikatelských aktivit v zá sobovaných regionech, jakož i racioná lním
přístupem odbě ratelů  k ovlivňová ní vlastní spotřeby.
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Č asový vývoj tržeb a výnosů  celkem  (v tis. Kč)

Název ukazatele 1993 1994 *) 1995 1996 index
1996/1995

TRŽBY A VÝNOSY CELKEM 665 904 777 660 903 545 921 481 1,020
v tom :

• provozní 663 479 764 342 877 709 899 145 1,024

          v tom zúč tová ní ZROHIM - 4 017 75 800 4 610 0,061

• finanč ní 598 2 546 13 776 14 852 1,078

• mimořá dné 1 827 7 772 12 060 7 484 0,621

TRŽBY A VÝNOSY bez vlivu
ZROHIM

- 773 643 827 745 916 871 1,108

*) bez vlivu mimořá dně  zúč tovaných dohadných položek aktivních za vodné a stoč né
      (dá le jen DPa V+S)

Meziroč ní pokles  „ostatních provozních výnosů “ je ovlivně n zejména vý ší objemu zúč tová ní  č erpá ní
zá konných rezerv na opravy hmotného investič ního majetku (v textu též ZROHIM), kdy bylo v roce 1996
proúč tová no o 71 190 tis. Kč  méně  než v předešlém roce 1995.

Skladba trž eb a výnosů v letech 1995 a  1996  (v tis. Kč )

podíl v % z celkového objemu

Ukazatel 1995 1996 1995 1996

Tržby a výnosy celkem 903 545 921 481 100,00 100,00
v tom : - provozní 877 709 899 145 97,15 97,58
z toho : voda pitná  (vč . předané) 469 306 531 434 51,94 57,67
             voda odvedená 256 137 281 023 28,35 30,50
              ostatní provozní 152 266 86 688 16,86 9,41
            - finanční 13 776 14 852 1,52 1,61
            - mimořádné 12 060 7 484 1,33 0,81

Skladba trž eb a výnosů r. 1996
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Tržby a výnosy v tis. Kč
celkem 921 481 tis. Kč

14852

7484

899145

provozní

finanč ní

mimořá dné

Provozní tržby a výnosy v tis. Kč 
celkem 899 145 tis. Kč

531434

281023

40139

9442
37107

voda pitná

voda odvedená

st.mont.prá ce

tržby z prodeje služeb

ost.provozní vý nosy
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Skladba provozních tržeb a výnosů   (v tis. Kč)
Ukazatel 1993 1994  *) 1995 1996 index

96/95

A TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY 618 403 712 785 737 885 823 555 1,116
v tom :

A1 • voda pitná  (bez předané) 296 066 367 085 362 372 410 758 1,134
A2 • voda předaná  cizí VHO 101 239 105 246 106 934 120 676 1,129
A3 • voda odkanalizovaná 210 461 231 457 256 137 281 023 1,097
A4 • SMČ 9 874 7 888 10 671 9 442 0,885
A5 • ostatní tržby za vl. vý r. 763 1 109 1 771 1 656 0,935
B TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 16 187 20 313 34 205 37 107 1,085
C OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 28 889 34 244 105 619 38 483 0,364

v tom :
C1 • zúč tová ní zá kon. rezerv - 4 017 75 800 4 610 0,061
C2 • zúč tová ní opr. položek - 19 1 398 6 536 4,675

PROVOZNÍ VÝNOSY A TRŽBY 663 479 767 342 877 709 899 145 1,024
*) bez vlivu mimořádně účtovaných DPa V+S

Skladba nákladů a výdajů  (v tis. Kč )
Ukazatel 1995 1996 index 96/95

Náklady celkem 811 880 815 758 1,005
z toho : provozní 802 035 821 793 1,025

v tom : spotřeba materiá lu 162 119 179 860 1,109
            spotřeba energie 58 057 61 874 1,066
            opravy a udržová ní

(vč . zá k. rezerv) - úč . 511+552
147 202 108 343 0,736

            odpisy HIM a NIM 134 413 169 081 0,126
            mzdové a  ostatní osobní

ná klady (dá le jen MOON)
133 635 141 697 1,060

            zá k. pojiště ní + soc. ná klady 50 875 55 855 1,098
             finanční 3 374 3 458 1,025
             mimořádné vč . daně  z příjmu 6 471 - 9 493 -

Zá porná  hodnota mimořá dných ná kladů  je ovlivně na zejména úč tová ním „minusové“ č á sti daně
z příjmu za rok 1995, kdy po schvá lení roč ní úč etní zá vě rky roku 1995 došlo ke změ ně  stanoviska MF ČR ve
vě ci „daňové uznatelnosti“ 60 % ná kladů  za vypouště ní odpadních vod ve vý ši 6 139 750,- Kč , které jsou u
společ nosti využity v souladu s ustanovením zá kona č . 281/1992 Sb. a koneč ným zúč tová ním úplat za
vypouště ní odpadní vody s podnikem Povodí Odry. Finanč ně  byl tento dopad zabezpeč en v rá mci daňové
povinnosti roku 1995.
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Grafické znázornění skladby nejvýznamnějších provozních nákladů v roce 1996

Provozní náklady v tis. Kč
celkem 821 793 tis. Kč

3185

34103

55855
141697

169081

47246

108343 5056
61874

179860

15493

spotřeba materiálu

spotřeba energie

spotřeba vody převzaté

opravy a udržování

ostatní služby

odpisy HIM a NIM

mzdové a ostatní osobní náklady

zákonné pojištění a sociální
náklady
ostatní provozní náklady

daně a poplatky

ostatní náklady
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Oblast provozních nákladů  je charakterizová na ná rů stem cen materiá lových vstupů , zejména
chemiká lií, materiá lů  pro realizaci oprav a údržby vodohospodá řských zařízení prová dě ných vlastními
zamě stnanci, surové vody, mezd a v neposlední řadě  odpisů  hmotného a nehmotného investič ního majetku
(uvedení nových kapacit do provozu, dokonč ení investič ních akcí, ná kup strojů , zařízení a odpisy převzatého
infrastrukturního majetku).

Ze srovná ní vývoje č erpá ní ná kladů  s rokem 1995 vyplývá , že finanč ní ná klady mírně  vzrostly
o 84 tis. Kč .

V oblasti investová ní a reinvestová ní vlastních disponibilních prostředků  i zdrojů  cizích, které jsou
reprezentová ny dotací ze stá tního rozpoč tu, ná vratnou finanč ní výpomocí ze stá tního rozpoč tu, pů jč kou ze
SFŽP a č á stí úplat za vypouště ní zneč iště ných odpadních vod, bylo vynaloženo celkem 217 199 tis. Kč .

Hlavní pozitivní tendence ve srovnání se skuteč ností dosaž enou v roce 1995
1. Zvý šení množství odpadních vod č iště ných s vyhovující úč inností

2. Trvalé řá dné zajiště ní likvidity a solventnosti v průbě hu hodnoceného období.

3. Efektivní využití disponibilních finanč ních zdrojů  mě řitelné rů stem ziskovosti ve finanč ní oblasti.

4. Postupné snižová ní absolutního objemu zá sob ve srovná ní se skuteč ností dosaženou k 31.12.1995
o 12,3 % (o 2 733 tis. Kč ).

5. Pokles podílu pohledá vek po lhů tě  splatnosti z 24,33 % na 21,35 %  (o 2,88 bodu).

6. Snížení objemu vody nefakturované o 1 %.

7. Meziroč ní rů st rentability i produktivity, pozitivně  ovlivně ný  i poklesem poč tu zamě stnanců  na 94 %
skuteč nosti vyká zané k poslednímu dni předchá zejícího období.

