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Úvodní slovo:

Vážení akcionáři,
v návaznosti na ukončení dalšího roku hospodaření Vám 
představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, 
a.s., předkládá Výroční zprávu za rok 2012. V ní naleznete
základní informace o hospodaření společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2012 a podnikatelský záměr na rok 
2013.

Hlavní činností naší společnosti je dodávka pitné vody
a odvádění a čištění odpadních vod. V těchto základních 
činnostech nedošlo v roce 2012 k žádným větším problé-
mům ani výkyvům. Byl  zajištěn plynulý provoz ve všech 
těchto základních oblastech naší činnosti. 

V uplynulém roce jsme zaznamenali nepatrné zvýšení
odebrané pitné vody. Množství fakturované pitné vody
za uplynulý rok  2012 činilo 5 089 tis. m3 a bylo o 49 tis. m3 
vyšší než skutečnost minulého roku.

Množství fakturovaných odpadních vod v roce 2012
činilo 3 389 tis. m3 a bylo nižší o 49 tis. m3 než byla 
skutečnost roku 2011. Důvodem byla úsporná opatření 
v oblasti hospodaření s odpadními vodami u podnikatel-
ských subjektů.
 
Pro rok 2012 představenstvo schválilo cenu za 1 m3 vody 
pitné na úrovni minulého roku tj.  31,50 Kč bez DPH
za 1 m3 fakturované pitné vody.
Cena fakturované vody odpadní se v roce 2012 v porovnání
s rokem 2011 zvýšila a činila 35,80 Kč bez DPH za každý
fakturovaný m3 odvedené odpadní vody. Do této ceny se 
promítají zvýšené náklady provozu čistíren odpadních vod 
a kanalizací.

V roce 2012 společnost vykázala celkové tržby a výnosy ve 
výši 313 002 tis. Kč, celkové náklady činily 310 409 tis. Kč.
Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo ziskem
ve výši 2 593 tis. Kč. Lze konstatovat, že společnost v  roce 
2012 dosáhla příznivého ekonomického výsledku.  

Společnost v roce 2012 hradila veškeré své provozní
finanční závazky z vlastních zdrojů a byla po celé hodno-
cené období solventní. Úvěr na provozní potřeby nebyl
v průběhu roku 2012 čerpán.
Povinnosti vůči financující bance v podobě splátek
investičních úvěrů a plateb úroků byly v termínech plněny.

V rámci investiční činnosti se společnost zaměřuje na re-

konstrukce a modernizace vlastního vodohospodářského 
majetku a výstavbu nových vodohospodářských kapacit. 

Společnost v průběhu roku 2012 zajišťovala úkoly dané 
plánem pořízení majetku pro rok 2012. Vlastní investiční 
činnost společnosti se soustředila především na stavební 
úpravy stávajících vodovodů. 

Pokud se týká projektu „ Rekonstrukce a výstavba vodo-
hospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ byla při-
znaná dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP a bylo uvolněno 
zádržné podpory EU z Fondu soudržnosti. Zbývající částka 
dotací v EUR byla v roce 2012 bez krácení převedena na 
účet společnosti.

Představenstvo spolu s vedením společnosti připravilo 
k realizaci další významnou investiční akci a to „Břeclav
– úpravna vody Kančí obora“.  Jedná se o komplexní
rekonstrukci stávající úpravny vody včetně prameniště.
Akce bude zahájena v roce 2013, náklady na tuto investici 
činí 363 mil. Kč. 
Projekt bude z podstatné části financován z dotací přizna-
ných v rámci Operačního programu životního prostředí.
   
Činnost v roce 2013 bude samozřejmě úzce navazovat
na předchozí období. Vychází z podnikatelského záměru
na rok 2013. Maximální pozornost bude věnována hlav-
nímu předmětu činnosti a.s. tj. kvalitnímu provozování
vodovodů a kanalizací, péči o zákazníka a péči o vodohos-
podářský majetek. 

Poděkování patří všem členům představenstva a dozor-
čí rady za zodpovědné vedení společnosti, ale také všem 
zaměstnancům společnosti za aktivní přístup a zodpověd-
nost při plnění svých úkolů k dosažení stanovených cílů 
společnosti. Děkujeme také našim akcionářům za projeve-
nou důvěru a podporu.
                                                       

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Právní forma: Akciová společnost
IČ:    494 55 168
DIČ:                         CZ49455168

Akciová společnost byla založena dne 25.10.1993 podle § 172 Obchodního zákoníku.
Dne 1.1.1994 byla akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 1176.

