Vodovody a kanalizace Trutnov, akciová společnost

Výroční zpráva emitenta
kótovaných cenných papírů
za rok 2005

(výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 256/2004 Sb., zákona
č. 563/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Výroční zpráva je uložena od 30. dubna 2006 v sídle
společnosti, v sídle organizátora trhu cenných papírů a ve sbírce
listin Krajského soudu v Hradci Králové a uveřejněna na internetové
adrese www.vaktu.cz)

Trutnov, duben 2006
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Základní identifikační údaje

Obchodní jméno:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Sídlo:

Revoluční 19, Trutnov (541 51)

Datum vzniku:

1. 1. 1994

Právní předpis:

Obchodní zákoník, § 56 a násl. a § 154
a násl., notářský zápis ze dne 17. 11. 1993

Právní forma:

akciová společnost

Právní řád:

České republiky

IČ:

60108711

DIČ:

CZ60108711

Základní kapitál společnosti:

377 017 000,- Kč

Nominální hodnota akcie:

1 000,- Kč

Bankovní spojení:

KB Trutnov, č. účtu 2701601/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1006
Předmět podnikání
-

provozování vodovodů a kanalizací
podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
vyhledávání poruch a rozbory vody
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
vodoinstalatérství
zemní práce a práce speciální mechanizace
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava
nákup a prodej zboží – obchodní činnost
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba
rozvaděčů nízkého napětí
pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
ubytovací služby (kategorie chatová osada).
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Informace o společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. je akciovou společností smíšeného typu s převažující
činností provozování vodovodů a kanalizací. Mezi významné vedlejší činnosti patří činnost
speciální mechanizace (práce saco-kanalizačních vozů) a rozbory pitných a odpadních vod
(laboratoř).
Akcionáři jsou města a obce Trutnov, Janské Lázně, Svoboda n. Úpou, Mladé Buky a Horní
Maršov, které vlastní 79,4 % akcií společnosti. Zbývající část vlastní drobní akcionáři, kteří
si akcie zakoupili v rámci 2. vlny kupónové privatizace.
Akcie měst a obcí jsou převoditelné se souhlasem valné hromady, 1 ks akcie se zvláštními
právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je rovněž převoditelná se souhlasem valné
hromady, ostatní jsou veřejně obchodovatelné prostřednictvím RM-SYSTÉMU, a. s., Praha.
Organizační struktura společnosti
Společnost nemá organizační složku v zahraničí a se člení na ředitelství a výrobní provozy.
V čele společnosti je ředitel, který je s účinností od 22. 9. 2004 zapsán v obchodním rejstříku
jako prokurista. Ředitelství se dále člení na oddělení v rámci ekonomicko-obchodního a
výrobně-technického úseku. Do ekonomicko-obchodního úseku je začleněno oddělení
informační soustavy a obchodní oddělení. Do výrobně-technického pak výrobní provozy,
oddělení technicko-provozní činnosti, oddělení materiálně-technického zásobování a
technolog (vodohospodář).
Ve sledovaném období došlo ke změně organizační struktury společnosti. Z výrobnětechnického úseku byla vyčleněna laboratoř, která je přímo podřízená řediteli společnosti.
Řediteli společnosti je dále nově podřízen správce počítačové sítě a investiční referent.
Výrobní provozy jsou organizačními jednotkami, které zajišťují konkrétní výrobní činnosti
v určeném rozsahu a v určité územní působnosti.
V rámci společnosti jsou tyto výrobní provozy:
- vodovody Trutnov,
- úpravna vody Horní Maršov
- kanalizace Trutnov,
- ČOV Trutnov,
- vodovody a kanalizace Svoboda n. Úpou.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 82 osob a proti roku 2004
se zvýšil o 2 zaměstnance, a to v kategorii TH pracovníků. Z celkového počtu je 51 dělníků a
31 TH pracovníků a z nich jsou 3 řídící pracovníci.
Ukazatel
Mzdové prostředky (včetně stimulačního fondu)
z toho: řídící pracovníci
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2004
16 932
1 906

2005
18 022
1 944

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb se rozhodující mírou podílí provoz vodovodů
Trutnov (39,6 %) a provoz kanalizací Trutnov (42,2 %).
Údaje o základním kapitálu a vydaných cenných papírech
Společnost není součástí koncernu a v roce 2005 nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy.
Údaje o vydaných cenných papírech
a) akcie na jméno
- celková hodnota v Kč
- 297 ks hromadných akcií v hodnotě 1 000 000,- Kč
- 23 ks hromadných akcií v hodnotě 100 000,- Kč
- 17 ks hromadných akcií v hodnotě 10 000,- Kč
- 37 ks akcií v hodnotě 1 000,- Kč

299 507 000,- Kč
297 000 000,- Kč
2 300 000,- Kč
170 000,- Kč
37 000,- Kč

akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady
b) akcie na majitele ISIN CZ00009058657
- celková hodnota v Kč
- počet kusů

77 509 000,- Kč
77 509

akcie jsou zaknihovány, veřejně obchodovatelné na trhu RM-Systém, a. s. Akcie společnosti
nebyly přijaty k obchodování na žádných zahraničních trzích a nebylo o jejich přijetí ani
žádáno.
c) akcie se zvláštními právy
- celková hodnota v Kč
- počet kusů

1 000,- Kč
1

akcie je zaknihována, převoditelná se souhlasem valné hromady
Jmenovitá hodnota všech druhů akcií je 1 000,- Kč. Pro přepočet hromadných akcií se použije
koeficient 1 000, 100 a 10.
Přehled akcionářů k 31. 12. 2004 a k 31. 12. 2005, přesahující 5 % základního kapitálu:
Akcionář
Město Trutnov
Město Janské Lázně
Holeček R., Ing., FrýdekMístek, Mánesova 475
Město Svoboda n. Úpou

2004

2005

tis. Kč
221 795
41 307
27 347

%
58,8
11,0
7,3

tis. Kč
221 795
41 307
27 347

%
58,8
11,0
7,3

20 973

5,6

20 973

5,6
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Pozn.: Akcie měst jsou vydány na jméno a jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
Akcie majitele Ing. Reného Holečka jsou veřejně obchodovatelné prostřednictvím RMSystému, a. s., Praha.
Ovládající osobou ve smyslu § 66 a) obchodního zákoníku je Město Trutnov, se sídlem
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČ 278360, které přímým způsobem vlastní podíl ve
výši 58,8 % na základním kapitálu emitenta. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou je nedílnou součástí této výroční zprávy.
Společnost má akciový podíl ve společnosti U-Centrum, a. s., Praha, který zakládá podstatný
vliv (45,7 % na základním kapitálu).
Základní údaje o společnosti pod podstatným vlivem
Obchodní jméno:

U-Centrum, a. s.

Sídlo:

Praha 10, Černokostelecká 129

Datum vzniku:

31. 3. 1995

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

63078716

DIČ:

CZ63078716

Základní kapitál společnosti:

9 200 000,- Kč

Jmenovitá hodnota akcie:

(100 00)

1 000,- Kč

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3099
Předmět podnikání osoby pod podstatným vlivem
-