Předpokládaný vývoj podnikání a finanční situace v roce 1997

Strategie a postup při realizaci investič ní politiky pro rok 1997 a ná sledující období jsou podřízeny
potřebá m zajišťová ní zá kladního předmě tu č innosti, přijatého ekologického programu, spoč ívajícího
v modernizaci, rekonstrukcích a výstavbě  kanalizací a č istíren odpadních vod, a zajiště ní zvý šených
požadavků  na kvalitu a efektivnost při zá sobová ní obyvatelstva i podnikatelských subjektů  pitnou vodou
(rekonstrukce, modernizace vodohospodá řských zařízení, efektivnost při provozová ní vodá renských zdrojů ).
V neposlední míře je investič ní politika společ nosti soustředě na na nutnost dořešit zá sobová ní obyvatel i
průmyslu z veřejného vodovodu a odvá dě ní odpadních vod veřejnou kanalizací v regionu pů sobnosti a.s.
jako celku, vč etně  využívá ní vodohospodá řského majetku cizích subjektů .

I přes oč eká vaný  pokles odbě rů  pitné vody ve srovná ní s výsledky roku 1996 a snížení množství
odpadních vod odvá dě ných veřejnou kanalizací, předpoklá dá  společ nost rů st rentability oproti skuteč nosti
dosažené v roce 1996.

Celková  vý še dosaženého zisku před zdaně ním by mě la v roce 1997 dosá hnout 120 mil. Kč . Ve
víceletém výhledu se také poč ítá  s dalším zvyšová ním zá kladního jmě ní akciové společ nosti formou
nepeně žitého vkladu infrastrukturního vodohospodá řského majetku mě st a obcí zá sobovaného regionu.
Rovně ž oblast zdrojů  financová ní investič ní výstavby předpoklá dá  v roce 1997 úč ast stá tního rozpoč tu na
financová ní dostavby rozšíření ČOV Opava (dotace ze stá tního rozpoč tu i ná vratná  finanč ní výpomoc).
O úč asti stá tního rozpoč tu se jedná  i v souvislosti s řešením problematiky č iště ní odpadních vody ve mě stě
Karviná  a výstavby skupinového vodovodu Hradec-Slatina. Oč eká vá  se také koneč né řešení vlastnických
vztahů  k pozemkům a vodohospodá řským zařízením budovaným v rá mci přivadě č e, souvisejícího se
zkapacitně ním vodovodu při výstavbě  Slezské Harty a ukonč ením privatizace bývalého stá tního podniku a
dalších vodohospodá řských zařízení.

Ve výkonové oblasti hlavních vý robních č inností oč eká vá  společ nost pokles odbě rů  pitné vody  ve
srovná ní se skuteč ností vyká zanou v hodnoceném období 1996 o 2,1 % (o 969 tis. m3). Snížení množství
vod odvedených veřejnou kanalizací je odhadová no na 400 tis. m3, což představuje 2,4 % loňské skuteč nosti.

Ve srovná ní s výslednými hodnotami roku 1996 je plá nová n cca 10 % ná rů st celkových ná kladů ,
ovlivně ný  vyššími cenami vstupů  u jednotlivých ná kladových položek takto :
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• spotřeba materiálu - ná rů st ceny surové povrchové vody o 25 %, chemiká lií, ná kup a spotřeba
koagulantů  v nově  provozovaných ČOV

• spotřeba energie - ná rů st spotřeby je úmě rný  nově  provozovaným kapacitá m

• opravy a udržování - potřeby pro zajišťová ní nutných oprav  a údržby (při vytvoření ZROHIM) ná rů st
ovlivně ný  rů stem cen stavebních prací

• mzdové náklady a zákonné pojištění  - rů st ceny živé prá ce

• odpisy hmotného investičního majetku  - uvedení nových vodohospodá řských a provozních zařízení
do užívá ní

Ve vývoji celkového kapitá lu společ nosti i jeho vlastního jmě ní se oč eká vá  vzestupná  tendence, která
bude ovlivně na nejen přijatými opatřeními investič ního charakteru (dotace ze stá tního rozpoč tu, případné
zvyšová ní zá kladního jmě ní a tvorba emisního ažia), ale zejména plá nem tvorby úč etního zisku pro
rok  1997.

Vlastní akcie společ nost nepořizuje.

F I N A N C O V Á N Í
Provozní č ást
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V průbě hu hodnoceného období společ nost zabezpeč ila financová ní veškeré hospodá řské č innosti
jako celku.

Společ nost byla po celé období solventní (schopna zabezpeč it své finanč ní zá vazky), volné disponibilní
finanč ní prostředky byly převá dě ny na termínované a cyklické úč ty u peně žních ústavů  (vč . konfirmací).
Přijaté úroky  se pozitivně  odrazily v dosaženém zisku.

Přehled finanč ní situace společ nosti k 31. 12. 1996

legenda měrná jednotka 1995 1996 index 1996/95

FINANČNÍ MAJETEK CELKEM tis. Kč 151 170 239 980 1,588

v tom : peníze v pokladně tis. Kč 183 175 0,956

            ceniny tis. Kč 388 439 1,131

            bankovní úč ty tis. Kč 150 599 239 366 1,589

Stavy půjč ek a úvěrů k 31. 12. 1996

Věřitel předmět a forma úvěrování tis. Kč poznámka

Stá tní rozpoč et ná vratná  finanč ní výpomoc ze SR na
financová ní výstavby ČOV Opava
(č erpá no v r. 1996) 17 600

bude splá ceno po dobu
5-ti let po ukonč ení
výstavby

Stá tní rozpoč et ná vratná  finanč ní výpomoc ze SR na
financová ní výstavby ČOV Frýdek-
Místek  (č erpá no v r. 1995) 95 500

bude splá ceno po dobu
10-ti let po ukonč ení
výstavby, k 31.3.1997
splaceno 667 tis. Kč

SFŽP pů jč ka - úč elová  podpora ze SFŽP na
financová ní výstavby ČOV Opava
(č erpá no v r. 1995) 25 000

bude splaceno do
31.3.1999 po
dokonč ení výstavby

Vývoj pohledávek
Přestože ve vývoji pohledá vek (úč tovaných na úč tě  č . 311) po lhů tě  splatnosti došlo ve srovná ní se

skuteč ností dosaženou v roce 1995 k poklesu, je nutno této problematice trvale vě novat zvý šenou pozornost.
V průmě ru č iní pohledá vky po lhů tě  splatnosti (vč . obč anů ) 21,35 %. V roce 1996 bylo nutno vymá hat
pohledá vky po lhů tě  splatnosti nejen vů č i podnikatelským subjektům a vlastníkům nemovitostí, ale i obč anům
a dalším fyzickým osobá m. Z celkového objemu pohledá vek po lhů tě  splatnosti dluží domá cnosti za vodné a
stoč né 2 491 tis. Kč , tj. 11,44 %.

Pohledávky za odběrateli

Ukazatel
(v tis. Kč )

k 31.12.1995 k 31.12.1996 index 1996/95

Pohledá vky celkem (vč . fyzických osob a
obč anů ) - úč et 311

89 867 101 960 1,135

Pohledá vky po lhů tě  splatnosti (vč .
fyzických osob a obč anů )

21 774 21 769 0,999

Podíl pohledá vek po lhů tě  splatnosti na
pohledá vky celkem (v %)

24,23 21,35 0,881

MZDY, ZAMĚSTNANCI
Struktura vyplacených mezd a poč tu zaměstnanců vyplývá z následujících tabulkových přehledů :
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Ukazatel měrná
jednotka

Skuteč .
1993

Skuteč .
1994

Skuteč
1995

Skuteč .
1996

Index
96/95

Průmě rný  evidenč ní poč et
zamě stnanců

osob 1 579 1 527 1 519 1 430 0,941

Mzdové prostředky celkem tis. Kč 99 990 112 871 133 635 146 361*)) 1,095

Mzdové a ostatní osobní
ná klady

tis. Kč 99 990 112 871 133 635 141 697 1,060

v tom : OON tis. Kč 285 1 084 807 565 0,700

Průmě rná  mě síč ní mzda
celkem

Kč 5 262 6 101 7 287 8 496 *) 1,166

Produktivita ze zisku
 na zamě stnance

Kč 39 728 60 692 60 346 73 932 1,225

*) vč. fondový ch mezd

Skladba průměrné měsíč ní mzdy v Kč

Ukazatel Skuteč .
1993

Skuteč .
1994

Skuteč .
1995

Skuteč .
1996

Rozdíl
96 - 95

1996 - podíl v %
na celk. obj.