Předmět podnikání (viz Stanovy čl. 5): 
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí
- provádění analýz vzorků vod
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- projektová činnost ve výstavbě 
- investorská a inženýrská činnost
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- silniční motorová doprava
- montáž měřidel
- pronájem strojů a strojních zařízení

Společnost není součástí žádného koncernu, nemá přímou ani nepřímou účast v žádné osobě a není součástí konsolidačního
celku. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
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Údaje o základním kapitálu společnosti

Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 1 108 957 000,- Kč
Základní kapitál společnosti je  rozdělen  na 1 108 957 akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 
Společnost vlastní 1 akcii.

V zaknihované podobě jsou vydány cenné papíry:

a) akcie na majitele ISIN CZ 0009064952 v počtu 53 239 kusů 4,80 %
b) akcie na jméno ISIN  CZ 0009065066 v počtu 438 190 kusů 39,52 %  
c) akcie ve vlastnictví společnosti v počtu 1 kus   

V listinné podobě jsou vydány cenné papíry:

   akcie na jméno v počtu 616 936 kusů 55,63 %   
   akcie na majitele v počtu 591 kusů 0,05 %

Počet akcií ve vlastnictví měst a obcí činí 1.064.370 kusů tj. 95,98 % z celkového počtu akcií.

Akcie na majitele jsou volně převoditelné, převádějí se změnou registrace majitele cenného papíru v zákonem stanovené 
evidenci podle zákona o cenných papírech.

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

Převoditelnost akcií na jméno  je omezena podle článku 7 Stanov společnosti. 

Majitelé více než 5 % akcií společnosti dle stavu k 31.12.2012: 

 Město Břeclav, IČ: 00283061 - 25,83 % akcií
 Město Pohořelice, IČ: 00283509 - 11,96 % akcií          
                         Město Hustopeče, IČ: 00283193 - 11,38 % akcií                        
                         Město Mikulov,  IČ: 00283347 - 7,88 % akcií
                         Obec Lednice, IČ: 00283339 - 5,90 % akcií

Akcie ve vlastnictví
měst a obcí 95,98 %

Akcie ve vlastnictví
ostatních akcionářů

4,02 %

Vlastnictví akcií společnosti Hodnota základního kapitálu v tisících Kč
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Orgány společnosti

Valná hromada:

Řádná Valná hromada akcionářů, konaná dne 26. června 2012, projednala a schválila zprávu o podnikatelské činnosti a 
stavu majetku společnosti za rok 2011, zprávu o účetní závěrce za rok 2011, rozdělení zisku za rok 2011 a zprávu dozorčí 
rady. Projednala a schválila podnikatelský záměr na rok 2012. Dále projednala a schválila pověření představenstva společ-
nosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a schválila auditora společnosti.

Jména a údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti:
  
 Složení představenstva k 31.12.2012:

      Ing. Jaroslav Parolek              předseda představenstva
    Rostislav Koštial              místopředseda představenstva
    Ing. Luboš Kuchynka               místopředseda představenstva
    Ing.arch. Anna Procházková   členka představenstva
    Ing. Pavlína Vlková                 členka představenstva
    Ing. Petr Marcinčák                 člen představenstva
    Ing. Josef Svoboda                 člen představenstva

 Složení dozorčí rady k 31.12.2012: 

   Petr Slezák                     předseda dozorčí rady
 František Trefilík            místopředseda dozorčí rady
 RNDr. Miloš Petrů          člen dozorčí rady
 Tomáš Bílek                   člen dozorčí rady
 František Studýnka        člen  dozorčí rady
 Ing. Zdeněk Adámek      člen dozorčí rady

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu obchodního zákoníku.
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Hlavním předmětem podnikání společnosti je zásobování obyvatelstva a podnikatelské sféry pitnou vodou, odvá-
dění a čištění odpadních vod. Společnost provozuje vodohospodářská zařízení v 73 městech a obcích Břeclavska, Husto-
pečska, Mikulovska a Pohořelicka.

Hlavní fakturované výrobky a služby
jsou voda pitná (vodné) a voda odpadní
(stočné) v následujícím množství: 

Výrazné změny v podnikání v roce 2012 nenastaly.