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
automatizované zpracování dat
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo
vyhotovení programů na zakázku)
činnost organizačních a ekonomických poradců
vedení účetnictví
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. má zastoupení v dozorčí radě společnosti
U-Centrum, a. s, Praha.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Městský soud v Praze zapsal v měsíci květnu 2003 úmysl společnosti U-Centrum, a. s., Praha
navýšit základní kapitál o 4 200 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tj. o 4 200 000,- Kč.
Emisní kurz akcie je 1 080,- Kč, podoba akcií listinná.
Akcie znějí na jméno naší společnosti a byly splaceny kapitalizací pohledávky za společností
U-Centrum, a. s., Praha. Tyto skutečnosti byly Městským soudem v Praze zapsány dne
2. 2. 2004. Akcie byly naší společnosti předány v roce 2004.
Transakce mezi spřízněnými stranami probíhají zejména v oblasti poskytování software, který
je obecně využitelný, a to nejen v oblasti podnikání společnosti. Za tyto transakce je účtována
obvyklá cena.
Jiné transakce se ve sledovaném období neuskutečnily. Společnost U-Centrum, a. s. není
konsolidovaná a emitent neobdržel ve sledovaném roce ani v roce minulém žádné výnosy.
Hospodářské výsledky společnosti za rok 2005 nejsou v současné době ověřeny auditorem, a
proto nejsou na tomto místě uváděny. V termínu do 30. 6. 2006 budou uloženy do sbírky
listin (internetová adresa www.justice.cz).
V roce 2004 měla společnost 8 zaměstnanců, z nichž byli 2 řídící zaměstnanci. Obrat dosáhl
5 239 tis. Kč a zisk 191 tis. Kč. Rezervy nebyly v roce 2004 vytvořeny.
Výsledky hospodaření spřízněné strany neovlivňují výsledky hospodaření emitenta.
Právní postavení akcionářů
Právní postavení akcionářů je obsaženo ve stanovách společnosti.
Akcionářem může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů
účastnit se na řízení společnosti a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada
společnosti podle výsledků hospodaření určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku.
Práva, která akcionářům podle zákona a stanov náleží, akcionáři vykonávají především na
valné hromadě společnosti, kde může každý akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat v souladu se schváleným jednacím a
hlasovacím řádem valné hromady společnosti.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých
1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Výkon hlasovacího práva akcionáře, který má více jak 20 % z celkového počtu hlasů,
připadajících na vydané akcie společnosti, má výkon hlasovacího práva vymezen nejvyšším
přípustným počtem hlasů, který činí 21,14 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané
akcie společnosti.
Držitelem l akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je Fond
národního majetku České republiky.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva jsou vymezena tak, že rozhodnutí o:
- převodu infrastrukturního majetku ze společnosti,
- změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené stanovami,
- výměně akcie na jméno za akcii na majitele,
- převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených,
- pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 Obch. Z. a § 9
stanov,
- zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře.
Změny předchozího odstavce budou na valné hromadě přijaty, pokud s nimi při hlasování
vyjádří souhlas i držitel akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.
Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle
dosažených hospodářských výsledků schválila k rozdělení. Tento poměr se určuje poměrem
jmenovité hodnoty jeho akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je
splatná do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o takovém rozdělení zisku.
Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividendy jsou dle ustanovení valné
hromady k vyzvednutí v sídle společnosti, která provádí jejich výplatu. Neúročí se a po 4
letech se nevyzvednuté dividendy předávají do rezervního fondu společnosti. Vyplácené
dividendy jsou zdaňovány v souladu s platným zákonem.
Počet akcií mezi veřejností
Mezi veřejností je umístěno 77 509 ks akcií, na které připadá 77 509 000,- Kč základního
kapitálu, což činí 20,6 % z celkového základního kapitálu společnosti.
Veřejný návrh o koupi akcií
Společnost neučinila veřejnou nabídku převzetí vlastních akcií ani akcií jiných společností.
Zveřejňování a oznamování
Vše, co podle zákona, stanov a usnesení valné hromady podléhá zveřejnění, zveřejňuje se
v Obchodním věstníku. Vše, co podle zákona podléhá uveřejnění nebo oznámení, uveřejňuje
se v deníku Lidové noviny a na internetové adrese www.vaktu.cz.
Ostatní významné skutečnosti
Změny ve struktuře cenných papírů
V průběhu roku 2005 nedošlo k žádným změnám ve struktuře cenných papírů či v právech,
vztahujících se k cenným papírům.
Změny v základním kapitálu
V průběhu roku 2005 nedošlo ke změně základního kapitálu společnosti. Podmínky změny
základního kapitálu nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Valné hromady
Valná hromada společnosti se konala dne 6. 6. 2005 a zúčastnilo se jí 12 akcionářů, majících
akcie v souhrnné hodnotě reprezentující 79,48 % základního kapitálu společnosti. Valná
hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
majetku v roce 2004, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce
2004 a zprávu dozorčí rady.
Valná hromada schválila výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2004.
Dále schválila změnu stanov společnosti, změnu v orgánech společnosti, odměňování členů
představenstva a dozorčí rady a zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
Dividendy
V letech 2003 – 2005 neschválila valná hromada v rámci rozdělení zisku výplatu dividend.
Závislost emitenta na patentech nebo licencích
Emitent není závislý na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních
smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.
Soudní spory
Společnost není účastníkem žádného soudního sporu.
Informace o výzkumu a vývoji nových výrobků nebo postupů
Oddělení laboratoře získalo v roce 2005 od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., Praha
osvědčení o akreditaci pro provádění rozborů pitné a odpadní vody.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
V souladu s hlavním předmětem činnosti společnosti, kterým je provozování vodovodů a
kanalizací společnost vynakládá investiční i provozní prostředky v oblasti nakládání
s odpadními vodami.
Investiční instrumenty
Společnost nepoužívá investiční instrumenty.
Rizikové faktory v podnikání společnosti
Hlavní předmět podnikání společnosti je přirozeným monopolem a společnost tedy nečelí
konkurenčním tlakům. Rovněž ve většině doplňkových činností (speciální mechanizace, práce
laboratoře) společnost nemá v oblasti své působnosti rovnocennou konkurenci.
Rizikovým faktorem lze nazvat postupné klesání vydatnosti některých vodních zdrojů, které
se již v roce 2005 projevilo přechodným nedostatkem pitné vody v jedné výše položené
lokalitě. Vedení společnosti věnuje plynulému zásobování pitnou vodou trvalou pozornost a
připravuje investiční řešení těchto situací.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta
Nejvyšším orgánem společnosti je v návaznosti na ustanovení § 184, odst. 1 obchodního
zákoníku valná hromada. Její působnost upravuje § 20 a následující stanov společnosti.
Představenstvo
Předseda
Mgr. Tomáš Hendrych, nar. 12. 5. 1959, bytem Trutnov, Úpské nábřeží 224 je absolventem
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval jako pedagog na Gymnáziu
a Obchodní akademii v Trutnově. V roce 1994 byl zvolen do funkce místostarosty Města
Trutnov a opakovaně v roce 1998 a 2002. V představenstvu společnosti působí od roku 1995.
Po valné hromadě v roce 2003 byl představenstvem zvolen předsedou.
Místopředseda
Ing. Václav Němec, nar. 9. 12. 1950, bytem Janské Lázně, Na Sluneční stráni 257 vystudoval
ČVUT Praha, fakultu elektrotechnickou a absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole
ekonomické Praha, fakultě řízení. Pracoval jako technik Inspektorátu radiokomunikací.
V letech 1990 – 1998 vykonával funkci starosty, resp. místostarosty a od roku 2002 je opět
starostou Města Janské Lázně. Funkci člena představenstva vykonával v letech 1994 – 1998.
Znovu byl zvolen v roce 2003. Od tohoto roku rovněž vykonává funkci místopředsedy.
Členové
Ing. Jaroslav Chmelař, nar. 10. 9. 1950, bytem Dolní Maršov č. p. 57, Svoboda n. Úpou.
Vystudoval průmyslovou školu strojírenskou a strojní fakultu Vysoké školy strojní a textilní
v Liberci, obor konstrukcí. V současné době pracuje jako konstruktér ve společnosti Texlen,
a. s., Trutnov. Již druhé funkční období je členem zastupitelstva a rady Města Svoboda n.
Úpou. Do představenstva společnosti byl zvolen v roce 2003.
Ing. Petr Kozák, nar. 28. 9. 1962, bytem Trutnov, Tichá 524, vystudoval VUT v Brně, obor
vodní hospodářství. Pracoval jako referent investiční výstavby a projektant. Od roku 1995 je
zaměstnancem společnosti, nejprve jako vedoucí provozu vodovodů v Trutnově a od roku
2003 jako zástupce ředitele pro věci výrobní a technické. Členem představenstva je od roku
1998.
Ing. Petr Kučera, nar. 24. 12. 1955, bytem Horní Maršov č. p. 213, absolvoval Vysokou školu
zemědělskou v Brně, lesnickou fakultu. Pracoval na správě KRNAP. Od roku 1998 byl
členem zastupitelstva Obce Horní Maršov a v roce 2002 byl zvolen starostou. Členem
představenstva je od roku 2003.
Jaroslav Teichman, nar. 25. 1. 1976, bytem Velké Svatoňovice, vystudoval Gymnázium
v Jaroměři se zaměřením na matematiku, fyziku a výpočetní techniku. Do roku 2004 pracoval
v různých technických funkcích. Od roku 2005 je zaměstnancem společnosti jako správce IT.
Členem představenstva je od roku 2005.
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Prokura
Ing. Josef Moravec, nar. 4. 6. 1961, bytem Trutnov, Nad Jezem 587 vystudoval VUT v Brně,
fakultu stavební, obor pozemní stavitelství. Pracoval jako stavbyvedoucí a manažer v několika
stavebních společnostech. Od 1. 1. 2004 je ředitelem společnosti a od 22. 9. 2004 rovněž
prokuristou.
Dozorčí rada
Předsedkyně
Ing. Hana Horynová, nar. 23. 3. 1953, bytem Trutnov, V domcích 129 je absolventkou
Vysoké školy zemědělské v Praze. Pracovala jako vedoucí odboru výstavby Městského úřadu
v Trutnově a v současné době pracuje ve funkci místostarostky Města Trutnov. Do dozorčí
rady byla zvolena v roce 2003.
Místopředsedkyně
Ing. Soňa Teichmanová, nar. 1. 4. 1957, bytem Trutnov, Akátová 601 vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze, výrobně ekonomickou fakultu, obor ekonomika průmyslu. Od
roku 1986 je zaměstnankyní společnosti ve funkci zástupce ředitele pro věci ekonomické a
obchodní. V letech 1994 – 1998 byla členkou představenstva. Do dozorčí rady byla zvolena
jako zástupce z řad zaměstnanců v roce 2003.
Člen
Ing. Michal Skalka, nar. 4. 7. 1967, bytem Mladé Buky č. p. 136 vystudoval Vysokou školu
zemědělskou v Praze, agronomickou fakultu. Absolvoval rovněž distanční studium na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na různých pozicích ve Správě
KRNAP. Je spoluzakladatelem a členem výboru nevládní neziskové organizace Asociace
strážců přírody chráněných území ČR. V letech 2000 – 2001 a 2003 – 2004 byl zástupcem
starosty Obce Mladé Buky, nyní je členem rady obce. Do dozorčí rady byl zvolen v roce
2005.
Na valné hromadě, konané dne 6. 6. 2005 byly schváleny změny v orgánech společnosti.
Počet členů představenstva byl zvýšen z 5 na 6. Členem představenstva byl zvolen p. Jaroslav
Teichman. Po odvolání p. Vladimíra Jandy z funkce člena dozorčí rady byl zvolen p. Ing.
Michal Skalka.
Tyto skutečnosti dosud nejsou zapsány v obchodním rejstříku.
Odměny statutárních orgánů
Orgán
Představenstvo
Dozorčí rada

Počet
osob
5
3

tantiémy
400
165

2004
ost. odměny
318
144

Počet
osob
6
3

tantiémy
400
165

2005
ost. odměny
355
144

V letech 2004 a 2005 neobdrželi členové statutárního ani dozorčího orgánu od společnosti ani
od osob emitentem ovládaných žádné půjčky, přiznané záruky ani další výhody a ani s nimi
nebyly uzavřeny opční či obdobné smluvní vztahy, jejichž podkladovým aktivem by byly
emitentem vydané cenné papíry. Členům představenstva nejsou poskytnuty osobní
automobily pro soukromé účely a rovněž jim nejsou poskytovány žádné další výhody.
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Členové statutárních a dozorčích orgánů a osoby blízké ve smyslu § 116 občanského
zákoníku nevlastní akcie společnosti.
Principy odměňování vedoucích osob emitenta a dozorčí rady
Členům představenstva a dozorčí rady náleží měsíční odměny, o kterých na návrh
představenstva rozhoduje v souladu s § 187, odst. 1, písm. g) obchodního zákoníku valná
hromada. Valná hromada pověřuje představenstvo a dozorčí radu, aby rozhodlo o konkrétní
výši měsíčních odměn svých členů podle těchto kritérií:
-

rozsah účasti na plnění působnosti představenstva, resp. dozorčí rady,
náročnost a odpovědnost funkce v představenstvu, resp. dozorčí radě,
přínos k plnění hlavních úkolů společnosti.

V souladu s § 178, odst. 3 a odst. 6 obchodního zákoníku stanovuje valná hromada podíl
členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného
k rozdělení. Návrh na rozdělení zisku předkládá v souladu s § 192 obchodního zákoníku
představenstvo společnosti a přezkoumává jej dle § 198 dozorčí rada. Stanovení konkrétních
podílů jednotlivých členů je v pravomoci představenstva a dozorčí rady.
Způsob odměňování prokuristy společnosti stanovuje představenstvo a přezkoumává dozorčí
rada. Prokurista je zároveň ředitelem společnosti a na základě smlouvy o mzdě mu mohou být
rovněž poskytnuty odměny stanovené v kolektivní smlouvě.
Odměňování členů představenstva, dozorčí rady a prokuristy není vázáno na tržní cenu akcií
společnosti.
Odměny auditorům
Ověření roční účetní závěrky a další související činnosti prováděla v roce 2005 auditorská
společnost A&CE AUDITOŘI A ZNALCI HK, s. r. o., Hradec Králové.
V letech 2004 a 2005 byly této společnosti uhrazeny následující odměny:
- audit
- poradenství
- IFRS

2004
83 500,- Kč
39 000,- Kč
29 000,- Kč
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2005
85 000,- Kč
40 000,- Kč
69 373,- Kč