Zá kladní mzda 3 259 3 815 4 455 5 285 830 62,20

Příplatky vč . pohotovosti 173 169 211 236 25 2,78

Ná hrady mezd 571 628 796 966 170 11,37

Prémie 818 959 1 766 1 979 213 23,30

Mimořá dné odmě ny 21 27 34 5 - 29 0,06

Ostatní odmě ny 418 503 25 25 0 0,29

Celkem 5 262 6 101 7 287 8 496 1 209 100,00

 Vývoj stavu zaměstnanců

1811
1748

1618
1579

1527 1519

1430

1000

1500

2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Počet zaměstnanců  celkem

PŘEHLED ZÁ KLADNÍCH UKAZATELŮ  HOSPODAŘENÍ A JEJICH VÝVOJ
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Ukazatel Měrná
jednotka

1993 1994 1995 1996 Index
1996/95

Tržby a výnosy tis. Kč 665 904 777 660 903 545 921 481 1,020

v tom : provozní

            finanč ní

            mimořá dné

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

663 479

598

1 827

767 342

2 546

7 772

877 709

13 776

12 060

899 146

14 852

7 484

1,024

1,078

0,621

Náklady celkem tis. Kč 603 174 684 983 811 880 815 758 1,005

v tom : provozní

            finanč ní

            mimořá dné

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

582 080

3 989

17 196

677 138

 3 219

4 626

802 035

3 374

6 471

821 793

3 458

- 9 493

1,025

1,025

-

ZISK úč etní tis. Kč 62 730 92 677 91 665 105 723 1,153

Produktivita výnosů  a tržeb tis.Kč /
1 zam.

421,73 509,27 594,83 644,39 1,083

Produktivita ze zisku
(rentabilita zamě stn.)

Kč /1 zam. 39 728 60 692 60 346 73 932 1,225

Celkové zá soby tis. Kč 56 541 23 267 22 144 19 411 0,877

Průmě rný  evidenč ní poč et
zamě stnanců

osoby 1 579 1 527 1 519 1 430 0,941

Meziroč ní ná rů st produktivity prá ce z vytvořeného zisku č iní 22,5 %, rů st produktivity prá ce z celkového
obratu představuje 8,4 %.

Tržby a výnosy jsou charakterizová ny meziroč ním ná rů stem 2 %, což je ovlivně no i dopadem
v úč tová ní realizovaných oprav, na které byla v roce 1995 č erpá na ZROHIM. Rozdíl tohoto dopadu  ve
výnosech představuje 71 190 tis. Kč  ve „prospě ch“  roku 1995 ve srovná ní s hodnoceným obdobím (viz
tabulka a komentá ř v oddílu Skladba tržeb a výnosů  hlavních vý robních č inností).

Meziroč ní rů st celkových ná kladů  o 0,5 % je ovlivně n úč tová ním mimořá dných ná kladů . Dů vody jsou
popsá ny v oddílu Skladba ná kladů  a výdajů .

A.  UKAZATELE  EFEKTIVNOSTI A  AKTIVITY

Ukazatel měr.
jedn.

hodnota

      95          96

komentář - hodnocení index
1996/95
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Rentabilita úhrnného kapitá lu % 1,64 1,79 Efektivnost využití vloženého kapitá lu,
bez ohledu na zdroj, odkud kapitá l
pochá zí. Meziroč ní rů st o 9,1 % je
příznivý .

1,091

Rentabilita vlastního kapitá lu % 1,81 1,95 Ukazatel vyjadřuje, do jaké míry
společ nost reprodukuje vlastní zdroje.
Platí, že výnosnost vlastního kapitá lu je
vyšší, než výnosnost celkového kapitá lu.
Meziroč ní rů st č iní 7,7 %, je příznivý .

1,077

Výnosnost akcie Kč 29,30 32,71 Z uvedeného vyplý vá  podíl zisku na
1 akcii. Meziroč ní rů st při zvý šení ZJ
v prů bě hu roku 1996 je příznivý .

1,116

Rentabilita výnosů  (ziskovost) % 10,28 11,57 Ukazatel udá vá , z kolika % je
společ nost  zisková .

1,125

Rentabilita celkový ch ná kladů % 11,29 12,96 Udá vá , kolik procent zisku spole č nost
vyprodukovala z 1,- Kč  vynaložený ch
ná kladů .

1,148

Doba obratu úhrnného kapitá lu dny 2 570 2 445 Ukazatel vyjadřuje, za kolik dní se obrá tí
vlastní a cizí kapitá l ve vztahu k tržbá m.

0,951

Doba obratu vlastního kapitá lu dny 2 326 2 242 Ukazatel vyjadřuje dobu obratu
vlastního kapitá lu ve vztahu k tržbá m.

0,964

Doba obratu zá sob

Doba obratu pohledá vek

Doba obratu zá vazků

dny

dny

dny

10

48

47

8

64

42

Pomocí obratovosti uvedený ch složek
majetku je sledová na hospodá řská
aktivita společ nosti.

0,800

1,333

0,894

B.  UKAZATELE  FINANČ NÍ

Ukazatel měr.
jed.

hodnota
    95            96

komentář - hodnocení index
1996/95

POMĚROVÉ UKAZATELE
Doba obratu stá lý ch aktiv dny 2 406 2 239 Ukazatel vyjadřuje dobu obratu stá lý ch

aktiv.
0,931

Doba obratu celkový ch aktiv dny 2 570 2 445 Ukazatel vyjadřuje dobu obratu aktiv
společ nosti celkem.

0,951

Likvidita 1. stupně
- okamžitá

% 134 234 Schopnost dostá t vlastním zá vazkům je
vysoká .

1,476

Likvidita 2. stupně
- pohotová

% 226 384 Společ nost je schopna dostá t svým
zá vazkům.

1,669

Likvidita 3. stupně
- bě žná , celková

% 247 405 V tržních podmínká ch je doporuč ená
hodnota - min. hodnota 250 %   *).

1,640
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Ukazatel měr.
jedn.

hodnota
   95            96

komentář - hodnocení index
1996/95

ROZDÍLOVÉ  UKAZATELE - TZV. FONDY FINANČ NÍCH PROSTŘEDKŮ
Okamžité peně žní prostředky  tis.Kč 38 528 137 619 Vyjadřuje likvidní prostředky 1. stupně  -

schopnost okamžitě  splatit krá tkodobé
dluhy.

3,572

Netto (č istý ) peně žní majetek tis.Kč 142 367 291 696 Likvidní prostředky 1. stupně  +
krá tkodobé pohledá vky - krá tkodobé
zá vazky.

2,049

Netto (č istý ) pracovní kapitá l tis.Kč 165 803 312 074 Obě žný  majetek - krá tkodobé dluhy. 1,882
Celková  zadluženost % 9,22 7,80 Ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu je

majetek podniku kryt cizími zdroji
(ovlivně no proná jmem HIM od mě st
a obcí, 60-ti % úplat dle zá k. 281/1992
Sb., pů jč kami ze SR a SFŽP).

0,846

Zadluženost vlastního kapitá lu % 10,18 8,50 Velmi nízká  zadluženost, kvantifikace
ovlivně na pronajatým HIM mě st a obcí,
úč tová ním 60-ti % úplat dle zá k.
281/1992 Sb., pů jč kami ze SR a SFŽP.

0,843

Ú rokové krytí % 64 653 440 613 Udá vá , jak je kryto placení úroku ziskem
(úroky minimá lní).

6,815

Solventnost % 47 52 Tržní ekonomika považuje 30 %
solventnost *)   za minimum.

1,106

*) Prof. Ing. Miroslav  Nejezchleba
   Jak sestavovat a č íst finanč ní a hospodářské rozbory podniku, vydalo AKS Ostrava, 1994

C.  UKAZATELE  VÝROBNÍ  A  PROVOZNÍ

Ukazatel měr.
jedn.

hodnota
   95          96

komentář - hodnocení index
1996/95

Mzdová  produktivita „A“ Kč 6,10 6,42 Udá vá , kolik výnosů  připadá  na 1,- Kč
vyplacený ch celkový ch  mezd (bez
mimořá dný ch výnosů  a vlivu ZROHIM).