Oblast zásobování pitnou vodou:
Základem podnikání a poslání naší akciové společnosti je výroba a dodávka pitné vody v návaznosti na provoz vodohos-
podářských zařízení jako jsou úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice a vodovodní sítě. Do této činnosti patří rovněž 
ochrana a údržba vodních zdrojů. S těmito činnostmi úzce souvisí i provoz akreditované laboratoře, bez které nelze žádný 
chod výše jmenovaných zařízení zajišťovat.
V roce 2012 jsme nezaznamenali pokles odběrů vody z vodovodní sítě. Dokumentuje to množství  fakturované pitné 
vody. Specifická spotřeba dosáhla v roce 2012 průměrné výše 81 litrů na obyvatele a den. Z celkového množství odebralo 
obyvatelstvo 64 % vody a ostatní odběratelé 36 %. 
Můžeme konstatovat, že zásobování pitnou vodou v roce 2012 bylo spolehlivé, bez větších výpadků. V průběhu roku ne-
došlo k významnějšímu výpadku dodávky vody, který by vyžadoval mimořádná opatření či náhradní řešení v zásobování 
obyvatel pitnou vodou. Významnou roli má vodárenský dispečink, který se stal spolehlivým nástrojem k řízení výroby a 
distribuci pitné vody v celém vodárenském systému. 

Tržby a výnosy / rok 2010 2011 2012

Za vodné 144 333 154 971 159 528

Za stočné 105 965 110 203 118 559 

Za ostatní činnosti 45 113 31 624 34 915

Tržby a výnosy celkem 295 411 296 798 313 002
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Voda pitná fakturovaná v letech 2003 až 2012 v tis. m3

ostatní domácnosti celkem

II.  ÚDAJE O ČINNOSTI A PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Rok 2010 2011 2012

Voda pitná v tis.m3 5 041 5 040 5 089

Voda odpadní v tis.m3 3 385 3 438 3 389 

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

Sídla organizačních složek: 

1) Hustopeče, Nádražní 9 – středisko vodovodů   
2) Mikulov, Hraničářů 6 – středisko vodovodů      
3) Břeclav, Bratislavská – středisko vodovodů

4) Břeclav, Kančí obora a Bratislavská – středisko laboratoří
5) Břeclav, Bratislavská -  středisko kanalizací a ČOV 
6) Břeclav, Čechova 23 – správa společnosti
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Organizační schéma Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
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Oblast pitných vod 2008 2009 2010 2011 2012

Počet napojených obyvatel 113 932 114 125 114 338 115 433 109 641

Podíl napojených obyvatel v % 92 92 92 93 88

Délka vodovodní sítě v km 884 912 915 926 933

Počet vodovodních přípojek 33 430 33 585 33 656 34 038 34 208

Délka vodovodních přípojek v km 272 275 276 279 380

Počet osazených vodoměrů 33 689 33 820 33 891 34 207 34 390

Voda vyrobená v tis.m3 6 530 6 433 5 973 6 053 6 014

Voda převzatá v tis. m3 352 362 355 347 366

Voda fakturovaná pitná v tis. m3 5 085 5 059 5 041 5 040 5 089

z toho pro domácnosti v tis. m3 3 219 3 227 3 221 3 163 3 234

          pro ostatní odběratele v tis. m3 1 866 1 832 1 820 1 877 1 855

Ztráty vody v celkem v tis. m3 1 510 1 419 1 287 1 013 1 005

Spotřeba v litrech/obyvatel/den 77 77 77 75 81

Počet úpraven vody 3 3 3 3 3

Kapacita úpraven vody v l/sec 285 285 285 285 285

Počet vodojemů 70 70 70 70 70

Objem akumulace vodojemů v m3 28 075 28 075 28 075 28 075 28 075

Porovnání počtu nalezených a odstraněných poruch v letech 2010 až 2012

V roce 2012 řešily provozy vodovodů celou řadu 
havárií a poruch na vodovodní síti a na přípojkách. 
Havárie i poruchy byly odstraňovány bezprostřed-
ně po jejich nahlášení se snahou obnovit dodávku 
pitné vody v co nejkratší době. Delší odstávky 
vody byly řešeny náhradním zásobováním.