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2005
Předmět podnikání společnosti zůstal zachován – hlavní činností bylo provozování vodovodů
a kanalizací, průměrný evidenční stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 84 osob, z toho
52 zaměstnanců v dělnických profesích. Ve statutárních orgánech došlo při minulé valné
hromadě ke dvěma změnám, přičemž jednou bylo zvýšení členů představenstva společnosti z
pěti na šest a druhou byla výměna člena dozorčí rady.
V oblasti hlavní podnikatelské činnosti společnosti se výkony pohybovaly na úrovni
let minulých, přičemž se stabilizoval trend v odběru pitné vody. V průběhu roku nedošlo
k vážným problémům jak v oblasti výroby a zásobování pitnou vodou, tak v oblasti odvádění
a čištění odpadních vod. V souladu se zákony a provozními řády byla sledována kvalita pitné
vody i kvalita vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Jak v oblasti pitné vody, tak
v oblasti vody odpadní byly předepsané ukazatele kvality s výjimkou havarijního stavu v ul.
Rýchorská v Trutnově, dodrženy. Zde vlivem stáří málo kapacitního ocelového potrubí
dochází vlivem nerovnoměrného odběru k uvolňování železitých částic do vody, obyvatelé
v této lokalitě jsou zásobováni od zimního období dováženou pitnou vodou a v prvním
pololetí roku 2006 bude provedena výměna havarijního úseku potrubí včetně přípojek.
V návaznosti na činnost započatou v roce 2004 vyústila snaha společnosti v získání
příslibu dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie. V roce 2006 se připraví projektové
dokumentace pro stavební povolení jednotlivých staveb kanalizačních stok a čistírny
odpadních vod v rámci akce „Čistá horní Úpa“ a snahou společnosti bude získání všech
potřebných povolení i zajištění generálního zhotovitele do konce roku 2006. Vlastní realizace
33 staveb kanalizací a intenzifikace čistírny odpadních vod v Trutnově – Bohuslavicích pak
proběhne v období roků 2007 až 2009. Z pohledu celkového dopadu této akce se jeví dosud i
v budoucnu značné vynaložené prostředky jako přínos pro celé dotčené území.
V oblasti odvádění odpadních vod byla proto stavební činnost směřována zejména na
udržení stávajícího stavu a řešení havarijních problémů – např. sanace kanalizace v ul.
Novodvorská v Trutnově, či výměna poklopů kanalizačních šachet na frekventovaných
komunikacích.
Ale i v oblasti údržby a rozvoje vodovodní sítě společnost věnovala nemalé
prostředky. Byly provedeny nové stavby vodovodů ( Hertvíkovice - II. etapa, Janské Lázně –
pod lanovkou) a rekonstrukce stávajících objektů (m.j. I. etapa hlavního vodovodního
přivaděče pro město Trutnov, armaturní komora vodojemu „park“ v Trutnově, vodovod ul.
Lomní v Trutnově, jímací objekt pro úpravnu vody v Horním Maršově – Temném Dole ).
V roce 2006 se uvažuje s dokončením rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče
v Trutnově, s rekonstrukcemi sítí v rámci oprav komunikací (ul. Žižkova, U Pramene) a
s investičními akcemi podle požadavků měst a obcí i potřeb provozu (první fáze rekonstrukce
úpravny vody v Horním Maršově – Temném Dole, rekonstrukce vodovodu k vodojemu ve
Svobodě nad Úpou a další).
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Nejvýznamnějšími položkami v rámci strojních investic bylo pořízení dvou speciálních
kanalizačních vozidel, jejichž činnost je významným přínosem pro zajištění
provozuschopnosti kanalizačních zařízení i ekonomiku společnosti.
Laboratoř získala akreditaci v oblasti provádění rozborů pitné a odpadní vody a bylo zahájeno
dovybavení potřebnými přístroji, zároveň rozšířila rozsah i oblast svých služeb.
Cena vodného a stočného v roce 2005 35,23 Kč za 1 m3 včetně DPH) je stále
v porovnání se srovnatelnými společnostmi jednou z nejnižších. Z důvodu inflačních vlivů a
vytváření prostředků na pokrytí investic v rámci projektu „Čistá horní Úpa“ ( viz výše ) byla
pro rok 2006 cena vodného zvýšena na 22,36 Kč za 1 m3 včetně DPH a cena stočného
zvýšena na 15,05 Kč za 1 m3 včetně DPH a celková cena za vodné a stočné pak činí 37,41 Kč
za 1 m3 včetně DPH. Ceny byly stanoveny v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen.
Z hodnocení výnosů činností společnosti vyplývá, že zásobení pitnou vodou a
odkanalizování ve formě vodného a stočného tvořilo ve sledovaném roce 91,6 % z
celkových výnosů společnosti. Pro kompletní vykonávanou službu jsou však nezbytné i
ostatní, výnosově méně výrazné, činnosti. Souhrn všech činností pak přinesl společnosti zisk
ve výši 14 910 tis. Kč za sledované období, což představuje nejlepší hospodářský výsledek
od doby založení společnosti.
V roce 2005 naše společnost zásobovala 36 566 obyvatel pitnou vodou, od 27 382 obyvatel
odváděla vody odpadní, vlastnila a provozovala 213 km vodovodů a 105 km kanalizace.
Hospodářská a finanční situace společnosti je dlouhodobě stabilní a v současné době nejsou
známy žádné okolnosti, které by signalizovaly významné negativní změny.
Souhrnný popis nemovitostí
Ve vlastnictví společnosti jsou nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (budovy) a
nemovitosti, nezapsané v katastru nemovitostí (přiváděcí řady, rozvodná vodovodní a
kanalizační síť).
V katastru nemovitostí jsou zapsány tyto nemovitosti:
označení
budova sídla společnosti – Revoluční 19, Trutnov, vč. garáží
provozní budova I – Úpské nábřeží 106 Trutnov, vč. garáží
budova služeb – Vodní ul. 18/8, Trutnov
čerpací stanice Sluneční stráň, Trutnov
čerpací stanice Struha, Trutnov
čerpací stanice Červený kopec, Trutnov
chata YVETA, Trutnov
budovy v objektu ČOV, Kladská ul., Trutnov – administrativní budova,
strojovny, čerpací stanice, zpracování kalů, turbodmychárna
provozní budova II – Lázeňská 296, Svoboda n. Úpou
budova úpravny vody – Horní Maršov – Temný Důl
budova úpravny vody Janské Lázně
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pořizovací hodnota
14 867 tis. Kč
17 524 tis. Kč
7 226 tis. Kč
21 tis. Kč
167 tis. Kč
60 tis. Kč
140 tis. Kč
31 063 tis. Kč
2 983 tis. Kč
27 660 tis. Kč
12 427 tis. Kč

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Technické údaje o provozovaných stavbách - vodovody
Údaj
Počet zásobovaných obyvatel
tj. % obyvatel v rámci a. s.
Délka vodovodní sítě bez přípojek
Délka vodovodních přípojek
Počet vodovodních přípojek
Kapacita - vodojemů
- zdrojů podzemní vody
Voda vyrobená ve vlast. zařízeních
Voda fakturovaná
Z toho: domácnosti
ostatní odběratelé
Voda nefakturovaná

Měr. jedn.

2003
38 210
98,2
206
90
5 165
19 930
207
3 920
2 251
1 416
835
1 690

počet
%
km
km
počet
m3
l.sec-1
tis. m3
tis. m3
tis. m3
tis. m3
tis. m3

2004
37 171
98,2
208
95
5 459
19 930
175
4 202
2 313
1 391
922
1 917

2005
36 566
99,2
213
96
5 527
19 944
176
3 961
2 247
1 377
870
1 714

Z celkové délky vodovodní sítě bez přípojek má největší podíl profil do 100 mm (116 km).
Více než 90 km pak tvoří profily do 500 mm a zbývajících téměř 6 km jsou profily nad
500 mm.
Pokud jde o územní hledisko, vodovodní síť v Trutnově, která má délku téměř 108 km.
Následují města Svoboda n. Úpou (13,7 km) a Janské Lázně (12,6 km).
Vývoj objemu vody realizované, fakturované a nefakturované
Ukazatel
Voda určená k realizaci
Voda fakturovaná
Voda nefakturovaná
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Měr.jedn.

2003
3 941
2 251
1 690

3

tis. m
tis. m3
tis. m3

2003
K realizaci

2004
Fakturovaná
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2004
4 230
2 313
1 917

2005
Nefaktur.

2005
3 991
2 247
1 714

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Z uvedených údajů je zřejmé, že v roce 2005 se podařilo navázat na klesající trend v množství
vody k realizaci, který byl přerušen v roce 2004. I přes mírné snížení objemu fakturované
vody došlo ke snížení vody nefakturované, a to zejména v oblasti ztrát vody v trubní síti.
Zásobování pitnou vodou trvale žijících obyvatel v oblasti působnosti společnosti
Počet obyvatel v regionu působnosti a. s.:

36 877 osob

Počet obyvatel napojených na vodovod ve správě společnosti:

36 566 osob

Napojených

Nenapojených

Při klesajícím počtu trvale žijících obyvatel v oblasti působnosti společnosti se podíl obyvatel
zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu trvale zvyšuje.
Technické údaje o provozovaných stavbách - kanalizace
Údaj
Počet napojených obyvatel na
veřejnou kanalizaci
tj. % obyvatel v rámci a. s.
Počet čistíren odpadních vod
Délka kanalizační sítě (bez přípojek)
Počet kanalizačních přípojek
Délka kanalizačních přípojek
Voda vypouštěná do vod. toků celkem

Množství vypouštěných OV do
veřejné kanalizace
Čištěné odpadní vody

Měr. jedn.
osoba

2003
27 939

2004
28 020

2005
27 382

kus
km
počet
km
tis. m3
tis. m3

71,8
3
104
4 063
61
7 052
2 940

74,0
3
105
4 107
62
7 353
3 048

74,3
3
105
3 535
53
7 885
2 937

tis. m3

7 052

7 353

7 885

%

Z celkové délky kanalizační sítě bez přípojek mají největší podíl profily do 300 mm (41,6 km)
a 301 – 500 mm (31,5 km). Následuje profil 501 – 800 mm se 17,7 km a profil nad 800 mm
s 12,7 km.
Rovněž v tomto případě je nejdelší stoková síť ve městě Trutnov, a to celkem 67 km.
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V hodnoceném roce opět došlo ke zvýšení podílu obyvatel, kteří jsou napojeni na kanalizační
síť. Zvyšující se množství čištěných odpadních vod souvisí zejména s objemem balastních
vod, které se daří snižovat jen částečně.
Rovněž u vody odkanalizované došlo ve sledovaném období k mírnému snížení objemu
fakturace.
Vývoj vody odkanalizované, fakturované a čištěné
Údaj
Fakturovaná odpadní voda
z toho: domácnosti
ostatní odběratelé
Voda čištěná

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Měr. jedn.

tis. m
tis. m3
tis. m3
tis. m3

2003

Čištěná

2003
2 940
1 195
1 745
7 052

3

2004

Fakturovaná
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Domácnosti

2004
3 048
1 182
1 866
7 353

2005
Ostatní

2005
2 937
1 166
1 771
7 885

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Odvádění a čištění odpadních vod v oblasti působnosti společnosti
Počet obyvatel v regionu působnosti a. s.:

36 877 osob

Počet obyvatel napojených na kanalizaci ve správě společnosti:

27 382 osob

Napojených

Nenapojených

Náklady na výrobu a rozvod pitné vody

režie
20%

materiál
30%

ostatní
10%
odpisy
15%

opravy
14%

mzdy
11%

Realizované ceny vodného od 1. 1. 2005 (bez DPH)
19,90 Kč/1 m3
19,90 Kč/1 m3

Domácnosti
Ostatní odběratelé

Po zpoplatnění podzemních vod roste podíl materiálu na celkových nákladech na vodné.
Ostatní druhy nákladů mají tendenci se vyrovnávat. Převážná část nákladů, stejně jako u
stočného, má fixní charakter.
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Náklady na odvádění a čištění odpadních vod

Materiál
7%

Režie
20%

Ostatní
24%

Mzdy
13%

Odpisy
19%
Energie
6%

Opravy
11%

Realizované ceny stočného od 1. 1. 2005 ( bez DPH)
13,65 Kč/1m3
13,65 Kč/1 m3

Domácnost
Ostatní odběratelé

Položku „ostatní“ významně ovlivňují náklady na leasingové nájemné a na rozbory odpadních
vod.
Investiční výstavba
Údaj
Vodovody
Úpravny vody
Kanalizace
ČOV
Dopravní prostředky
Mechanizace
Výpočetní technika
Dispečink
Ostatní
DDHM
DNM, DDNM
Celkem

2003
2 913
692
2 487
4 397
1 056
342
169
198
6 845
410
0

2004
8 614
700
2 056
1 842
2 185
119
128
0
416
538
811

2005
8 968
1 653
7 642
3 914
13 776
81
79
786
486
415
818

19 509

17 409

38 618

Rok 2005 se vyznačoval rozsáhlou investiční výstavbou. V tabulce jsou uvedeny investice bez
ohledu na jejich dokončení či zaplacení. Největší objem se týká dopravních prostředků. Na
leasing byly nakoupeny 2 speciální saco-kanalizační automobily v pořizovací hodnotě
12 982 tis. Kč.
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V rámci investic do vodovodů byly jednak pořízeny nové stavby (Janské Lázně – pod
lanovkou, Hertvíkovice – II. etapa), tak rekonstruovány stavby již existující (manipulační
uzly, armaturní komora VDJ „park“). V rámci investic do kanalizací šlo spíše o rekonstrukce
stávajících sítí s cílem prodloužení jejich životnosti, příp. omezení balastních vod. Zde jsou
rovněž uvedeny předprojektové a inženýrské práce na projektu „Čistá horní Úpa“, stejně jako
u ČOV.
Dodavatelské opravy
Údaj
Strojní
Stavební

2003
2 184
5 534

2004
2 244
8 627

2005
2 376
6 760

Celkem

7 718

10 871

9 136

Ze strojních oprav tvoří největší část opravy dopravních a mechanizačních prostředků.
Významný objem dále tvoří opravy na ČOV, kde jde zejména o čerpadla. Ze stavebních
oprav byla nejvýznamnější oprava přivaděče v Trutnově a dále oprava kanalizace v ul.
Novodvorská, rovněž v Trutnově.
Opravy na vodovodech, kanalizacích a ČOV
Údaj
Vodovody
Kanalizace
ČOV

2003
12 793
3 987
3 567

2004
14 152
6 000
3 143

2005
13 436
5 969
2 793

Celkem

20 347

23 295

22 198

Prostředky na opravy majetku, a to jak dodavatelské, tak vlastní se neustále zvyšují. Tato
skutečnost do značné míry souvisí se stářím části majetku. Jedná se jak o majetek nemovitý
(sítě), tak i majetek movitý (zejména mechanizační prostředky).
Ve sledovaném období došlo vlivem menšího rozsahu jmenovitých dodavatelských
stavebních oprav k mírnému poklesu proti roku 2004.
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Údaje z roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2005
v celých tisících Kč
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
označ.
A.0.