1,052

Mzdová  produktivita „B“ Kč 2,92 3,40 Udá vá , jaká  č á st přidané hodnoty připadá
na 1,- Kč  vyplacený ch mezd.

1,164

Produktivita HIM Kč 0,12 0,12 Vyjadřuje stupeň využití HIM, kolik výnosů
vyprodukuje 1,- Kč  vložená  do HIM.
V podmínká ch VH, které je na PC HIM
ná roč né, hodnota bě žná .

1,000

Stupeň odepsá ní HIM % 28,10 28,86 Udá vá , z kolika % je v průmě ru odepsá n
HIM.

0,989

Ná kladovost výnosů Kč 0,91 0,89 Zatížení výnosů  (bez mimořá dný ch)
celkovými ná klady na 1,- Kč  výnosů ,
pokles ná kladovosti o 2,2 %

1,027

Materiá lová  ná roč nost výnosů Kč 0,25 0,26 Zatížení výnosů  (bez mimořá dný ch)
spotřebou materiá lu a energie. Projev
meziroč ního rů stu cen v tě chto
ná kladový ch položká ch je zřejmý
z vypoč teného indexu.

1,040

Vá zanost zá sob na výnosy Kč 0,025 0,021 Ukazatel vyjadřuje, jaký  objem zá sob je
vá zá n na 1,- Kč  výnosů . Meziroč ní pokles
je příznivý .

0,840
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4.  PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT SPOLEČ NOSTI

Provoz vodovodů

Pokrač ující strukturá lní změ ny v  regionu a prová dě ná  opatření na úseku mě ření spotřeby vody v bytech
dá le pů sobily na snižová ní spotřeby pitné vody. V roce 1996 došlo ke snížení vý roby pitné vody oproti roku
předchozímu o 3363 tis.m3. U vody fakturované došlo k celkovému poklesu spotřeby o 3,2 %, z toho u
domá cnosti o 3,9 % a u ostatních odbě ratelů  o 3,2 %, a to i přesto, že byl zaznamená n ná rů st v poč tu
napojených obyvatel na veřejný  vodovod.

V roce 1996 se  snížila specifická  potřeba vody fakturované celkem na 189 l na osobu a den.

Specifická  potřeba vody fakturované domá cnostem klesla na 116 litrů  na osobu a den.

1993 1994 1995

SPECIFICKÁ  POTŘEBA VODY  (v litrech na osobu a den)

196 189

252

211

264

160168

130
121 116

0

50

100

150

200

250

300

1992 1993 1994 1995 1996

Rok

l.o
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-1 Specifická  potřeba
vody fakturované
celkem

Specifická  potřeba
vody fakturované
domá cnostem

 

Okres Frý dek-MístekKarviná Nový  Jič ín Opava
Specifická  potřeba vody fakturované celkem205 190 181 173
Specifická  potřeba vody fakturované domá cnostem93 135 111 108

Specifická potřeba vody v roce 1996 dle okresů  (v litrech na osobu a 
den)
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EMBED

K zabezpeč ení co nejpřesně jšího mě ření odbě ru vody byla zahá jena montá ž nových typů  vodomě rů
s vyšší třídou přesnosti.

Z celkového poč tu 99 552 odbě rů  je 96,3% mě řeno vodomě ry. Celkový  poč et osazených vodomě rů
představuje 95 856 ks, nemě řených odbě rů  (paušá lů ) je 3696 ks.

K plynulému provozu vodovodních sítí v roce 1996 přispě la řada opatření na úseku oprav
a rekonstrukcí, které postupně  přiná šejí snížení  poruchovosti tě chto zařízení. K tomuto zlepšení došlo i přes
velmi nepříznivé klimatické podmínky v I.č tvrtletí roku 1996, které způ sobily mimořá dné množství poruch na
vodovodních řadech a přípojká ch.

V roce 1996 bylo odstraně no 3 866 poruch, z toho 2 129 na hlavních vodovodních řadech, 1 307 na
vodovodních přípojká ch a 430 na technologickém a strojním zařízení. Nejvyšší poč et poruch byl způ soben
vlivem poddolová ní území v okrese Karviná .

Poruchy na vodohospodářských zařízeních
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Technologické procesy vý roby a distribuce vody jsou postupně  automatizová ny, což se příznivě
projevuje v plynulé dodá vce pitné vody a ve  snižová ní ná roků  na obsluhu.

Požadavky na dodá vku pitné vody z centrá lních zdrojů  Ostravského oblastního vodovodu (dá le jen
OOV) byly plně  uspokojeny i v době  plá novaných vý luk.

Povodeň v zá ří 1996 byla příč inou vzniku havarijního stavu na přehradě  Morá vka. Tato situace ovlivnila
způ sob distribuce v systému OOV. Dodá vka vody z úpravny vody Vyšní Lhoty byla  nahrazová na dodá vkou
z úpravny vody Nová  Ves u Frýdlantu  (zdroj Šance). V plynulém zá sobová ní pitnou vodou, ať  již z dů vodu
poruchovosti zařízení č i nedostatku vody ve zdrojích, se nevyskytly zá važně jší výpadky .

V  roce 1996 byly z ekonomických a provozních dů vodů  odstaveny drobné místní zdroje Hrbolná ,
Frýdlant, Řepiště -Oblesky, Dobroslavice a Marklovice. Dodá vka pitné vody byla zajiště na ze systému OOV.

Kvalita dodá vané pitné vody vyhovovala v průbě hu  celého roku 1996 požadavkům  hygienických
předpisů . Pitná  voda z centrá lních zdrojů  úpraven vod Nová  Ves a Vyšní Lhoty má  velmi dobrou kvalitu,
vyhovující trvale ČSN 757111 - Pitná  voda, a uvedené zdroje patří v Č eské republice k nejlepším. Kvalitativní
ukazatele produkované pitné vody jsou dů sledně  kontrolová ny jak vlastními laboratořemi, tak i orgá ny
hygienické služby.
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Kvalita vody v úpravnách vod centrálních zdrojů

Ú V
Podhradí

Ú V
Nová Ves

Ú V
Vyšní Lhoty

Kvalita vody Mě rná
jednotka

Mezní hodnota
dle ČSN
757111

Upravená  voda
prům.hodnota

Upravená  voda
prům.hodnota

Upravená  voda
prům.hodnota

pH 6 - 8 7,71 7,81 7,60
Alkalita mmol.l-1 - 0,78 0,61 0,43
Acidita mmol.l-1 - 0,08 0,02 0,02
Barva mgPt.l-1 20 3,79 1,41 0,70
Zá kal ZF 5 2,17 0,28 0,08
Oxidovatelnost mgO2.l-1 3 2,47 1,39 0,70
Železo mg.l-1 0,3 0,02 0,02 0,02
Mangan mg.l-1 0,1 0,01 0,04 0,00
Dusič nany mg.l-1 50 14,50 4,05 4,20
Dusitany mg.l-1 0,1 0,00 0,01 0,00
Č pavek mg.l-1 0,5 0,08 0,03 0,05
Hliník mg.l-1 0,2 0,07 0,05 0,01
Baryum mg.l-1 1,0 <0,05 <0,05 <0,10
Zinek mg.l-1 5 0,02 0,01 0,01
Mě ď mg.l-1 0,1 <0,003 <0,003 0,003
Chrom mg.l-1 0,05 0,003 <0,003 <0,003
Nikl mg.l-1 0,1 <0,003 <0,003 <0,003
Stříbro mg.l-1 0,05 <0,003 <0,003 <0,003
Selen mg.l-1 0,01 0,001 0,001 0,001
Olovo mg.l-1 0,05 <0,01 <0,01 <0,01
Kadmium mg.l-1 0,005 <0,001 <0,001 <0,001
Rtuť mg.l-1 0,001 <0,0005 0,0005 0,0003
Chloroform µg.l-1 30 10,0 16,0 15
PCB ng.l-1 50 <10 <10 <10
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Základní údaje o vodovodech