2010 2011 2012

poruchy
na vodovodních
řadech

Hustopeče 215 188 168

Mikulov 153 125 159

Břeclav 41 24 46

Celkem 409 337 373

poruchy na 
vodovodních 
přípojkách

Hustopeče 282 263 425

Mikulov 198 181 275

Břeclav 40 51 70

Celkem 520 495 770

Přehled poruch
v letech 2010 až 2012

Voda pitná fakturovaná celkem

Domácnosti: 3 234

Ostatní odběratelé:1 855
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Kvalita pitné vody

Četnost a rozsah kontroly kvality zdrojů pitné vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Kontrola kvality pitné vody v rozvodné síti se v roce 2012 prováděla dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
V roce 2012 byly prováděny průběžné analýzy denně odebíraných vzorků vody na dílčích technologických částech a na 
výstupu z úpraven vody. Vodohospodářské laboratoře společnosti jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, 
o. p. s. Předmětem akreditace jsou chemické, fyzikální, mikrobiologické, biologické a senzorické rozbory podzemních, 
pitných, povrchových a odpadních vod a kalů.

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

ukazatel jednotky
Limit dle vyhl.
č. 252/2004 Sb. Břeclav Lednice Zaječí

vyrobené množství tis.m3/rok ….. 1 664 1 922 2 428

barva mg/l Pt max. 20 5 5 5

zákal ZF max. 5 0,023 0,011 0,028

pH ….. 6,5 - 9,5 8,0 7,4 8,0

vápník+hořčík mmol/l 2 - 3,5 2,97 3,55 2,97

železo mg/l max. 0,2 0,001 0,002 0,006

amonné ionty mg/l max. 0,5 <0,07 <0,07 <0,07

dusičnany mg/l max. 50 3,02 4,41 0,016

mangan mg/l max. 0,05 0,003 0,011 0,016

dusitany mg/l max. 0,1 <0,006 <0,006 <0,006

sírany mg/l max. 250 133 158 164

chloridy mg/l max. 100 54 58 54

konduktivita mS/m max. 125 71,4 89 72,7

CHSKMn  mg/l max. 3 2,0 2 1,8

Výroba vody v roce 2012

ÚV Lednice
32%

ÚV Zaječí
40%

ÚV Břeclav - Kančí obora
28%
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Oblast odvádění a čištění odpadních vod 

V roce 2012 provozovala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. čistírny odpadních vod a stokové sítě
v městech a obcích Břeclav, Hustopeče, Lednice, Nejdek, Kobylí, Mikulov, Nová Ves, Podivín, Pohořelice, Cvrčovice,
Smolín,  Valtice a Velké Pavlovice, které jsou v majetku akciové společnosti. 
ČOV a stokové sítě v obcích Kostice, Lanžhot, Hlohovec, Novosedly, Nový Přerov,  Přítluky, Nové Mlýny, Perná
a Šakvice provozujeme na základě Smluv o provozování uzavřenými s vlastníky ČOV a stokových sítí tj s obcemi. 
Na těchto kanalizačních sítích je celkem 58 čerpacích stanic a 18 čistíren odpadních vod. Přes ČOV proteklo v roce 2012 
celkem  5 435 tis. m3 odpadních vod. 
Za rok 2012 bylo fakturováno 3 389 tis. m3 odpadních vod. 
Z tohoto množství připadá na domácnosti 1 987 tis. m3 

a na ostatní producenty 1 402 tis. m3 odpadních vod.
Množství fakturovaných odpadních vod se snížilo u obyva-
telstva i u ostatních producentů.
Na zvýšení kvality čištění odpadních vod se výrazně podílí 
rekonstruované čistírny odpadních vod v městech a obcích 
Břeclav, Hustopeče, Lednice, Mikulov, Podivín, Pohořelice 
a  Valtice.
V oblasti stokových sítí je kladen důraz na opravy poruch, 
revize, údržbu a čištění stokové sítě.

Oblast odpadních vod 2008 2009 2010 2011 2012

Počet obyvatel napojených
na veřejnou kanalizaci 68 005 70 778 71 048 71 685 70 012

Podíl napojených obyvatel v % 54,9 57,1 57,3 57,4 57,4

Počet čistíren odpadních vod 15 17 18 17 17

Délka kanalizační sítě v km 247 262 263 307 307

Počet kanalizačních přípojek 12 580 15 345 15 425 16 415 16 551

Délka kanalizačních přípojek v km 99 102 103 174 175

Množství čištěných odpadních
vod v tis. m3 5 303 5 922 6 117 6 719 5 435

Množství fakturovaných odpadních 
vod v tis. m3 3 251 3 279 3 385 3 438 3 389

z toho domácnostem v tis. m3 1 839 1 898 1 968 1 988 1 987

          ostatním v tis. m3 1 412 1 381 1 417 1 450 1 402

Voda odpadní fakturovaná v letech 2003 až 2012 v tis. m3

Struktura fakturované vody odpadní
v tis. m3 za rok 2012

Domácnosti: 1 987

Ostatní odběratelé: 1 402
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Investice, pořízení dlouhodobého majetku 