IČO 60108711
číslo
řádku

AKTIVA

Běžné účetní období
brutto

korekce

Pohledávky za upsaný základní kapitál

001

101 750

A.

Dlouhodobá aktiva

002

809 074

A.I.

Dlouhodobá nehmotná aktiva

003

2 516

A.II.

A.III.

B.
B.1.
B.2.

B.3.

C.

netto

netto

101 750

0

-329 554

479 520

462 131

-1 106

1 410

938

1. Nehmotné výsledky vývoje

004

470

-327

143

331

2. Software

005

1 383

-779

604

267

6. Nedokončená dlouhodobá nehmotná aktiva

009

663

663

340

475 337

451 140

2 852

2 769

011

803 785

1. Pozemky

Dlouhodobá hmotná aktiva

012

2 852

2. Budovy (vč. staveb)

013

671 343

-265 039

406 304

400 836

3. Zařízení

014

117 447

-63 409

54 038

43 523

6. Jiná dlouhodobá hmotná aktiva

015

73

73

73

7. Nedokončená dlouhodobá hmotná aktiva

016

12 070

12 070

3 926

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobá hmotná aktiva

017

0

0

13

1 931

2 060

Dlouhodobá finanční aktiva

018

1 931

019

1 931

Dlouhodobé pohledávky

024

842

3. Odložená daňová pohledávka

027

842

028

1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
A.IV.

Minulé období

Krátkodobá aktiva

2 060

0

842

7 993

842

7 993

36 224

-800

35 424

31 577

0

2 229

2 013

Zásoby

029

2 229

030

2 229

033

20 557

1. Pohledávky z obchodních vztahů

034

16 782

4. Stát - daňové pohledávky

037

1 841

5. Náklady příštích období

038

6. Jiné pohledávky

039
040

13 438

Krátkodobá finanční aktiva

0

1 931

1. Materiál
Krátkodobé pohledávky

-328 448

2 229

2 013

-800

19 757

17 101

-800

15 982

14 497

1 841

987

1 481

1 481

1 403

453

453

214

13 438

12 463

0

1. Peníze

041

119

119

121

2. Účty v bankách

042

13 319

13 319

12 342

367

15

045

367

1. Náklady příštích období včetně dohadných položek

Časové rozlišení aktiv

046

347

347

0

2. Příjmy příštích období

047

20

20

15

048

947 415

-330 354

617 061

493 723

3 585 793 -1 321 416

2 264 377

1 974 877

A+B+C AKTIVA CELKEM
Kontrolní číslo

999
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označ.

číslo
řádku

Text

A.

Vlastní kapitál

049

A.I

Základní kapitál

050

1. Základní kapitál

051

2. Změny základního kapitálu (+,-)

052

A.II.

Kapitálové fondy

053

A.III.

Rezervní fondy

056

1. Rezervní fond ze zisku

057

2. Rezervní fond z přecenění majetku

058

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+,-)

059

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-)

060

B.

Cizí zdroje

061

B.I.

Rezervy

062

B.II.

Dlouhodobé závazky

065

1. Závazky z obchodních vztahů

066

4. Stimulační a sociální fond

069

5. Odložený daňový závazek

070

B.III. Krátkodobé závazky

071

1. Závazky z obchodních vztahů

072

2. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

073

3. Stát - daňové závazky a dotace

074

4. Jiné závazky a přijaté zálohy

075

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

076

C.

Časové rozlišení pasiv

079

2. Výnosy příštích období

081

A+B+C PASIVA CELKEM

082

Kontrolní číslo

999

22

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

555 778
478 767
377 017
101 750
0
43 726
43 726

441 864
377 017
377 017
0
0
43 351
43 351

18 375
14 910
48 652
0
32 315
4 768
3 292
24 255
16 337
13 803
850
258
1 426
0
12 631
12 631
617 061
2 422 328

12 570
8 926
38 954
0
32 683
8
3 136
29 539
6 271
3 657
881
273
1 460
0
12 905
12 905
493 723
1 940 491
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INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDOVKA

Druhové členění

ke dni 31. 12. 2005
v celých tisících Kč
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
označ.

IČO: 60108711
číslo
řádku

Text

I.1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

01

I.2

Ostatní provozní výnosy

02

A.

Výkonová spotřeba

03

A.1

Spotřeba materiálu a energie

04

A.2

Služby

05

B.

Osobní náklady

06

B.1.

Mzdové náklady

07

B.2.

Odměny členům statutárních orgánů

08

B.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

09

B.4

Ostatní sociální náklady

10

C.

Daně a poplatky

11

D.

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv

12

E.

Ostatní náklady

13

*

Provozní výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) I-A-B-C-D-E

14

**

Přínosy či ztráty z prodejů majetku (+,-)

15

II.

Výnosy z finančního majetku

16

F.

Náklady finančního majetku

17

Výsledek hospodaření z finančních operací (+,-) II-F

18

G.

Snížení hodnoty majetku (+), zrušení ztráty ze snížení hodnoty majetku (-)

19

H.

Daň z příjmů za běžnou činnost

20

H.1

- splatná

21

H.2

- odložená

22

***

Skutečnost v účetním období
sledovaném

90 989
687
34 899
20 070
14 829
23 689
16 393
499
6 243
554
281
13 882
2 135
16 790
248
49
310
-261
0
1 867

84 149
458
37 130
21 068
16 062
22 074
15 346
462
5 769
497
335
12 720
1 566
10 782
94
115
172
-57
0
1 893
1 893
8 926
10 819
252 273
23,68

****

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

*****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 23+20)

24

Kontrolní číslo

99

1 867
14 910
16 777
277 707

Zisk na akcii v Kč

25

39,55

Z.

(ř. 14+15+18-19-20)

23

23

minulém
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

Nepřímá metoda

ke dni 31. 12. 2005
v celých tisících Kč
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
označ.

IČO: 60108711
číslo
řádku

Text

P

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů za počátku období

1

Z

Účetní HV z běžné činnosti před zdaněním

2

A.1.1 Odpisy dlouhodobých aktiv, opravná položka k majetku

3

A.1.2 HV z prodeje dlouhodobých aktiv

4

A.1.3 Úpravy o ostatní nepeněžní operace

5

A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov. činn., přechodné účty aktiv

6

A.2.2 Změna stavu krátkod. závazků z prov. činn., přechodné účty pasiv

7

A.2.3 Změna stavu zásob

8

A.2.4 Zm. stavu krátkod. fin. majetku mimo pen. prostř. a ekviv.

9

A.2.5 Ostatní změny v pracovním kapitálu

10

A.3.1 Přijaté úroky

11

A.3.2 Placené úroky

12

A.3.3 Placené daně ze zisku

13

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (Z+A.1+A.2+A.3)

14

B.1

Výdaje s pořízením dlouhodobých aktiv

15

B.2

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

16

B.3

Ostatní změny dlouhodobých aktiv

17

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.1-B.3)

18

C.1

Platba závazků z finančního leasingu

19

C.2

Vyplacené podíly na zisku, platby na vrub fondů

20

C.3

Ostatní změny prostředků (splátky úvěru)

21

C***

Čistý peněžní tok z financování (C.1-C.3)

22

F.

Čisté zvýšení/snížení pen. prostředků a ekvivalentů (A+B+C)

23

R.

Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období

24

24

Skutečnost v účetním období
sledovaném

minulém

12 463
16 777
13 882
-227
-124
-3 008
6 838
-216

14 301
10 819
12 720
-60
-257
2 411
-3 608
-150

38
-200

98
-75

33 760
-25 477
305

21 898
-17 797
459

-25 172
-4 987
-2 626

-17 338
-6
-2 378
-4 014
-6 398
-1 838
12 463

-7 613
975
13 438
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Informace o účetních politikách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování
Společnost je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů
a v souladu s ustanovením § 19, odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
používá pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené
právem Evropských společenství (Nařízení č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze
dne 19. července 2002, o používání Mezinárodních účetních standardů.). První účetní
závěrkou, která je sestavena podle těchto zásad, je závěrka za rok 2005. Společnost aplikuje
všechny Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) a Interpretace
Mezinárodního Interpretačního výboru (IFRIC), které byly v platnosti k 31. 12. 2005.
Základními prvky účetní závěrky jsou aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy a náklady.
Tyto prvky účetní závěrky jsou definovány takto:
Aktivum je zdroj řízený společností, jehož existence je výsledkem minulých skutečností a
který je nositelem budoucího ekonomického prospěchu.
Závazek je současná povinnost společnosti, která vznikla na základě minulých skutečností a
od jehož vypořádání se očekává, že způsobí snížení zdrojů.
Vlastní kapitál je zbývající podíl aktiv společnosti po odečtení všech jeho závazků.
Výnosy zvyšují ekonomický prospěch formou zvýšení hodnoty aktiv nebo snížením závazků,
což má za následek zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků.
Náklady snižují ekonomický prospěch formou čerpání aktiv nebo vznikem závazků, což má
za následek snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než rozdělením vlastního kapitálu
vlastníkům.
Aby mohl být prvek v účetní závěrce vykázán, musí splnit obě následující kritéria:
- položka vyhovuje jedné z výše uvedených definic
a současně
- má cenu nebo hodnotu, kterou lze spolehlivě určit.
Aktiva a závazky se člení ( přestože to není to výslovně vyžadováno) na krátkodobé a
dlouhodobé.
Krátkodobá aktiva
Aktivum je klasifikováno jako krátkodobé, pokud je splněna kterákoliv z těchto podmínek:
- očekává se, že bude realizováno nebo drženo pro prodej nebo spotřebu v normálním
průběhu provozního cyklu společnosti
- je drženo primárně z důvodů obchodování
- očekává se, že bude realizováno v rámci dvanácti měsíců od data rozvahy
- jedná se o peníze nebo peněžní ekvivalenty, které nejsou omezeny v tom, aby byly
směněny nebo použity k vypořádání závazků v rámci dvanácti měsíců od data
rozvahy.
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Všechna ostatní aktiva jsou klasifikována jako dlouhodobá.
Mezi krátkodobá aktiva společnost řadí peníze a peněžní ekvivalenty (definované IAS 7 –
Výkazy peněžních toků), krátkodobé investice, krátkodobé pohledávky, zásoby a krátkodobé
náklady příštích období.
Krátkodobé investice jsou investice, které byly pořízeny z důvodu uložení dočasně volných
peněžních prostředků. K datu rozvahy společnost krátkodobé investice neevidovala.
Krátkodobé pohledávky zahrnují pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky
(pohledávky za zaměstnanci, daňové pohledávky a podobně). Pohledávky z obchodního styku
jsou pohledávky za zákazníky, které vyplývají z běžných obchodních transakcí. Společnost
pohledávky testuje 1 x ročně na snížení hodnoty. Možná ztráta z důvodu rizikovosti
pohledávek se účtuje výsledkově.
Zásoby zahrnují suroviny, materiál, nedokončenou výrobu, hotové výrobky a zboží.
Společnost eviduje k rozvahovému dni pouze zásoby materiálu. Všechny zásoby jsou
nakoupené. Zásoby jsou 1 x ročně testovány na snížení hodnoty.
Krátkodobé náklady příštích období patří do krátkodobých aktiv v případě, že budou
zúčtovány do jednoho roku od data rozvahy. Většinou se jedná o předplacené služby, a to o
pojistné, nájemné a předplatné.
Dlouhodobá aktiva
Do dlouhodobých aktiv patří dlouhodobá finanční aktiva, pozemky, budovy a zařízení,
nehmotná aktiva a ostatní dlouhodobá aktiva.
Dlouhodobá finanční aktiva zahrnují podíl ve společnosti U-Centrum, a. s., Praha, který
vznikl kapitalizací pohledávky. Svojí podstatou nenaplňuje charakteristiku obchodovaných
finančních aktiv ani aktiv držených do splatnosti, a zároveň není klasifikován jako finanční
aktivum ve fair value, přeceňované výsledkově nebo jako půjčka či pohledávka. K datu
rozvahy je přeceňován metodou ekvivalence proti vlastnímu kapitálu.
Pozemky, budovy a zařízení – tato aktiva zahrnují pozemky, budovy, stavby, stroje, zařízení a
přístroje. Do této skupiny patří i majetek pořízený v rámci finančního leasingu. Pokud se
majetek skládá z komponent, které mají různou dobu životnosti, je odpisována každá
komponenta samostatně. Odpisovou základnou je pořizovací cena, snížená o zbytkovou
hodnotu, pokud ji lze určit. Doba životnosti aktiva je určována v čase při použití lineární
metody. Společnost neeviduje aktiva, u kterých lze očekávat náklady na demontáž a
odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu. Výdaje na opravy a údržbu jsou
účtovány do běžných provozních nákladů v době jejich vzniku. K technickému zhodnocení
tohoto majetku, které je účtováno jako zvýšení vstupní ceny dochází jen za předpokladu
zlepšení výkonnosti a zvýšení ekonomického prospěchu, který poplyne do společnosti.
Společnost vede položky pozemků, budov a zařízení v modelu pořizovací ceny a jednou za
rok provádí posouzení, zda nedošlo ke snížení hodnoty. Společnost uvádí hodnoty brutto a
korekce přímo v rozvaze.
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Žádný majetek není klasifikován jako investice do nemovitostí podle IAS 40.
Nehmotná aktiva jsou aktiva bez fyzické podstaty. Mohou mít vysoký stupeň nejistoty
v souvislosti s budoucím ekonomickým užitkem. V jejich rámci společnost vykazuje
nehmotné výsledky vývoje (studie) a software. Člení se na aktiva s neurčitelnou dobou
životnosti a na aktiva s určitelnou dobou životnosti. Nehmotná aktiva s neurčitelnou dobou se
testují na snížení hodnoty.
Ostatní aktiva obsahují dlouhodobé náklady příštích období a odloženou daňovou pohledávku
z titulu vzniku daňové ztráty.
Podmíněná aktiva
Podmíněné aktivum je možné aktivum, které vyplývá z minulých událostí, a jehož existence
bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejisté události, které
nejsou zcela pod kontrolou společnosti. Nevykazují se v rozvaze. K datu rozvahy nebyly
takové skutečnosti zjištěny.
Krátkodobé závazky
Jsou to závazky, u nichž se důvodně předpokládá, že budou vypořádány použitím
krátkodobých aktiv nebo vznikem jiných krátkodobých závazků.
Zahrnují:
- závazky vyplývající z nákupu zboží nebo služeb, závazky vůči dodavatelům,
zaměstnancům, splatné daně apod.
- částky přijaté předem za dodávky výrobků, zboží nebo služeb (výnosy příštích období)
- krátkodobou část dlouhodobých závazků a ostatní závazky, u nichž se předpokládá, že
budou uhrazeny do jednoho roku nebo v rámci výrobního cyklu.
Dlouhodobé závazky
Jsou to závazky, které nebudou vypořádány do dvanácti měsíců nebo v rámci jednoho
výrobního cyklu. Společnost v jejich rámci vykazuje odložený daňový závazek, dlouhodobou
část závazků z leasingu a stimulační a sociální fond. Krátkodobá část dlouhodobých závazků
se vykazuje mezi krátkodobými závazky. Dlouhodobý závazek charakteru úvěru společnost
k datu rozvahy neeviduje.
Splatná daň ze zisku je vypočtena v souladu s daňovými pravidly České republiky. Odloženou
daň společnost určuje z přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou základnou aktiv a
závazků. Odložená daňová pohledávka vyplývá z odčitatelných přechodných rozdílů, které
vznikly v předchozích letech. Tato pohledávka je vykázána pouze v rozsahu, v jakém je
pravděpodobné, že společnost vytvoří dostatečný zdanitelný zisk pro realizaci této úspory.
Odložená daň je počítána závazkovou metodou. Odložené daňové závazky a pohledávky
nejsou v rozvaze kompenzovány.
Rezervy
K jejich tvorbě dochází v případě, že vznikl současný závazek, který pravděpodobně povede
k odlivu zdrojů a zároveň musí být spolehlivě ocenitelný. V roce 2005 společnost netvořila
žádnou rezervu.
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Podmíněné závazky
Podmíněný závazek je buď:
- možný závazek, který vyplývá z minulých události a jehož existence bude potvrzena
pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým budoucím událostem,
které nejsou zcela pod kontrolou společnosti
nebo
- současný závazek, který vyplývá z minulých událostí, ale není vykázán, protože:
- není pravděpodobné, že vypořádání závazku bude znamenat odliv zdrojů,
přinášejících ekonomický prospěch společnosti nebo
- částka závazku nemůže být dostatečně spolehlivě měřena.
K datu rozvahy nebyla zjištěna taková skutečnost, která by mohla být klasifikována jako
podmíněný závazek.
Aktiva a závazky se v rozvaze nekompenzují. Možnost kompenzace existuje pouze pokud je
povolena nebo požadována některým IAS/IFRS.
Vlastní kapitál
Společnost vykazuje vlastní kapitál v této struktuře:
- základní kapitál (vklady vlastníků) v nominální hodnotě
- změny základního kapitálu (vklady vlastníků, dosud nezapsané v obchodním rejstříku)
- rezervní fond
- výsledek hospodaření minulých let
- výsledek hospodaření běžného období.
Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:
a) akcie na jméno
- celková hodnota v Kč
299 507 000,- Kč
- 297 ks hromadných akcií v hodnotě 1 000 000,- Kč
297 000 000,- Kč
- 23 ks hromadných akcií v hodnotě 100 000,- Kč
2 300 000,- Kč
- 17 ks hromadných akcií v hodnotě 10 000,- Kč
170 000,- Kč
- 37 ks listinných akcií v hodnotě 1 000,- Kč
37 000,- Kč
akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady
b) akcie na majitele ISIN CZ00009058657
- celková hodnota v Kč
- počet kusů
akcie jsou zaknihovány, veřejně obchodovatelné

77 509 000,- Kč
77 509

c) akcie se zvláštními právy
- celková hodnota v Kč
1 000,- Kč
- počet kusů
1
akcie je zaknihována, převoditelná se souhlasem valné hromady
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Jmenovitá hodnota všech druhů akcií je 1 000,- Kč. Pro přepočet hromadných akcií se použije
koeficient 1 000, 100 a 10.
Změny vlastního kapitálu zahrnují dodatečné vklady vlastníků, které byly schváleny buď
valnou hromadou nebo představenstvem společnosti (oprávnění dle stanov společnosti), ale
dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku. Na straně aktiv se tato skutečnost projeví
v položce „Pohledávky za upsaný základní kapitál“.
Rezervní fond je tvořen podle platných předpisů České republiky z čistého zisku společnosti.
Jeho použití je možné pouze k úhradě ztráty a je vázáno na odsouhlasení orgánů společnosti.
Výsledek hospodaření minulých let zahrnuje kumulované nerozdělené zisky, které váží na
rozdělení zisku, odsouhlasené valnou hromadou v jednotlivých letech.
Výnosy
Výnosy jsou účtovány ve fair value nárokované protihodnoty. Společnost neposkytuje
obchodní slevy, množstevní rabaty ani záruky. Charakter činnosti společnosti umožňuje
vykázání výnosů v okamžiku prodeje. Platba následuje v krátkém období po dodávce. Ve
společnosti nejsou realizovány výnosy, jejichž způsob vykazování je založen na stupni
dokončení a řídí se IAS 11. Veškeré výnosy společnost realizuje v tuzemsku.
Ostatní skutečnosti
IAS 14 – Vykazování podle segmentů
Obchodní aktivity společnosti nesplňují definici pro vykazování geografických segmentů
podle IAS 14, protože společnost podniká pouze v České republice. Činnost je členěna na dvě
základní oblasti – výroba a dodávka pitné vody, a dále odkanalizování a čištění odpadních
vod. Žádná z těchto činností však nedosahuje odlišné výnosnosti a nečelí odlišným rizikům
než druhá činnost. Informace požadované IAS 14 proto nejsou součástí této přílohy.
IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory
Ve sledovaném období společnost neobdržela žádnou státní dotaci ani obdobnou podporu.
IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
Funkční měnou společnosti je česká koruna (CZK), která je i měnou vykazování. K datu
rozvahy nejsou evidovány žádné položky v cizí měně.
IAS 23 – Výpůjční náklady
Výpůjční náklady vznikly společnosti ve sledovaném období v souvislosti s finančním
leasingem a jsou účtovány v souladu s IAS 17. Jiné výpůjční náklady nevznikly.
IAS 33 – Zisk na akcii
Základní kapitál obsahuje kmenové akcie, se kterými jsou spojena standardní akcionářská
práva. Akcie na jméno jsou v listinné podobě s omezenou převoditelností. Akcie na majitele
mají zaknihovanou podobu a jsou veřejně obchodovatelné prostřednictvím RM- Systému,
a. s., Praha. Pouze 1 kus akcie v zaknihované podobě je akcií se zvláštními právy, která jsou
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spojena s výkonem hlasovacího práva a jejím majitelem je Fond národního majetku České
republiky. Souhlas osoby vykonávající hlasovací práva spojená s touto akcií se vyžaduje
zejména při převodech infrastrukturního majetku společnosti, při výměnách druhů akcií a
převodu akcií na jméno. Žádná část akcií není označena jako prioritní a neexistují potenciální
kmenové akcie. Základní zisk na akcii je tedy shodný se zředěným ziskem na akcii.
IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví
Forma a obsah mezitímních účetních výkazů se řídí pokyny Komise pro cenné papíry.
Mezitímní účetní závěrka je poskytována ke konci první poloviny účetního období a
zpřístupněna do 60 dnů po skončení tohoto mezitímního období.
IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené operace
Společnost nemá dlouhodobá aktiva držená pro prodej ani žádnou ukončovanou činnost, a
proto není aplikován IFRS 5.

Doplňující údaje k rozvaze
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Valná hromada společnosti, která se konala dne 6. 6. 2005 rozhodla o zvýšení základního
kapitálu společnosti o částku 101 750 000,- Kč, a to upsáním 101 750 kusů kmenových akcií
na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je
vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisování akcií, neboť se jedná o akcie, které budou
všechny nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Město Pec pod Sněžkou, se
sídlem Pec pod Sněžkou č. p. 230, IČO 00 27 81 81.
Důvodem zvýšení základního kapitálu je využitelnost infrastrukturního majetku Města Pec
pod Sněžkou ve vztahu k předmětu podnikání společnosti.
Předmětem vkladu jsou stavby zapsané v katastru nemovitostí, stavby nezapsané v katastru
nemovitostí a soubor movitých věcí. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl oceněn
znaleckým posudkem.
Katastr nemovitostí zapsal stavby s vlastnickým právem společnosti od 5. 12. 2005.
Rozhodnutí bylo společnosti doručeno dne 17. 2. 2006.
Do data zpracování této přílohy nebyly akcie upsány. Zachycení v rozvaze proběhlo na
základě zápisu do katastru nemovitostí, když návrh na zápis byl podán před datem rozvahy.
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Dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá nehmotná aktiva
Druh DNM
Nehmotné výsledky
výzk. a obdob. činn.