čís. Ukazatel 1995 1996
1. Poč et obyvatel v zá sobovaném regionu 858 674 857 854
2. Poč et napojených obyvatel v rá mci a.s. 700 008 700 822
3. Podíl napojených obyvatel v rá mci a.s. (%) 81,5 81,7
4. Poč et veřejných vodovodů

z toho : skupinových
140
49

115
51

5. Délka vodovodní sítě  (km) 3 836 3 837
6. Poč et vodovodních přípojek 92 409 94 087
7. Délka vodovodních přípojek (km) 757 758
8. Poč et osazených vodomě rů 93 542 95 856
9. Poč et vymě ně ných vodomě rů /rok 18 915 23 799
10. Poč et paušá lních odbě rů 4 197 3 696
11. Poč et č erpacích a přeč erpá vacích stanic 153 140
12. Poč et úpraven vod

z toho : na vodu podzemní
24
15

23
14

13. Výkon úpraven vod (l.s-1)
z toho : na vodu podzemní (l.s-1)

5 243
275

5 220
250

14. Poč et vodojemů 323 334
15. Objem vodojemů  (m3) 351 376 352 318

Přehled o výrobě a dodávce vody v hmotných jednotkách

Ukazatel Měrná
jednotka

1995 1996

Voda vyrobená  ve vlastních zařízeních tis.m3 108 541 105 178
Voda převzatá  od cizích VH organizací tis.m3 359 388
Voda předaná  cizím VH organizacím tis.m3 39 633 38 065
Voda vyrobená , urč ená  k realizaci přímým
spotřebitelům

tis.m3 69 267 67 501

Voda fakturovaná tis.m3 50 025 48 429
v tom : domá cnosti
       ostatní

tis.m3

tis.m3
30 817
19 208

29 613
18 816

Výzkum, vývoj

Pozornost byla vě nová na i provoznímu výzkumu a vývoji, byly ově řová ny moderní postupy protikorozní
ochrany vodovodních sítí. Ú spě šně  byl ukonč en zkušební provoz dá vková ní chlordioxidu v úpravně  vody
Nová  Ves u Frýdlantu. Byly apliková ny moderní metody sanace železobetonových konstrukcí komor
vodojemu ve Frýdku-Místku, v Zá blatí a v Doubravě .
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Provoz kanalizací
Odvá dě ní odpadních vod bylo v průbě hu celého roku 1996 plynulé, stejně  jako provoz č istíren

odpadních vod (dá le jen ČOV), kde se zvý šilo množství odpadních vod č iště ných s vyhovující úč inností.
Sestupný  trend ve spotřebě  pitné vody se projevil i poklesem množství odvedených vod odpadních

 o 1 813 m3.
Poč et obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. č inil v roce 1996   500

561 osob, což reprezentuje 54,8 % z celkového poč tu obyvatel.
Přehled napojených obyvatel v jednotlivých okresech je zřejmý  z ná sledujícího grafu
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SmVaK Ostrava a. s.
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Poč et obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

V roce 1996 bylo veřejnou kanalizací odvedeno 34 981 tis m3 .
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Pokrač oval program oprav kanalizací, který  příznivě  ovlivňuje provozní vlastnosti a poruchovost stokové
sítě . V roce 1996 se na kanalizač ních sítích a přípojká ch opravovalo 948 poruch. Znač ná  č á st poruch se
trvale objevuje v lokalitá ch okresu Karviná , kde negativně  pů sobí dů lní vlivy. Při opravá ch
a rekonstrukcích kanalizač ních sítí se klade dů raz na jakost trubních materiá lů  a kvalitu prová dě ných
stavebních prací.
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V roce 1996 byla zprovozně na 1. stavba rekonstrukce ČOV Opava, celá  modernizace  bude dokonč ena
v polovině  roku 1997.

V prosinci 1996 byl úspě šně  ukonč en zkušební provoz ČOV Frýdek-Místek.

Dokonč ová ním nových mechanicko-biologických č istíren vý razně  stoupá  množství odpadních vod
č iště ných s vyhovující úč inností.
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Základní technické údaje o kanalizacích a č istírnách odpadních vod
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U k a z a t e l měrná
jednotka

1995 1996

 1. Poč et obyvatel bydlících v domech
     napojených na veřejnou kanalizaci

poč et 501 386 500 561

 2. Poč et obcí s veřejnou kanalizací poč et 52 52

 3. Poč et  č istíren odpadních vod poč et 39 39

 4. Kapacita č istíren odpadních vod m3.d-1 222 431 222 537

 5. Délka kanalizač ní sítě km 1 008 1010

 6. Poč et kanalizač ních přípojek poč et 31 223 31 734

 7. Délka kanalizač ních přípojek km 253 281

8.  Množství vypouště ných odpadních vod
      do veřejné kanalizace

tis.m3 36 794 34 981

 9. Množství č iště ných odpadních vod
      (vč . srá žkových)

tis.m3 56 728 63 130

10. Kaly produkované z č istíren odpadních
      vod (v sušině )

t.r-1 9 130 10 578

OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU  A INVESTIČ NÍ VÝSTAVBA
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Opravy vodohospodářských zařízení

Na úseku péč e o hmotný  majetek byly postupně  realizová ny jednotlivé investič ní akce
a jmenovité opravy dle zpracovaných středně dobých plá nů  společ nosti.

Při zařazová ní akcí do plá nu realizace byla zohledňová na zejména tato hlediska: stav sítě , optimalizace
tlakových pomě rů  ve vodovodních sítích a u kanalizací pak přepojová ní výustí na č istírny odpadních vod,
likvidace havarijních stavů  a snižová ní balastních vod.

Vlastní technická  řešení u tě chto staveb byla smě rová na do optimalizace dimenzí, technické unifikace
řešení a používá ní takových materiá lů , které ve svém dů sledku co nejlépe vyřeší danou problematiku a to i
s ohledem na vynaložené ná klady.

Jako dlouhodobý  program byly v roce 1996 zpracová ny ve spoluprá ci s Ministerstvem země dě lství ČR a
Okresními úřady Nový  Jič ín a Frýdek-Místek programy rozvoje vodovodů  a kanalizací okresů  a to jako
společ ná  koncepč ní řešení do roku 2015. V tomto smě ru budeme pokrač ovat i v roce 1997.

Seznam hlavních dodavatelských oprav

           název Rozpoč tové náklady
  (v mil. Kč )

Ú pravna vody Podhradí, stavební opravy 1,391
Vodojem Zá blatí, sanace železobetonových  konstrukcí 2,105
Vodojem Frýdek, sanace železobetonových konstrukcí 4,351
Paskov-centrum, oprava vodovodu 1,154
Frýdek-Místek,oprava kanalizace ul.Puškinova 2,657
Třinec-Kamionka, oprava vodovodu 1,799
Třinec-Kanada, oprava vodovodu ul.Míru 3,700
Paskov, oprava vodovodu - l.etapa 1,961
Orlová , oprava vodovodu ul.Palackého 1,041
Albrechtice-střed, oprava vodovodu 1,342
Prostřední Suchá , oprava vodovodu U léká rny 1,859
Petřvald-Březiny, oprava kanalizace 1,685
Karviná , oprava kanalizace, ul.Studentská 2,157
Bohumín-Skřeč oň, oprava kanalizace ul. 1.má je 2,599
Odry, oprava vodovodu přípojek, ul. Sokolovská 1,014
Frenštá t p./R., oprava vodovodní sítě 1,912
Dobroslavice, oprava vodovodu 1,493
Opava, oprava kanalizace, ul.Hradecká  - I.č á st 1,782

INVESTIČ NÍ VÝSTAVBA



25

V roce 1996 bylo dokonč eno a uvedeno do provozu 67 staveb.

Inžený rskou č innost při přípravě  a realizace investič ních akcí v roce 1996 témě ř výhradně  zajišťovala
dceřiná  společ nost  SmVaK - inžený ring, s.r.o.

Výbě r zhotovitelů , jak na projektovou přípravu, tak na realizaci, byl prová dě n na zá kladě  obchodních
veřejných soutě ží, což příznivě  ovlivňovalo vý ši investič ních ná kladů  a termíny realizace jednotlivých
investič ních akcí.