Investiční činnost v roce 2012

Investiční činnost byla v roce 2012 převážně zaměřena na provádění rekonstrukcí stavebních objektů a liniových staveb 
– vodovodních a kanalizačních řadů, které jsou v majetku společnosti. 
Nejvýznamnější stavbou bylo provedení rekonstrukce části vodovodní sítě v městě Hustopeče a v obci Rakvice a Uherčice. 
Nejvýznamějšími rekonstrukcemi kanalizace byli rekonstrukce stok v Břeclavi a Pohořelicích. 
Na stavebních objektech byl proveden největší rozsah stavebních prací na vodojemu Morkůvky a vodojemu Valtice. 

Přehled hlavních stavebních akcí:

Název stavby

Investiční 
náklady
(tis. Kč) Způsob výstavby

Město Hustopeče – ul.Hradní,Javorová, Vinařská,
a Kosmákova – stavební úpravy  vodovodu

5 322 vlastními pracovníky
+ dodavatelsky

Obec Uherčice – Městečko, Za kostelem. stavební úpravy 
vodovodu

2 035 vlastními pracovníky
+ dodavatelsky

Obec Rakvice – ul. Dolní, stavební úpravy vodovodu 2 160 vlastními pracovníky
+ dodavatelsky

Město Pohořelice – ul. Rybářská, stavební úpravy kanalizace        1 247 dodavatelsky

VDJ Morkůvky – stavební úpravy objektu vodojemu 1 174 dodavatelsky

Město Velké Pavlovice – ul. Horní, stavební úpravy vodovodu 915 dodavatelsky

Město Břeclav – nám. Svobody, rekonstrukce kanalizace 1 266 vlastními pracovníky
+ dodavatelsky

VDJ Valtice – stavební úpravy a rekonstrukce technologické 
části 369 dodavatelsky

Provozní budova vodovodů Hustopeče, stavební rekonstrukce 430 dodavatelsky

V rámci stavebně montážních činností prováděných pracovníky společnosti pro jiné investory byla provedena výstavba či 
přeložky vodovodních řadů v Hustopečích, Březí a Pavlově.
 V roce 2012 probíhala příprava dokumentací, žádostí o dotace na rekonstrukci a výběrové řízení na akce
„Břeclav – úpravna vody Kančí obora“,
„Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ a
„ČOV Rakvice“
 Na rok 2013 se připravují zejména rekonstrukce či stavební úpravy vodovodní sítě v Hustopečích, Brumovicích, 
Rakvicích a Březí, rekonstrukce kanalizace se plánují v Břeclavi, Mikulově, v Podivíně.

Ostatní investice realizované v roce 2012
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Rakvice – ul. Dolní, stavební úpravy vodovodu
Důvodem rekonstrukce vodovodu v ulici Dolní v Rakvicích byla jeho častá poruchovost. Vodovod je v dolní části obce
uložen v tzv. tekutých píscích, což přinášelo značné potíže při provádění oprav a realizaci rekonstrukce vodovodu.
Pro tento vodovodní řad bylo použito potrubí se svařovaného polyetylenu, které je pro toto nestabilní prostředí
nejvhodnější.
Na fotografiích je postup výstavby a ruční výkop sondy pro zjištění  polohy dalších inženýrských sítí.

Hustopeče – ul. Javorová, Hradní a Kosmákova, stavební úpravy vodovodu
Vodovodní řady v ulicích Javorová, Hradní a Kosmákova v Hustopečích byly ve špatném technickém stavu z důvodu 
stáří materiálu.  V roce 2012 byly provedeny stavební úpravy, tj. výměna potrubí ve stávající trase, kdy původní litinové
a ocelové potrubí bylo nahrazeno potrubím z PVC.
Fotografie zachycují stav těsně před záhozem potrubí.
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Pohořelice – ul. Rybářská, stavební úpravy kanalizace
V tomto případě se jednalo o výměnu kanalizačního potrubí a několika kanalizačních šachet. Původní betonové potrubí 
bylo značně poškozeno korozí nevhodně použitého materiálu. Nově použité PVC potrubí je pro odvádění odpadních vod 
podstatně vhodnější. Realizaci stavby v nestabilní zemině (násypy) s množstvím sítí dokumentují následující fotografie. 