Software

Pořiz. cena
470

2004
Oprávky
139

Zůst. cena
331

Pořiz. cena
470

893

626

267

1 382

2005
Oprávky Zůst. cena
327
143
779

604

Všechna tato aktiva jsou identifikovatelná, pod kontrolou společnosti a byla pořízena jako
samostatné položky. Při prvotním uznání byla oceněna v pořizovací ceně. Rovněž v dalším
průběhu vykazování jsou tato aktiva oceňována pořizovacími náklady.
Jako nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti jsou vedeny tři studie spol.
HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha. Jsou to:
- Studie intenzifikace ČOV Trutnov – Bohuslavice, která zahrnuje zhodnocení
současného stavu ČOV a následný návrh komplexní rekonstrukce a modernizace
technologické linky
- Úvodní studie generelu kanalizace, tj. podklad pro generel, který by se měl následně
stát prostředkem pro provozování systému vodohospodářské infrastruktury
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Trutnov, vypracovaný v souladu
s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR, který zpracovává technický
návrh řešení rozvoje vodovodů a kanalizací na dotčeném území a návrh řešení priorit
staveb vodovodů a kanalizací.
Všechny studie mají určitelnou dobu použitelnosti. V této oblasti nehmotného majetku
nedošlo ve sledovaném období ke změnám.
V položce software jsou evidovány zejména systémy pro vedení ekonomických a
souvisejících agend, systém pro zpracování digitálních map sítí, antivirový program a systém
pro sledování laboratoře.
Doba použitelnosti software se stanovuje na základě licenčních smluv, případně záruk
provozu, které dodavatel poskytuje. Ve sledovaném roce došlo k nárůstu těchto nehmotných
aktiv, a to zejména u ekonomických agend.
Každoročně je prováděn test na snížení hodnoty. Zbytková hodnota těchto aktiv je ve všech
případech nulová.
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Dlouhodobá hmotná aktiva
Tato aktiva jsou v rozvaze členěna na pozemky, budovy, zařízení, jiná dlouhodobá aktiva,
nedokončená aktiva a poskytnuté zálohy.
(stav k 31. 12. uvedeného roku)
Druh DHM
UDAS
Budovy
Stavby
Stroje a zařízení
Přístroje
Dopravní prostředky
Inventář
DDHM odepsaný
DDHM odepisovaný
Pozemky

2004
2005
Pořiz. cena Oprávky Zůst. cena Pořiz. cena Oprávky Zůst. cena
73
0
73
73
0
73
113 384
23 587
89 797
114 138 25 082
89 056
544 106 233 067 311 039
557 205 239 958
317 247
67 577
33 993
33 584
68 156 37 391
30 765
15 479
11 078
4 401
15 748 11 013
4 735
14 459
9 987
4 472
26 671
9 442
17 229
222
212
10
222
213
9
5 160
5 160
0
5 040
5 040
0
1 202
147
1 055
1 610
310
1 300
2 769
0
2 769
2 852
0
2 852

V roce 2005 byl zaznamenán následující pohyb v jednotlivých třídách majetku (uvedeno
v pořizovacích cenách):
Druh majetku
UDAS
Budovy
Stavby
Stroje a zařízení
Přístroje
Dopravní prostředky
Inventář
DDHM odepisovaný
Pozemky

Počáteční stav
k 1. 1. 2005
73
113 384
544 106
67 577
15 479
14 459
222
1 202
2 769

Přírůstky
0
754
13 099
579
914
13 776
0
408
84

Úbytky
0
0
0
0
645
1 564
0
0
1

Konečný stav
k 31. 12. 2005
73
114 138
557 205
68 156
15 748
26 671
222
1 610
2 852

K přírůstku u budov došlo vlivem stavebních úprav na objektu strojovny mechanického
předčištění na ČOV.
Z přírůstků staveb je 7 890 tis. Kč nových vodovodů a kanalizací a 5 209 tis. Kč jsou následné
výdaje (technické zhodnocení) u již existujícího majetku. Ve všech těchto případech bude mít
společnost z těchto aktiv větší ekonomický užitek a vynaložené prostředky se společnosti
vrátí, a to zejména ve formě úspor.
K největší relativní i absolutní změně došlo ve sledovaném období u dopravních prostředků.
V měsících dubnu a červenci byly na finanční leasing pořízeny speciální nákladní automobily
MAN se saco-kanalizační nástavbou v celkové hodnotě 12 982 tis. Kč.
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Pronajímateli jsou:
- SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., Praha
- ČSOB Leasing, a. s., Praha.
Obě vozidla jsou v rozvaze vykázána ve fair value, která je v tomto případě pořizovací cenou.
Současnou hodnotu minimálních leasingových plateb nebylo možno určit, protože společnost
nezná implicitní úrokovou míru pronajímatele. K diskontování nebylo možno kvalifikovaně
použít ani přírůstkovou úrokovou míru, protože společnost ve sledovaném období neměla
úvěr.
Pořizovací hodnota a čistá účetní hodnota v tis. Kč těchto aktiv k datu rozvahy je následující:
RZ
2H4 9200
2H7 1500

Pořizovací hodnota
5 265
7 716

Čistá účetní hodnota
5 007
7 464

Dále je uveden postup splácení v rozdělení na platbu závazku a úrok
RZ 2H4 9200:
- součet minimálních plateb nájemného za celou dobu pronájmu (bez DPH)

5 483 763,40 Kč

- skutečně uhrazené platby k 31. 12. 2005 (bez DPH)
- platba závazku
- platba úroků

2 555 453,10 Kč
2 462 287,33 Kč
93 165,77 Kč

- částka budoucích plateb
- závazek
- úroky

2 928 310,30 Kč
2 803 322,67 Kč
124 987,63 Kč

- splatné v roce 2006
- závazek
- úroky

1 301 026,80 Kč
1 216 232,81 Kč
84 793,99 Kč

- splatné později (do roku 2008)
- závazek
- úroky

1 627 283,50 Kč
1 587 089,86 Kč
40 193,64 Kč
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RZ 2H7 1500
- součet minimálních plateb nájemného za celou dobu pronájmu (bez DPH)

8 073 861,76 Kč

- skutečně uhrazené platby k 31. 12. 2005 (bez DPH)
- platba závazku
- platba úroků

2 631 464,46 Kč
2 524 967,57 Kč
106 496,89 Kč

- částka budoucích plateb
- závazek
- úroky

5 442 397,30 Kč
5 190 956,43 Kč
251 440,87 Kč

- splatné v roce 2006
- závazek
- úroky

2 176 558,92 Kč
2 018 734,07 Kč
157 824,85 Kč

- splatné později (do roku 2008)
- závazek
- úroky

3 265 838,38 Kč
3 172 222,36 Kč
93 616,02 Kč

Na konci doby trvání leasingu přejde vlastnictví dle leasingových smluv na společnost.Obě
aktiva jsou odpisována na dobu předpokládané životnosti. Vzhledem k charakteru těchto aktiv
byla stanovena zbytková hodnota. Společnost provedla test na snížení hodnoty s tím, že
očekávané budoucí ekonomické přínosy nejsou nižší než účetní hodnota těchto aktiv.
Společnost užívá kromě výše uvedených dopravních prostředků rovněž část technologie na
ČOV, která je také pořízena formou finančního leasingu. Pronajímatelem je VB Leasing, spol.
s. r. o., Brno. Tato aktiva jsou zařazena ve třídě stroje a zařízení a přístroje. Tato aktiva jsou
oceněna rovněž ve fair value.
Pořizovací hodnota a čistá účetní hodnota v tis. Kč těchto aktiv k datu rozvahy je následující:
Název
pásový lis VX-15
pásový lis VX-15 (2)
zařízení HUBER - ROTAMAT
ponorné míchadlo EMU
zařízení měření odtoku

Pořizovací hodnota
1 165
1 145
2 485
540
1 118

Čistá účetní hodnota
848
833
2 087
432
939

Leasingová smlouva na tato zařízení byla uzavřena v roce 2000 a průběh plateb byl
následující:
- součet minimálních plateb nájemného za celou dobu pronájmu (bez DPH)
- závazek
- úroky
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- skutečně uhrazené platby k 31. 12. 2005 (bez DPH)
- závazek
- úroky
c) částka budoucích plateb
- splatné do 31. 12. 2006

7 276 302,-- Kč
6 444 500,-- Kč
831 802,-- Kč
8 400,-- Kč
8 400,-- Kč

Leasing ponorného míchadla EMU byl v roce 2005 ukončen a aktivum se stalo vlastnictvím
společnosti.
Rovněž u těchto aktiv byl proveden test na snížení hodnoty, při kterém bylo konstatováno, že
očekávané budoucí ekonomické přínosy nejsou nižší než účetní hodnota aktiv.
V následující tabulce je uvedeno zatřídění hmotného majetku typického pro účetní jednotku
SKP
4621
462132
462141
462164
462522
29122
29123
292412
300212
332070

Třída
budovy
stavby
stavby
stavby
stavby
stroje a zařízení
stroje a zařízení
stroje a zařízení
přístroje
přístroje

Název DHM
objekty ČS, ÚV, ČOV
zásobní řady
vodovody, kanalizace
vodojemy, aktivační a dosazovací nádrže ČOV
vrty, prameniště
čerpadla
dmychadla
česle, shrabováky, pojezdové mosty
počítače
vodárenský dispečink

Pozemky, budovy a zařízení jsou oceněny v historických cenách.
Aktiva (zastoupená v třídě stavby), vytvořená vlastní činností se oceňují vlastními náklady,
tzn. že do ceny majetku vstupují veškeré přímé náklady, které bezprostředně souvisejí
s vytvořením tohoto majetku. Nepřímé náklady (výrobní režie) se stanoví procentem
z přímých mezd. Pokud akce ve vlastní režii není ukončena během jednoho kalendářního
roku, účtuje se dále i správní režie, která se stanoví dle poměru přímých mezd akce k přímým
mzdám všech činností společnosti.
Společnost ke konci rozvahového období neeviduje aktiva, která by byla klasifikována jako
držená pro prodej nebo zahrnuta ve skupině určené k vyřazení, klasifikované jako držené pro
prodej v souladu s IFRS 5. Ve sledovaném období nedošlo přecenění, které by bylo vykázáno
ve vlastním kapitálu v souladu s IAS 36. Rovněž nebyly zjištěny důvody pro snížení hodnoty.
K datu rozvahy není žádný výše uvedený majetek vázán zástavním právem.
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Nedokončená dlouhodobá hmotná aktiva
V této oblasti jsou evidovány náklady související s pořízením pozemků, budov a zařízení.
Největší objem (10 073 tis. Kč) tvoří předprojektová příprava a inženýrská činnost související
s projektem „Čistá horní Úpa“ a dodavatelem je HYDROPROJEKT CZ, a. s., Praha.
Dlouhodobá finanční aktiva
Společnost má akciový podíl ve společnosti U-Centrum, a. s., se sídlem Praha 10,
Černokostelecká 129, IČO 63 07 87 16, který zakládá podstatný vliv. Předseda představenstva
společnosti je členem dozorčí rady spřízněné strany. Transakce mezi spřízněnými stranami
probíhají zejména v oblasti poskytování software, který je obecně využitelný, a to nejen
v oblasti podnikání společnosti. Za tyto transakce je účtována obvyklá cena.
Dlouhodobé pohledávky
Společnost nemá dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ani jiné pohledávky
obdobného charakteru.
V této oblasti je vykázána odložená daňová pohledávka, která vznikla v průběhu činnosti
společnosti z neuplatněných daňových ztrát a bývalých reinvestičních odpočtů. Ve
sledovaném období došlo vlivem přerušení daňového odpisování dlouhodobých hmotných
aktiv ke vzniku splatné daňové povinnosti, proti které byla velká část těchto pohledávek
uplatněna.
Krátkodobá aktiva
Zásoby
V zásobách společnost eviduje nakoupená aktiva, která se spotřebovávají při běžné provozní
činnosti. Největší část tvoří materiál, používaný na opravy vodovodní a kanalizační sítě.
Nejsou zahrnuty náhradní díly dlouhodobé povahy. Rovněž nejsou zahrnuty zásoby vlastní
výroby.
Zásoby jsou evidovány v ceně pořízení. Vedlejší náklady, související s pořízením (přepravní
náklady, náklady na manipulaci apod.) většinou nejsou přímo přiřaditelné k pořízení
konkrétního druhu materiálu. Tyto náklady jsou 1 x měsíčně rozpouštěny podle obecně
stanoveného vzorce. Zásoby se oceňují metodou FIFO.
Jednou za rok jsou zásoby testovány na snížení hodnoty, a to zejména z důvodu zastaralosti.
Ve sledovaném období nebyly důvody pro toto snížení zjištěny.
Krátkodobé pohledávky
Tyto pohledávky vznikají při běžné podnikatelské aktivitě společnosti. Jedná se o pohledávky
za vlastní výrobky (vodné, stočné), práce a služby (výkony speciálních mechanizmů, výkony
laboratoře, drobné stavební práce apod).
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Dále jsou zde obsaženy krátkodobé poskytnuté zálohy.
Struktura pohledávek je následující (fair value nárokované hodnoty):
- pohledávky za vodné a stočné
- pohledávky za práce a služby
- poskytnuté krátkodobé zálohy