Seznam hlavních staveb

           název akce termín
zahájení

termín
dokonč ení

rozpoč tový
náklad

  v mil. Kč

profinancováno
v mil. Kč

1.1. - 31.12.96

Antošovice, rekonstrukce shybky 9/95 6/96   9,756 2,490
Ú pravna vody  Podhradí, rekonstrukce
energetiky

9/95 6/96 11,911 4,986

Ú pravna vody Podhradí, rekonstrukce
dá vková ní

9/96 12/96   7,680   7,628

Ú pravna vody Podhradí, rekonstrukce ATS 6/96 8/96   1,668   1,590
Jablunkov-Lomná , vodovod 7/95 7/96 23,391   2,114
Nový  Jič ín - vodomě rné šachty 7/96 10/96   1,596    1,301
Karviná  - dispeč ink 11/96 7/97 12,478    5,131
Napojení Bílova na OOV 2/96 4/96   1,271    1,273
Ú pravna vody Nová  Ves, rekonstrukce
kompresorovny

10/96 12/96   2,105    2,125

Příbor, kanalizace vyústi Bená tky 10/96 12/96   1,182    1,107
Opava, ČOV 4/95 6/97 171,616  83,470
OOV, dispeč ink III. etapa 4/96 7/97  11,797    2,996
Ú pravna vody Nová  Ves, rekonstrukce
kotelny

96 97    4,030    1,500

Rekonstrukce redukč ní stanice Poruba 10/96 5/97    3,205    1,204
Chlorovna Bludovice 8/96 11/96   1,344    1,305
Palkovice, vodovod ASŘ 11/96 2/97   1,481    1,286
Vratimov, kan.přepojení na Ú ČOV 95 12/97   4,010    2,520
Havířov-Životice, rekonstrukce  ATS 8/96 11/96   1,017   1,005
ČOV Č eský  Tě šín, rekonstrukce hrubého
předč iště ní

7/96 10/96   1,253   1,213

Bílovec, kanalizace Radotínská 9/95 4/96   2,500   2,500
Příbor-Klokoč ov, kanalizace 96 96   2,500   2,000
Nový  Jič ín, rekonstrukce kanalizace,
ul. Ú prkova

8/96 10/96   1,138   1,139

ČOV Nový  Jič ín, rekonstrukce hrubého
předč iště ní

10/96 12/96   1,600   1,600

Dolní Lhota, rekonstrukce vodovodu 9/96 12/96   1,119   1,145
Skřípov-Hrabství, vodovod 7/96 5/97   1,300   1,180
Dolní Benešov, kanalizace ul. Ná dražní 12/96 5/97   3,070   1,085
Vodojem Frýdek, rekonstrukce 8/96 12/96   1,548   1,388

5. ZVEŘEJŇOVANÉ  ÚDAJE Z ROČ NÍ Ú Č ETNÍ ZÁVĚRKY

Obchodní jméno :                Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.                 IČ O :  45193665
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Sídlo:   28. října 169, 709 45  Ostrava     zveřejň uje podle § 20 zák. 563/91 Sb. hlavní údaje z úč etní závěrky za rok   1996    

ověřené auditorem (obchodní jméno) + č íslo oprávnění         Ing. Ladislav Balá ž, 417               dne : 14.4.1997
auditorský výrok : bez výhrad,

)

R O Z V A H A   (v tis. Kč)
bě žný rok minulý  rok bě žný rok minulý rok

AKTIVA CELKEM 5 900 983 5 581 459 PASIVA CELKEM 5 900 983 5 581 459
A Pohledávky za upsané

vlastní jmění
- - A VLASTNÍ JMĚNÍ 5 411 527 5 052 456

B STÁ LÁ  AKTIVA 5 405 566 5 225 675 A.I základní jmění 3 232 031 3 132 518
B.I. nehmotný  investič ní

majetek
8 590 11 010 A.II kapitálové  fondy 1 435 355 1 272 907

B.II hmotný  investič ní majetek 5 394 683 5 213 165 A.III. fondy tvořené  ze zisku 342 725 341 882
B.III finanč ní investice 2 293 1 500 ± A.IV. hosp. vý sledek min let 295 693 213 484

B.III.1 z toho : podíl.cen.papíry a
vkl. v podn. s rozhod. vliv.

2 293 1 500 ± A.V. hosp. vý sledek úč etního období 105 723 91 665

C OBĚ Ž NÁ  AKTIVA 414 435 278 445 B CIZÍ ZDROJE 485 347 525 493
C.I. zásoby 19 411 22 144 B.I rezervy 25 255 10 954
C.II dlouhodobé  pohledávky 967 1 292 B.II dlouhodobé  závazky 357 731 401 897

C.III. krátkodobé  pohledávky 154 077 103 839 B.III krátkodobé  závazky 102 361 102 642
C.IV finanč ní majetek 239 980 151 170 B.IV. bankovní úvěry a vý pomoci - 10 000

D OSTATNÍ AKTIVA 80 982 77 339 B.IV.1 z toho : dlouhodob é  bank.úvěry - -
C OSTATNÍ PASIVA 4 109 3 510

V Ý K A Z  Z I S K Ů  A  Z T R Á T   (v tis. Kč)
I+II Vý kony a prodej zbož í 867 441 780 745 • Provozní hosp. vý sledek 77 353 75 674

I+II.1 z toho : trž by za prodej vl.
vý r., služ eb a zbož í

860 661 772 090 XI+XII Zúč tování rezerv a opr. polož ek
do fin. vý nosů

1 2

II.2 Změna stavu vnitropodn.
zásob vlastní  vý roby

96 -703 L+M Tvorba rezerv a opravný ch
polož ek na fin. náklady

- 1

II.3 Aktivace 6 684 9 358 VIII+IX+X
+XII+

XII+XIV

Jiné  finanč ní vý nosy 14 850 13 774

A+B Vý kon. spotřeba a náklady na
prodej zbož í

385 385 390 483 K+N+O+P+
R

Jiné  finanč ní náklady -2 270 11 061

+ Přidaná hodnota 482 056 390 262 • Hosp. vý sl. z fin. operací vč .
daně z příjmu z běž né  č in..

11 392 10 402

C Osobní náklady 197 882 184 870 •• Hosp. vý sl. za běž . č innost 94 474 78 388
E Odpisy nehmotné ho

a hmotné ho invest.  maj. 169 081 134 413
XVI Mimořádné  vý nosy 7 484 12 060

IV+V Zúč tování rezerv, opr. polož ek
a č as. rozl. provozních vý nosů 11 146 77 198

S+T Mimořádné  náklady -3 765 -1 217

G+H Tvorba rezerv, oprav. polož ek
a č as. rozl. provozních
polož ek

25 778 32 815 • Mimořádný  hosp. vý sledek 11 249 13 277

III+VI+
VII

Jiné  provozní vý nosy 20 559 19 766 ••• Hosp.vý sl. za úč et. období 105 723 91 665

D+F+I+J Jiné  provozní náklady 43 667 59 454 Místo uložení výroční zprá vy : SmVaK Ostrava a.s.
                                          28. října 169.   709 45  Ostrava

Dceř iné podniky (ná zev a sídlo) :    Osoby s více než 20% podílem na ZJ (+ výše vkladu v %) :

- SmVaK - opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o. Opava nejsou
- SmVaK - dílny Luč ina, s.r.o., Luč ina
- SmVaK - inž ený ring, s.r.o., Ostrava
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6. NÁVRH NA POUŽITÍ Ú Č ETNÍHO ZISKU SPOLEČ NOSTI ZA ROK 1996

         v tis. Kč

Č ISTÝ DISPONIBILNÍ ZISK CELKEM 105 723

Rozdělení :

1. Tvorba zá konného rezervního fondu ve vý ši 5 %
č istého disponibilního zisku ve smyslu ustanovení §
217 zá k. č . 213/91 Sb. 5 286

2. Tvorba sociá lního fondu společ nosti
• 3 % objemu vyplacených MOON)

4 251

3. Výplata tantiém č lenům  orgá nů  společ nosti 932

4. Výplata dividend 0

5. NEROZDĚLENÝ ZISK 95 254

Akce investičního charakteru celkem 95 254

Rozdělení :

Rozšíření OOV a rekonstrukce zdrojů 12 020

Dispeč erské řízení a automatizace technologických
procesů

9 860

Rekonstrukce kanalizací a ČOV 34 412

Rekonstrukce vodovodů 25 970

Zdroje urč ené pro investič ní akce dosud
nespecifikované.
O jejich použití pro tento úč el rozhodne
představenstvo a.s.