Velké Pavlovice – ul. Horní, stavební úpravy vodovodu
Vodovodní řad v ulici Horní byl proveden z litinového potrubí. Vzhledem k tomu, že trasa vodovodního řadu byla
vedena nad starými sklepy, které měly nestabilní klenby, došlo po zborcení jednoho sklepa k prasknutí potrubí a
vzniku poruchy. Bylo rozhodnuto vyměnit vodovodní řad a použít vhodnější materiál pro tyto podmínky. Polyetylenové 
potrubí je pružnější a lépe snáší deformace podloží.
Fotografie níže zachycují výkop sondy za účelem zjištění hloubky a polohy původních nepoužívaných sklepů a také
postup stavby.
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Vodojem Morkůvky – stavební úpravy objektu
Ačkoliv se jedná o poměrně nový objekt, bylo nutno provést jeho opravy z důvodu poškození fasády, střechy a ople-
chování povětrnostními vlivy. Dodatečně přistavěná chlorovna neměla dostatečné základy, stavba sedala, zdivo se trhalo
a proto bylo rozhodnuto o jejím zbourání. Zbývající část budovy byla zateplená polystyrenem a místo omítky byl
proveden „obklad“ sypaným kamenivem do drátěné konstrukce. 
Fotografie zachycují stav před a po rekonstrukci.
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Personální struktura společnosti

Počet zaměstnanců společnosti: 

Rok 2010 2011 2012

počet zaměstnanců 
celkem 238 236 229

z toho

provozy vodovodů 105 104 103

provoz kanalizací a ČOV 57 57 57

nákladní doprava 11 11 11

laboratoře 15 16 14

vedení a správa 50 48 44

Kvalifikační struktura zaměstnanců:

Vzdělání Počet osob

vysokoškolské vzdělání 14

středoškolské vzdělání 70

vyučení v oboru 141

základní vzdělání 4

Celkem zaměstnanců 229

Profesní struktura zaměstnanců:

Profese Počet osob

montér vodovodní sítě 39

vodárenský dělník 2

čistič kanalizačních zařízení 7

provozní zámečník 9

provozní elektrikář 10

strojník vodohospodářských zařízení 40

řidič nákladních vozidel a pracovních strojů 18

ostatní dělnické profese 27

technicko-hospodářští pracovníci 77

Celkem zaměstnanců 229

vysokoškolské vzdělání 14

Kvalifikační struktura zaměstanců

středoškolské vzdělání 70

vyučeni v oboru 141
základní vzdělání 4
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III. ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH A FINANČNÍ SITUACI SPOLEČNOSTI

Společnost na základě roční účetní závěrky roku 2012 vykázala účetní hospodářský výsledek po zdanění, zisk ve výši 2 593 
tis. Kč. Celkové tržby a výnosy dosáhly částky 313 002 tis. Kč, celkové náklady částky 310 409 tis. Kč. 

Ceny vodného a stočného v roce 2012
V roce 2012 byla cena: vodného  31,50 Kč za 1 m3  ( s DPH  35,91 Kč za 1 m3 )
 stočného  35,80 Kč za 1 m3  ( s DPH  40,81 Kč za 1 m3 )
Cena vodného a stočného byla jednotná pro všechny odběratele.
Meziroční zvýšení ceny v sobě zahrnulo nárůst ekonomicky oprávněných nákladů.

Ceny vodného a stočného bez DPH Kč/m3 – vývoj v letech 2003 až 2012

Tržby a výnosy (v tis. Kč)

Tržby a výnosy / rok 2010 2011 2012

Tržby za vodné 144 333 154 971 159 528         

Tržby za stočné 105 964 110 203 118 559

Tržby za SMČ a služby                  12 220 9 994 9 318

Aktivace stavebních prací 4 758 8 962 7 482        

Ostatní tržby a výnosy 11 191 4 185 15 402

Finanční výnosy 16 945 8 983 2 713

Mimořádné výnosy 0 - 500 0

Tržby a výnosy celkem 295 411 296 798 313 002

Celkové tržby a výnosy dosáhly v roce 2012 částky 313 002 tis. Kč. 
Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly částky 278 087 tis. Kč a tvořily 89 % celkových tržeb a výnosů roku 2012. 
Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 5 %. Výši celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 2012 mimo uvedené 
ovlivňují výnosy příštích období a  zúčtované kurzové rozdíly aktivní.
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Náklady