12 776 tis. Kč
779 tis. Kč
3 227 tis. Kč

Na snížení hodnoty pohledávek se v největší míře podílejí pohledávky společností, příp. osob,
na které byl vyhlášen konkurz (705 tis. Kč). Toto snížení hodnoty je účtováno výsledkově
v období vyhlášení konkurzu.
Ukazatel
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní
Pohledávky kryté zástavním právem

2004
910
nejsou

2005
935
nejsou

Krátkodobá finanční aktiva
Společnost nemá žádné peněžní ekvivalenty, a proto je tato položka tvořena hotovostí a
vklady na účtech v bankách.
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál tvoří základní kapitál zapsaný a nezapsaný v obchodním rejstříku, rezervní
fond a kumulované výsledky hospodaření.
V letech 2004 a 2005 došlo k následujícím změnám vlastního kapitálu:

Stav k 1. 1. 2004

Základní kapitál

Změny základního
kapitálu

Rezervní fond

Kumulované výsledky
hospodaření

Celkem

377 017

0

43 019

18 052

438 088

377 017

0

43 019

18 052

438 088

- 2 537

- 2 537

8 926

8 926

332

- 565
- 332

- 565
0

43 351

- 2 048
21 496

- 2 048
441 864

Změna účetních pravidel
Přepočtený zůstatek
Základní kapitál k upsání
Přebytek z přecenění majetku
Deficit z přecenění majetku
Čistý zisk/ztráta za účetní
období ve výsledovce
Podíly na zisku
Převody do fondů, použití
fondů
Ostatní změny
Stav k 31. 12. 2004

377 017

0
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Základní kapitál
Stav k 1. 1. 2005

Změny základního
kapitálu

Rezervní fond

Kumulované výsledky
hospodaření

Celkem

377 017

0

43 351

21 496

441 864

377 017

0
101 750

43 351

21 496

441 864
101 750

- 129
14 910

- 129
14 910

375

- 565
- 375

- 565
0

43 726

- 2 052
33 285

- 2 052
555 778

Změna účetních pravidel
Přepočtený zůstatek
Základní kapitál k upsání
Přebytek z přecenění majetku
Deficit z přecenění majetku
Čistý zisk/ztráta za účetní
období ve výsledovce
Podíly na zisku
Převody do fondů, použití
fondů
Ostatní změny
Stav k 31. 12. 2005

377 017

101 750

Na růst vlastního kapitálu má dlouhodobě vliv nárůst kumulovaných (nerozdělených)
výsledků hospodaření. Ve sledovaném roce se nejvíce podílí odsouhlasené zvýšení základního
kapitálu nepeněžitým vkladem Města Pec pod Sněžkou.
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky jsou tvořeny dlouhodobou částí závazků z leasingu, závazky vůči
zaměstnancům (stimulační a sociální fond) a odloženým daňovým závazkem.
Závazky z leasingu jsou blíže popsány v části, která se věnuje IAS 16 – Pozemky, budovy a
zařízení.
Odložený daňový závazek stanoven z přičitatelných přechodných rozdílů mezi účetní a
daňovou základnou položek rozvahy a vyjadřuje očekávanou budoucí daňovou povinnost.
Odložená daňová pohledávka, která souvisí s odčitatelnými rozdíly je uvedena
v dlouhodobých pohledávkách.
V letech 2004 a 2005 došlo k těmto pohybům:
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2004

26 619 tis. Kč

- Přepočet na sazbu platnou v roce 2005
- Odložený daň. závazek z přechodných rozdílů roku 2004
- z titulu změny rozdílu mezi úč. a daňovou základnou

- 1 902 tis. Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2004

29 539 tis. Kč

- Přepočet na sazbu platnou v roce 2006
- Odložený daň. závazek z přechodných rozdílů roku 2005
- z titulu změny rozdílu mezi úč. a daňovou základnou

- 2 272 tis. Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2005

24 255 tis. Kč

38

4 822 tis. Kč

- 3 012 tis. Kč

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Krátkodobé závazky
Zde jsou obsaženy krátkodobé závazky z obchodního styku, krátkodobá část závazků
z leasingu, závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění a závazky vůči státu.
Největší podíl na krátkodobých závazcích mají závazky z obchodních vztahů. Všechny tyto
závazky jsou do lhůty splatnosti. Jsou zde obsaženy závazky vůči spol. HYDROPROJEKT
CZ, a. s., Praha (8 108 tis. Kč), které se týkají přípravy akce „Čistá horní Úpa“ a mají
návaznost na nedokončená dlouhodobá hmotná aktiva. Krátkodobá část závazků z leasingu
speciálních nákladních vozidel je ve výši 3 235 tis. Kč.
Výnosy příštích období
V této položce je překlasifikace položky vlastního kapitálu „Ostatní kapitálové fondy“, která
obsahovala dotace a dary, vztahující se k dlouhodobým hmotným aktivům. V návaznosti na
IFRS 1 byly tyto položky převedeny na výnosy příštích období. V souladu se životností
jednotlivých aktiv je do výnosů běžného období účtována částka 275 tis. Kč.

Doplňující údaje k výsledovce
Společnost sestavuje výsledovku v druhovém členění
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Převažujícími činnostmi společnosti jsou výroba a dodávka vody a odkanalizování a čištění
odpadních vod. Tyto činnosti dále doplňují výkony speciálních mechanizmů (fekály),
laboratoře a některé další, méně významné.
Tržby podle jednotlivých kategorií byly ve sledovaném a minulém období následující:
Kategorie výnosu
vodné
stočné
činnost speciální mechanizace
laboratoř
ostatní

2004
45 698 tis. Kč
32 330 tis. Kč
2 789 tis. Kč
1 594 tis. Kč
1 738 tis. Kč

2005
44 731 tis. Kč
39 720 tis. Kč
3 438 tis. Kč
1 950 tis. Kč
1 150 tis. Kč

Největší podíl na zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb má stočné, a to vlivem
zvýšení ceny k 1. 1. sledovaného období. K tomuto zvýšení došlo na podkladě kalkulace
ceny, která je v této oblasti věcně usměrňovaná. Zvýšení ceny vyvolala zejména potřeba
vytvoření dodatečných prostředků pro financování pořízení dlouhodobých aktiv.
U služeb speciální mechanizace se projevuje pořízení dvou speciálních vozidel na leasing a u
služeb laboratoře získání osvědčení o akreditaci.
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Společnost vykazuje tržby v okamžiku dodávky. Právo na vrácení je vzhledem k charakteru
činnosti společnosti bezpředmětné.
Výkonová spotřeba
Zahrnuje zejména spotřebu materiálu, energií, neskladovatelných dodávek, opravy a
udržování a ostatní služby.
Nejvýznamnější druhy nákladů v této kategorii v porovnáním s minulým obdobím dokládá
následující tabulka:
Druh nákladu
spotřeba materiálu
povrchová a podzemní voda
spotřeba energií
opravy a udržování
ostatní služby

2004
8 216 tis. Kč
10 213 tis. Kč
2 527 tis. Kč
10 871 tis. Kč
5 060 tis. Kč

2005
8 137 tis. Kč
9 193 tis. Kč
2 606 tis. Kč
9 136 tis. Kč
5 384 tis. Kč

Z tabulky je patrné, že nižší materiálové náklady jsou dány zejména v oblasti odběrů
povrchové a podzemní vody a nižší náklady na služby pak menším objemem oprav a
udržování.
Ostatní náklady
Zde jsou zahrnuty jiné náklady provozního charakteru, z nichž největší část (1 230 tis. Kč)
tvoří pojištění majetku a poplatky z vypouštěného objemu odpadních vod do vod
povrchových (782 tis. Kč).
Rozdělení zisku v letech 2004 a 2005
Kumulované výsledky hospodaření k l. l. 2004

18 052 tis. Kč

Z toho použito v roce 2004 na:
- dividendy
- zvýšení ZK
- podíly na zisku
- příděl rezervnímu fondu
- příděl sociálnímu a stimulačnímu fondu
- deficit z přecenění majetku
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2004
Zisk běžného roku 2004

0 tis. Kč
0 tis. Kč
565 tis. Kč
332 tis. Kč
2 048 tis. Kč
2 537 tis. Kč
12 570 tis. Kč
8 926 tis. Kč
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Kumulované výsledky hospodaření k l. l. 2005

21 496 tis. Kč

Z toho použito v roce 2005 na:
- dividendy
- zvýšení ZK
- podíly na zisku
- příděl rezervnímu fondu
- příděl sociálnímu a stimulačnímu fondu
- deficit z přecenění majetku
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2005
Zisk běžného roku 2005

0 tis. Kč
0 tis. Kč
565 tis. Kč
375 tis. Kč
2 052 tis. Kč
129 tis. Kč
18 375 tis. Kč
14 910 tis. Kč

Zisk na akcii
Společnost je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů.
Vzhledem k tomu, že společnost nemá potenciální kmenové akcie, ani nevydala prioritní
akcie, je základní ukazatel EPS shodný se zředěným ukazatelem EPS.
V čitateli vzorce pro výpočet ukazatele je čistý zisk a jmenovatelem je počet vydaných akcií.
Počet akcií se ve sledovaném období nezměnil.

Doplňující údaje k výkazu peněžních toků
Výkaz peněžních toků je sestaven nepřímou metodou.
Z výkazu peněžních toků je v obou obdobích zřejmé, že společnost vytváří peněžní
prostředky svou výdělečnou činností. Tyto prostředky jsou pak následně použity v souladu
s dlouhodobým podnikatelským záměrem zejména na pořízení dlouhodobých aktiv. Rozdíl
mezi jednotlivými lety je zejména v tom, že zatímco v roce 2004 je v oblasti financování
zahrnuta splátka dlouhodobého úvěru, v roce 2005 je to splátka leasingu. Oba toky však
souvisí rovněž s pořízením dlouhodobých aktiv.