12 992
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7. STANOVISKO DOZORČ Í RADY

Zpracová ní stanoviska dozorč í rady předchá zela namá tková  prově rka tě chto předložených podkladů  :

1. Ú č etnictví akciové společ nosti (hlavní úč etní kniha, vnitropodnikové výkaznictví dle vnitřních
organizač ních jednotek).

2. Roč ní úč etní zá vě rka společ nosti k 31. prosinci 1996 (rozvaha, výsledovka, příloha v „plném rozsahu“,
stanoveném Opatřením MF ČR č j. 281/80 380/96) ze dne 2. 12. 1996.

3. Daňové přizná ní společ nosti, zpracované v souladu s ustanovením zá kona č . 337/1992 Sb. a zá kona
č . 586/1992 Sb. ve zně ní dalších změ n a doplňků .

4. Ná vrhu „Vý roč ní zprá vy společ nosti“ a „Rozborů  hospodaření“ za hodnocené období a zprá vy
o výsledcích hospodaření a finanč ní situaci zpracované dle § 80 č . 152/1996 Sb. (dá le jen roč ní zprá va).

Při posuzová ní jednotlivých údajů  a zpracová ní stanoviska bylo postupová no dle ná sledující osnovy :

1. Namá tková  prově rka ná vaznosti zů statků  syntetických úč tů  dle Ú č tového rozvrhu na údaje uvedené v
roč ní úč etní zá vě rce

2. Posouzení eventuá lních změ n emise akcií, podíl managementu na kapitá lu společ nosti
3. Organizač ní změ ny, kapitá lový  podíl v „dceřiných společ nostech“, změ ny zá kladního jmě ní provedené

v roce 1996.
4. Tvorba zisku
5. Rezervy a fondy
6. Nové investice
7. Posouzení změ n kapitá lu společ nosti
8. Posouzení úplnosti rozsahu poskytová ní informací v ná vaznosti na ustanovení zá kona č . 591/1992
9. Stanovisko k ná vrhu rozdě lení disponibilního zisku

10. Zá vě r dozorč í rady

Výsledky zjištění k jednotlivým bodů m osnovy :

ad 1)

Namá tkovou prově rkou byla konstatová na ná vaznost zů statků  syntetických úč tů  dle platného úč tového
rozvrhu na údaje uvá dě né v úč etních výkazech, které jsou souč á stí roč ní  úč etní zá vě rky (výsledovka,
rozvaha).

ad 2)

V průbě hu hodnoceného období bylo zvý šeno zá kladní jmě ní společ nosti, kdy formou nepeně žních
vkladů  infrastrukturního vodohospodá řského majetku mě st a obcí bylo upsá no 99 513 ks nových akcií.

V majetku č lenů  představenstva, dozorč í rady a ředitelů  společ nosti je celkem 2 335 ks akcií SmVaK
Ostrava a.s., což představuje 0,07 % z celkového objemu vydaných akcií. Zamě stnanecké akcie nebyly v
rá mci společ nosti vydá ny.

ad 3)

V úč etním období roku 1996 pracovaly ve skupině  tři společ nosti s ruč ením omezeným (dceřiné
společ nosti), kde se akciová  společ nost SmVaK Ostrava (mateřská  společ nost) podílí na jejich zá kladním
jmě ní takto :
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název základní jmění k 1.9.1995 % podíl
společ nosti s. r. o  celkem  v tom : mateřské

  v Kč  vklad a. s.        společ n.

SmVaK - dílny Lučina, s.r.o. se sídlem Lučina, č.p. 258,
okres Frýdek-Místek
(společ ník p. Dalibor Onderek)
vznikla ke dni 28.8.1995 650 000 500 000   76,90

SmVaK - opravy a ověřování vodoměrů , s.r.o.
se sídlem v Opavě , Jaselská  ul. č . 47
(společ ník p. Ing. Vladimír Fuchs) 
vznikla ke dni 13.7.1995 1 250 000 1 000 000   80,00

SmVaK -  Inženýring, s.r.o. 1 000 000    793 000   79,30

se sídlem v Ostravě , 28.října 169
(společ ník Ing.Vladislav Pala)
vznikla ke dni 1.1.1996

Vzhledem k faktu, že jejich podíl na obratu i na vlastním jmě ní je nevýznamný , rozhodlo
představenstvo společ nosti, v souladu s ustanovením „Opatření MF ČR č j. 281/73 570/93“, uveřejně ným ve
Finanč ním zpravodaji č . 1/1994, že tyto s.r.o. do konsolidač ního celku nevstoupí, a tudíž a.s. nebude
sestavovat konsolidovanou úč etní zá vě rku, ani úč tovat o odložené dani z příjmu.

ad 4)  Tvorba zisku

Celkový  zisk dosažený  v roce 1996 č iní před zdaně ním 106 186 tis. Kč . Plá novaný  objem tak byl
splně n lépe o 3 578 tis. Kč , což č iní 3,48 %.

Daň z příjmu prá vnických osob č iní 463 tis. Kč .

Č istý   (úč etní) disponibilní zisk č iní 105 723 tis. Kč .

Společ nost dosá hla : hospodá řský  výsledek za bě žnou č innosti 94 474 tis. Kč

mimořá dný  hospodá řský  výsledek                      11 249 tis.Kč

ad 5)  Rezervy a fondy

a)  REZERVY

Společ nost v roce 1996 tvořila zá konné rezervy na opravy hmotného investič ního majetku v souladu se
zně ním zá kona č . 593/1992 Sb. ve zně ní změ n a dodatků . Zů statek rezervy (viz úč et 451) pro ná sledující
období č iní 25 255 tis. Kč .

Ú č et 454 (Rezerva na kurzové ztrá ty) vykazuje nulový  zů statek.

b)  FONDY ZÁ KONNÉ

Zá konný  rezervní fond je tvořen v souladu s ustanovením obchodního zá kona (viz ná vrh na rozdě lení
zisku).

Fond rezerv byl dá le dotová n na zá kladě  výsledků  jedná ní valné hromady akcioná řů  dne 6. 6. 1996 ve
vý ši 4 583 tis. Kč . Zů statek ke dni 31. 12. 1996  č iní 339 334 tis. Kč .

c)  SOCIÁ LNÍ FOND
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Sociá lní fond společ nosti byl dotová n ze zisku roku 1995 celkovou č á stkou 4 009 tis. Kč . Č erpá ní
sociá lního fondu je v souladu s usnesením představenstva společ nosti, která  je rozpracová na platnou
kolektivní smlouvou. Zů statek sociá lního fondu k 31. 12. 1996  č iní  3 391 tis. Kč .

Rezervy i fondy byly tvořeny i č erpá ny v roce 1996 v souladu se stanovami společ nosti, zá konnými i
vnitropodnikovými předpisy.

ad 6)  Nové investice

V roce 1996 byly realizová ny investice v celkové vý ši 235 622 tis. Kč .

Realizace profinancovaných investič ních aktivit a.s. v letech 1995 a 1996 je uvedeno v ná sledující
tabulce (v tis. Kč ).

1995 1996

1. Akce investiční výstavby celkem (stavby 301 579 195 936
zdroj financová ní : odpisy HIM a NIM
                              zisk r. 1993
                              zisk r. 1994
                              zisk. r. 1995
                              SFŽP - pů jč ka
                              SFŽP - dotace
                              SR - NFV
                              úplaty za vypouště ní odpadních vod

110 825
20 513
33 916

-
25 000

-
95 500
15 825

74 813
7 351

22 555
9 606

-
52 700
17 600
11 311

2. Stroje a zařízení celkem (SZNR) 60 621 39 686
zdroj financová ní : odpisy HIM a NIM
                              zisk. r. 1993
                              zisk  r. 1994
                              zisk. r. 1995

11 205
11 800
37 616

-

18 442
-

9 280
11 964

Celkem (pol. 1 + 2) 362 200 235 622

Poznámka :  V č erpá ní dle bodu 1) je připoč tena č á stka 1 167 tis. Kč  představující splá tku stá tní dotace
poskytnuté na investič ní akci ČOV Frýdek-Místek, uhrazená  z vlastních zdrojů .