náklady / rok v tisících Kč 2010 2011 2012

spotřeba materiálu a PHM 33 800 36 522 38 801

spotřeba energii 36 701               32 033 32 654

opravy a udržování                     11 330 9 144 10 902

ostatní služby 17 424 19 900 21 463         

osobní náklady 86 310 87 394 88 372

daně a poplatky 13 912 10 939 13 832

jiné provozní náklady 3 126 3 491 4 867

odpisy, rezervy, opr. položky 77 147 81 134 86 765

finanční náklady 8 797 12 264 12 186

odložený daň. závazek 4 017 1 122 567

Náklady celkem 292 564 293 943 310 409

Společnost na svoji činnost v roce 2012 vynaložila náklady v celkové výši 310 409 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2012 se náklady zvýšily pouze o 6 %.
Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u položek nákladů jako je  spotřeba materiálu a pohonných hmot, 
ostatní služby, účetní a daňové rezervy, daně a poplatky a ostatní provozní náklady. Meziroční zvýšení nákladů plán roku 
2012 předpokládal. 

Struktura tržeb a výnosů za rok 2012

Struktura nákladů za rok 2012

Vodné 51,0 %

Stočné 37,9 %

služby, SMČ
a aktivace 5,4 %

Ostatní tržby
a výnosy 5,7 %

Materiální náklady
a služby 33,4 %

osobní náklady 28,5 %

odpisy majetku, rezervy,
opravné položky

28,0 %
ostatní náklady 10,1 %
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Finanční situace společnosti

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

Položka/Rok 2010 2011 2012

Základní kapitál 960 530 1 108 956 1 108 956

Kapitálové fondy 320 077 172 632 172 632

Zákonný rezervní fond 57 271 57 418 69 591

Statutární fondy 713 718 687

Výsledek hospodaření minulých let 7 900 9 949 0

Hospodářský výsledek běžného roku 2 847 2 855 2 593

Vlastní kapitál celkem 1 349 338 1 352 528 1 354 459

Počet akcií kusů             960 530 1 108 956 1 108 956

Vlastní kapitál na akcii 1 405 1 220               1 221

Vlastní kapitál společnosti zaznamenal meziroční zvýšení o 1 931 tis. Kč.

Údaje o majetku a finanční situaci společnosti:
Přehled o stavu majetku společnosti je v účetní rozvaze k 31.12.2012 
Podle zpracované rozvahy k 31.12.2012 vykazuje společnost stav aktiv ve výši 1 661 716 tis. Kč. Meziročně se stav 
aktiv snížil o 357 716 tis. Kč. 
Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek a.s. včetně nedokončených investic, tvoří 85 % hod-
noty aktiv. V porovnání se skutečností roku 2011 se hodnota dlouhodobého majetku snížila o 265 391 tis. Kč. Účetní stav 
nedokončených investic se v roce 2012 snížil o hodnotu představující výši vyúčtované dotace FS na akci „Břeclavsko“.
Stav oběžných aktiv se meziročně snížil o 102 763 tis. Kč na stav 184 907 tis. Kč. K 31.12.2012 vykazujeme výrazné snížení 
stavu krátkodobých pohledávek a naopak se zvýšil krátkodobý finanční majetek. 
V rozvaze vykazuje společnost stav pasiv ve výši 1 661 716 tis. Kč. Meziročně se stav pasiv snížil o 357 716 tis. Kč.
Vlastní kapitál v hodnotě 1 354 459 tis. Kč tvoří 82 % pasiv. Do vlastního kapitálu je zahrnut základní kapitál společnosti, 
fondy společnosti a výsledek hospodaření společnosti. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku se v roce 2012 
nezměnil.
Další část pasiv tvoří cizí zdroje tj. rezervy, závazky a úvěry. Stav cizích zdrojů je v porovnání se stavem k 1.1. nižší o 356 
325 tis. Kč a dosahuje k 31.12.2012 částky 303 305 tis. Kč. K výraznému snížení cizích zdrojů došlo především snížením 
krátkodobých závazků.  
Společnost vykazuje podíl vlastního kapitálu na jednu akcii ve výši 1 221 Kč.
V průběhu roku 2012 se společnost nedostala v oblasti provozní do platební neschopnosti. Hlavní finanční zdroje tvořily 
tržby z vodného a stočného. 