Události po datu rozvahy
V roce 2005 byl zpracován investiční projekt, který zahrnuje řešení problematiky likvidace
odpadních vod v regionu působnosti společnosti s názvem „Čistá horní Úpa“. Konkrétně se
jedná o výstavbu části kanalizačního systému, o rekonstrukci nevyhovujících úseků hlavního
kanalizačního sběrače a o intenzifikaci biologického stupně ČOV. Po projednání v orgánech
České republiky byla předložena žádost o udělení pomoci z Fondu soudržnosti na Komisi
Evropských společenství.
Společnost obdržela neoficiální informaci, že pomoc z Fondu soudržnosti bude poskytnuta.
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Vzhledem k nutnosti profinancovat předprojektovou přípravu a další činnosti, které jsou
vyvolány budoucí realizací projektu „Čistá horní Úpa“, požádala společnost o poskytnutí
krátkodobého úvěru. Úvěr poskytla ČSOB, a. s., Praha a k datu zpracování této přílohy byl
čerpán ve výši 7 200 tis. Kč.
Srovnávací tabulky
V souvislosti s přechodem na účtování a vykazování dle Mezinárodních standardů finančního
výkaznictví byly provedeny následující úpravy výkazů za rok 2004:
AKTIVA
název

Česká legislativa

úprava

IFRS

Nehm. výsl. výzk. a obd. činnosti

470 462,00

470 462,00

Software

892 890,70

892 890,70

Budovy, haly a stavby

660 252 490,00

Stroje, přístroje a zařízení

-

94 883 748,99

Pozemky
Umělecká díla a sbírky
Investice do nemovitostí

2 762 738,00

657 489 752,00

9 215 638,00

104 099 386,99

2 768 814,00

2 768 814,00

73 354,00

73 354,00

-

Pořízení dl. nehmotného majetku

-

340 000,00

Pořízení hmotných investic

340 000,00

3 616 576,53

Pořízení dl. finančního majetku

309 654,16

3 926 230,69

-

Posk. zálohy na DHM

-

13 000,00

Podílové cenné papíry - podst. vliv

4 597 520,00

Pořízení materiálu

13 000,00
-

2 537 237,00

2 060 283,00

-

Materiál na skladě

-

2 013 099,74

Materiál na cestě

2 013 099,74

-

-

Nedokončená výroba

309 654,16

Pokladna

111 839,00

111 839,00

3 743,00

3 743,00

Bankovní účty

12 341 964,10

12 341 964,10

Peníze na cestě

5 331,14

5 331,14

12 119 651,80

12 119 651,80

2 451 508,91

2 451 508,91

844 693,00

844 693,00

13 595,00

13 595,00

Ceniny

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčt. s institucemi soc. zabezpečení

-

Jiné pohledávky

309 654,16

881 217,00

-

-

200 000,00

Náklady příštích období

4 186 760,15

Příjmy příštích období

-

2 783 828,46

1 402 931,69
14 544,88

500,00
-

881 217,00
200 000,00

14 544,88

Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám

-

500,00

918 812,13

-

918 812,13

Odložená daňová pohledávka

-

Počáteční účet rozvážný

-

-

Konečný účet rozvážný

-

-

Aktiva celkem

7 993 032,58

800 725 711,97

9 124 867,12
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V aktivech byly provedeny tyto úpravy:
- komponentní přístup – přesun mezi budovami a zařízeními
- uznání majetku, pořízeného na leasing jako aktiva
- nedokončený dlouhodobý majetek ve vlastní režii zahrnut do pořízení dlouhodobého
majetku
- přecenění finančních aktiv metodou ekvivalence
- vyloučení reklamy z nákladů příštích období
- vyloučení leasingu z nákladů příštích období
- vyčlenění daňové pohledávky.
PASIVA
název

Česká legislativa

Opr. k nehm. výsl. výzk. a obd. činn.

úprava

IFRS

138 816,00

Oprávky k softwaru

138 816,00

625 983,70

Opr .k budovám, halám a stavbám

257 081 355,00

Opr. ke strojům, přístrojům a zař.

59 161 961,99

Dodavatelé

625 983,70
-

426 644,00

256 654 711,00

1 414 897,00

60 576 858,99

3 031 512,23

Přijaté zálohy

3 031 512,23

-

Ostatní závazky
Zaměstnanci

-

99 838,10

99 838,10

1 456 611,00

1 456 611,00

Ost. závazky vůči zaměstnancům

-

-

Daň z příjmu

-

-

Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ost. nepř. daně a poplatky
Ostatní dotace
Jiné závazky

272 407,00
-

272 407,00

987 385,00

-

227,00

987 385,00
227,00

-

-

3 000,00

3 000,00

Výdaje příštích období

14 351,56

14 351,56

Dohadné účty pasivní

505 070,01

Přech. účty aktiv a pasiv - IFRS
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Změny základního kapitálu
Rezervní fond
Ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let

505 070,01

-

12 905 465,76

377 017 000,00
15 891 060,15

12 905 465,76
377 017 000,00

- 15 891 060,15

-

-

43 351 000,00

43 351 000,00

3 136 113,69

3 136 113,69

10 884 734,45

10 884 734,45

Změny nerozd. zisku - přechod IFRS

-

Hosp. výsl. ve schvalovacím řízení

-

-

Bankovní úvěry

-

-

Rezervy zákonné

-

-

Ostatní dlouhodobé závazky
Odl. daňový závazek a pohledávka
Účet zisků a ztrát

1 683 765,63

1 683 765,63

10 300,00

5 000,00

15 300,00

21 546 355,22

7 993 032,58

29 539 387,80

-

-

Pasiva celkem

793 240 312,10

7 684 456,82

800 924 768,92

Aktiva celkem

800 725 711,97

9 124 867,12

809 850 579,09

7 485 399,87

1 440 410,30

8 925 810,17

Celkem zisk (aktiva - pasiva)
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V pasivech byly provedeny tyto úpravy:
- komponentní přístup v oprávkách
- do oprávek byly zahrnuty oprávky majetku, pořízeného na leasing
- ostatní kapitálové fondy byly překlasifikovány jako výnosy příštích období
- ostatní dlouhodobé závazky byly zvýšení o kupní cenu předmětů leasingu
- odložená daňová pohledávka byla zahrnuta do aktiv
- operace, mající vliv na hospodářský výsledek minulých let se promítly do
nerozděleného zisku.
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Údaje o předpokládané hospodářské a finanční situaci
V následujících obdobích (do roku 2009) bude stěžejním bodem realizace investičního
projektu „Čistá horní Úpa“, který předpokládá výstavbu kanalizačního systému
v okrajových částech Trutnova, rekonstrukci nevyhovujících úseků hlavního přivaděče,
dostavbu a sanaci kanalizace v Mladých Bukách, výstavbu kanalizace ve Svobodě n. Úpou,
odkanalizování stávající bytové zástavby v Janských Lázních a napojení vybraných lokalit v
Horním Maršově na existující stokovou síť. Součástí projektu je rovněž intenzifikace a
zkapacitnění ČOV Trutnov – Bohuslavice.
Tento projekt se bude významnou měrou podílet na ochraně životního prostředí v celé
dotčené oblasti.
Financování prací, spojených s realizací tohoto projektu, si vyžádá vytvoření dostatečných
vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu se pro toto období počítá s vyšší tvorbou zisku, než bylo
v předchozích obdobích obvyklé.
V současné době společnost předpokládá níže uvedenou úroveň hlavních finančních
ukazatelů:
Ukazatel
náklady
výnosy
zisk před zdaněním

2006
77 642
96 304
18 662

2007
84 464
103 520
19 056

2008
89 262
110 860
21 598

2009
92 849
116 808
23 959

Na realizaci projektu společnost počítá s vlastními zdroji v níže uvedené minimální úrovni:
2006
24 200

2007
1 954

2008
22 652

2009
15 151

V roce 2006 půjde o investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby (projektové
dokumentace). Stavební a technologické části staveb budou realizovány počínaje rokem 2007.
Na dofinancování, příp. překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků dále
společnost počítá s čerpáním dlouhodobého investičního úvěru, které přichází v úvahu
počínaje rokem 2007. Současně předpokládaná úroveň je 50 000 tis. Kč s tím, že bude čerpán
v návaznosti na aktuální potřeby financování.
Po zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem – infrastrukturním majetkem Města
Pec pod Sněžkou by došlo v budoucích letech ke snížení hodnoty zisku na 1 akcii. Tato
skutečnost však bude vykompenzována zvýšeným objemem zisku.
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Zpráva statutárního orgánu společnosti
podle ustanovení § 66 a) obchodního zákoníku
Osoby propojené
1. Ovládaná osoba
Společnost: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
se sídlem na adrese Revoluční 19, 541 51 Trutnov
IČO: 60108711
DIČ: CZ60108711
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1006
Zastoupená: Ing. Josefem Moravcem, prokuristou (od 22. 9. 2004) a ředitelem a. s. (od
1. 1. 2004)
(dále „ovládaná osoba“)
Ovládaná osoba je společností, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a
kanalizací.
2. Ovládající osoba
Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
IČO: 278360
Zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
(dále „ovládající osoba“)
Ovládající osoba je obcí, která provádí výkon stání správy a samosprávy.
Vztahy mezi propojenými osobami
1. Způsob ovládání
Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 58,8 %
základního kapitálu ovládané osoby, t. j. 221 795 000,- Kč (221 795 ks akcií o jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč).
2. Personální unie
Předsedou statutárního orgánu ovládané osoby je Mgr. Tomáš Hendrych, který je zároveň
místostarostou a členem zastupitelstva města Trutnova.
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3. Struktura propojení
Ovládající osoba má akcie další propojené osoby, a to:
-

DOLCE VITA spol. s r. o. v likvidaci, Oblanov 37, Trutnov, IČ: 43462804, jejíž
souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby,

-

Transport Trutnov, s. r. o., Polská 92, Trutnov, IČ: 62063588, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 40 % základního kapitálu této osoby,

-

Společnost Horní Labe, a. s., Bohuslavice nad Úpou 226, IČ: 46506306, se
souhrnnou jmenovitou hodnotou 20 % základního kapitálu této osoby,

-

Krematorium Jaroměř, a. s., Do Končin 217, Jaroměř, IČ: 60112352, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 13 % základního kapitálu této osoby,

-

Lesy a parky Trutnov, s. r. o., Úpická 469, Trutnov, IČ: 25968700 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou ve výši 100 % základního kapitálu této osoby,

-

Technické služby Trutnov, s. r. o., Šikmá 371, Trutnov, IČ: 25968084 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 100 % základního kapitálu.

-

Městský bytový podnik Trutnov, s. r. o., Polská 92, Trutnov, IČ: 60915013 se
souhrnnou hodnotou ve výši 100 % základního kapitálu.

Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2005 do 31. prosince
2005.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami
1. Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi:
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupená prokuristou (od 22. 9. 2004) a ředitelem
a. s. (od 1. 1. 2004) Ing. Josefem Moravcem, Revoluční 19, 541 51 Trutnov, IČO:
60108711 (jako dodavatel):
-

Lesy a parky Trutnov, s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18034, zastoupená Ing. Jaroslavem Semerákem,
Úpická 469, 541 01 Trutnov, IČO 25968700, v počtu 2 smluv.

Jedná se o standardní smlouvy za podmínek shodných pro všechny odběratele v rámci
společnosti. Jako protiplnění byla poskytnuta finanční úhrada.
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2. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku
Smlouvy mezi propojenými osobami nebyly podle občanského zákoníku uzavřeny.
Další právní úkony mezi propojenými osobami
Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné smlouvy nevýhodné pro
ovládanou osobu.
Další opatření mezi propojenými osobami
V posledním účetním období, tj. za období od 1. ledna do 31. prosince 2004 nebyla učiněna
další opatření mezi propojenými osobami.
Důvěrnost informací
1. Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního
tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly
za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále
jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo
v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených
osob.
2. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1
tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu:
-

informace o výsledcích marketingového průzkumu realizovaného ovládanou osobou
ve prospěch propojených osob,
informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu na vybraných
obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba.

Závěr
Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., dne 30. 3. 2006 a předložena k přezkoumání dozorčí radě
a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.
Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude
tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.

Trutnov, 30. 3. 2006

Mgr. Tomáš Hendrych, v. r.
předseda představenstva a. s.
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Zpráva dozorčí rady
Po valné hromadě, která se konala 6. 6. 2005 došlo ke změně v dozorčí radě společnosti.
Odvolaného p. Vladimíra Jandu nahradil Ing. Michal Skalka, který byl valnou hromadou
zvolen. P. Ing. Skalka je zástupcem Obce Mladé Buky.
Dozorčí rada na svých zasedáních řešila zejména otázky spojené s hospodařením společnosti,
provozní záležitosti a finanční situací společnosti.
Od valné hromady do termínu zpracování této zprávy se dozorčí rada sešla celkem 4 x, z toho
jedno zasedání bylo společné se zasedáním představenstva. Dozorčí rada konstatovala, že
hospodaření se vyvíjelo v roce 2005 příznivě a finanční plán, schválený představenstvem byl
průběžně plněn. Závažné problémy se ani v provozní, ani v ekonomické oblasti nevyskytly.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2005, návrh představenstva na
rozdělení zisku a zprávu o propojených osobách.
S ohledem na výsledky hospodaření za rok 2005 a na zprávu auditora k roční účetní závěrce
DOPORUČUJE
dozorčí rada valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti včetně rozdělení zisku
dle návrhu, který předložilo představenstvo společnosti.

Ing. Hana Horynová, v. r.
předsedkyně dozorčí rady
Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2005 odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
naší společnosti a námi vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.

V Trutnově, dne 12. 4. 2006
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Ing. Soňa Teichmanová,v. r.
ekonomická náměstkyně

Ing. Josef Moravec, v. r.
prokurista a ředitel a. s.
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Mgr. Tomáš Hendrych, v. r.
předseda představenstva a. s.
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