Prostředky urč ené pro financová ní prosté i rozšířené reprodukce HIM společ nosti byly orientová ny na
modernizace, rekonstrukce a výstavbu nových vodohospodá řských zařízení, výkupy pozemků , obnovu
strojního vybavení a  širší uplatně ní výpoč etní techniky.

Významnými stavbami ekologického charakteru byl další postup při výstavbě  rozšíření ČOV v Opavě .
Na financová ní ČOV Opava se v roce 1996 podílel SR dotací ve výši 52 700 tis. Kč  a ná vratnou finanč ní
výpomocí ve vý ši 17 600 tis. Kč .

ad 7)  Posouzení změn kapitálu společnosti

Ze zů statků  rozvahových úč tů  ke dni 31. prosince 1996, bilance společ nosti a přílohy k úč etní zá vě rce
vyplývá  ná sledující pohyb vlastního jmě ní :

Stav k 1. 1. 1996                    Stav k 31. 12. 1996               Rozdíl

     5 052 456  5 411 527 359 071

Z uvedeného přehledu je zřejmý  celkový  ná rů st vlastního jmě ní společ nosti, což bylo ovlivně no
ná sledujícími položkami :

tis. Kč
• zá kladní jmě ní 99 513
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• kapitá lové fondy
v tom : emisní ažio

162 448
98 372

• rezervní fond 4 583
• sociá lní fond (zahrnuta tvorba ze zisku 1995 a č erpá ní 1996) -3 740
• hospodá řský  výsledek minulých let (vč . zisku r. 1995, zahrnuto
č erpá ní a tvorba fondů )

82 209

• zisk roku 1995 -91 665
• hospodá řský  výsledek bě žného období 105 723

ad 8) Společ nost zabezpeč ila v roce 1996 rozpracová ní „Prospektu emitenta cenného papíru“, který  byl
zá kladním dokumentem pro úč ely přijetí cenného papíru SmVak Ostrava a.s. k obchodu na vedlejším
trhu Burzy cenných papírů  Praha, a.s.
Akcie společ nosti jsou od 2. poloviny roku 1996 volně  obchodovatelné.
V ná vaznosti na ustanovení § 80 zá kona č . 152/1996 Sb. je společ nosti povinna předložit v termínu do
31.3.1997 zprá vu o výsledcích hospodaření a finanč ní situaci akciové společ nosti za úč etní období
roku 1996.
Provedenou kontrolou bylo konstatová no, že zprá va byla projedná na představenstvem společ nosti dne
6.3.1997 a po strá nce obsahové i formá lní splňuje ná ležitosti předepsané § 80 zá kona č . 152/1996 Sb.
i informace o skuteč nostech uvedených v § 74 zá kona č . 591/1992 Sb. o cenných papírech.

ad 9)  Stanovisko k návrhu na rozdělení zisku

NÁ VRH NA POUŽITÍ Ú Č ETNÍHO ZISKU SPOLEČ NOSTI ZA ROK 1996

              Kč

Č ISTÝ DISPONIBILNÍ ZISK CELKEM 105 723 431,36

1. Tvorba zá konného rezervního fondu 5 286 172,00

2. Tvorba sociá lního fondu 4 250 903,36

3. Výplata tantiém 931 680,00

NEROZDĚLENÝ ZISK 95 254 676,00

Prostředky nerozdě leného zisku budou použity pro financová ní investič ních potřeb.
Výplata dividend se vzhledem k zá vě rům přijatým na 1. řá dné valné hromadě  nedoporuč uje.

ad 10)  Z Á  V Ě R

Ú č etní zá vě rka společ nosti za rok 1996, vč etně   ná vrhu na rozdě lení disponibilního zisku společ nosti
byly namá tkově  přezkoumá ny z úč etnictví  a výkaznictví společ nosti za rok 1996. Kontrolou nebylo shledá no
zá vad.

Dozorč í rada doporuč uje schvá lit roč ní úč etní zá vě rku společ nosti i rozdě lení zisku dosaženého v roce
1996 na jedná ní řá dné valné hromady dne 5. 6. 1997.

Projednáno a schváleno dozorčí radou dne 14. 3. 1997.

 JUDr. Zdeněk POHL
         předseda dozorčí rady

8. VÝROK AUDITORA
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ZPRÁ VA AUDITORA
urč ená  pro akcioná ře společ nosti

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA a.s.

Jako auditor úč etní jednotky Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

jsem ově řil úč etní zá vě rku sestavenou k 31.12.1996 a úč etní informace obsažené ve vý roč ní zprá vě  úč etní
jednotky za rok 1996

Auditorské ově ření roč ní úč etní zá vě rky sestavené k 31.12.1996 je provedeno v souladu se zně ním zá kona
ČNR č . 524/92 Sb. o auditorech a Komoře auditorů  ČR a auditorskými smě rnicemi vydanými Komorou
auditorů  ČR.

Za sestavení úč etní zá vě rky, za vedení úč etnictví, jeho prů kaznost, úplnost a sprá vnost odpovídá  statutá rní
orgá n úč etní jednotky. Povinností auditora je získat informace potřebné pro ově ření úč etní zá vě rky a vyjá dřit
na zá kladě  ově ření ná zor na úč etní zá vě rku jako celek. Auditorské postupy byly provedeny výbě rovým
způ sobem, prokazujícím údaje roč ní úč etní zá vě rky, a to s ohledem na významnost vykazovaných
skuteč ností.

Na zá kladě  výsledků  použitých auditorských postupů  nebyly zjiště ny žá dné skuteč nosti, které by naznač ovaly,
že úč etní zá znamy, na zá kladě  kterých byla úč etní zá vě rka sestavena, nebyla úplné, prů kazné a sprá vné ve
všech významných souvislostech.

Dle ná zoru auditora úč etní zá vě rka předložená  k ově ření ve všech významných souvislostech vě rně
zobrazuje majetek a zá vazky, finanč ní situaci úč etní jednotky

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA a.s.

k 31.12.1996 a výsledek hospodaření za úč etní období roku 1996, v souladu se zně ním zá kona š. 563/91 Sb.
o úč etnictví a příslušnými platnými předpisy.

Po provedeném ově ření navrhuji roč ní úč etní zá vě rku sestavenou k 31.12.1996 v úč etní jednotce

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA a.s.

s c h v á l i t  b e z  v ý h r a d

V Ostravě  dne 14.04.1997 auditor

ing. Ladislav BALÁŽ, č íslo dekretu 417

9.  ZÁVĚR
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Rok 1996 je pro akciovou společ nost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava charakterizová n
celkovou hospodá řskou i společ enskou prosperitou.

I přes velmi nepříznivé pově trnostní vlivy v prvních mě sících roku a povodně  v zá ří 1996 doká zala
společ nost zajistit plynulé zá sobová ní všech odbě ratelů  kvalitní pitnou vodou. Výpadky nebyly zaznamená ny
ani v odvá dě ní a č iště ní vod odpadních.

Pokles odbě rů  pitné vody a jeho dopad do oblasti tržeb, výnosů  a hospodá řského výsledku jako celku se
podařilo eliminovat zvý šenými aktivitami v ostatních č innostech, finanč ní výnosy nevyjímaje.

Zá vazky společ nosti, spojované s uplatňová ním zamě stnaneckých povinností i prá v, vč etně  vytvá ření
zá kladních standardních sociá lních podmínek vlastním zamě stnancům, byly zabezpeč eny v rozsahu
stanoveném uzavřenou kolektivní smlouvou.

V roce 1997 bude pozornost společ nosti zamě řena zejména na další postup při přejímá ní
infrastrukturního vodohospodá řského hmotného investič ního majetku osvě dč enými metodami (zvyšová ní
zá kladního jmě ní), dokonč ová ní rozestavě ných investic a v neposlední řadě  na rovnomě rný  hospodá řský
rozvoj společ nosti jako celkuprová zený  bezporuchovým naplně ním předmě tu č innosti v plném rozsahu.

Příloha : Roč ní úč etní zá vě rka v plném rozsahu