Další informace: 
Společnost za poslední tři účetní období nevyplácela dividendy.
Společnost nemá uzavřenou smlouvu se žádným bankovním domem nebo finanční institucí k vykonávání majetkových 
práv spojených s akciemi společnosti.
Společnost nemá přímou či nepřímou účast u žádné fyzické či právnické osoby.
Společnost v roce 2012 a dříve nebyla emitentem dluhopisů.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu Obchodního zákoníku. 
Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
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Ukončení projektu FS 2004/CZ/16/C/PE/016 „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské 
infrastruktury v povodí řeky Dyje“

Závěrečná zpráva projektu „Břeclavsko“ byla studována Evropskou komisí i v roce 2012. Závěrečná zpráva byla VaK 
Břeclav na žádost Evropské komise dvakrát doplněna. Odpovědi na otázky Evropské komise byly konzultovány se SFŽP a 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Odpovědi byly Evropskou komisí hodnoceny jako uspokojující.   

Závěrečná zpráva projektu „Břeclavsko“ byla schválená Evropskou komisí dne 2.10.2012. Pozastávka dotace ve výši
7 470 082 Eur byla následně převedená na účet Ministerstva financí ČR. Na bankovní účet společnosti byla tato částka 
připsána v prosinci 2012 a úroky v lednu 2013.
Doposud ještě není dořešen doplatek dotace poskytnuté SFŽP. Důvodem je, že SFŽP ještě nedokončil shromažďování  
podkladů pro vypracování závěrečného hodnocení akce.

IV. HLAVNÍ ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI PRO ROK 2013

Údaje o očekávaných hospodářských a ekonomických výsledků v roce 2013:

Množství fakturované vody v roce 2013

jednotka Sk. 2011 Sk. 2012 Pl. 2013

Voda pitná fakturovaná ( vodné ) tis. m3 5 040 5 089 5 126

Voda odpadní fakturovaná ( stočné) tis. m3 3 438 3 389 3 360

Plánovaný vývoj tržeb a výnosů, nákladů a hospodářského výsledku:

jednotka Sk. 2011 Sk. 2012 Pl. 2013

Tržby a výnosy tis. Kč 296 798 313 002 311 150 

Náklady tis. Kč tis. Kč 293 943 310 409 308 530

Zisk před zdaněním tis. Kč 2 855  2 593 2 620

V roce 2013 se společnost plně soustředí na hlavní náplň své činnosti tj. výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod. 
Společnost neočekává výraznější změnu v odběrech pitné vody. S přihlédnutím ke skutečným  odběrům vody v letech 
minulých nepředpokládáme pokles fakturované pitné vody.

U odpadní vody se počítá s množstvím fakturované odpadní vody zhruba na úrovni skutečnosti roku 2012. V roce 2013 
půjde především o to napojit další nemovitosti na stávající stokovou síť, především tam kde došlo k její rekonstrukci či 
rozšíření.

Stavebně-montážní činnosti pro cizí a rekonstrukce stávajícího majetku vlastními pracovníky v rámci aktivace investic 
plánujeme v rozsahu fakturovaných prací za 18,5 mil. Kč.  

V roce 2013 plánujeme náklady, tržby a výnosy zhruba na úrovni skutečnosti roku 2012. 
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Údaje o hlavních plánovaných investicích na rok 2013:

Hlavní pozornost v roce 2013 v oblasti investic bude zaměřena na zahájení realizace  stavby „Břeclav – úpravna vody 
Kančí obora“. Předpokládáme, že v první polovině roku bude akce zahájena. Dodavateli stavebních prací a souvisejících 
služeb jsou:
 - projektové práce:  Aqua Procon s.r.o., projektová a inženýrská společnost Brno
 - stavební práce: „Sdružení ÚV Kančí obora“ – sdružení firem SMP CZ, a.s.,  Arko Technology a.s. a VHS Břeclav, s.r.o.
 - správce stavby:  AP Investing, s.r.o.

Dle schváleného harmonogramu stavby je předpoklad zahájení 04/2013, termín dokončení 04/2015. Termín ukončení 
zkušebního provozu díla je 10/2015.
Celkové náklady stavby dle uzavřených smluv činí 363 482 tis. Kč. Z toho dodávka stavebních prací a technologie před-
stavuje částku 317 087 tis. Kč.
V roce 2013 je předpokládaný rozsah provedených prací 66 831 tis. Kč.
Stavba je zařazena do Operačního programu Životní prostředí. Na stavbu bude poskytnuta podpora EU z Fondu soudrž-
nosti a dotace ze SFŽP. 
        
V roce 2013 předpokládáme realizaci drobných investic a to rekonstrukce či stavební úpravy vodovodní sítě v městě 
Hustopeče a obcích Brumovice a Rakvice, dále rekonstrukce kanalizací  v městech Břeclav, Mikulov  a Podivín.

Finanční zdroje na ostatní investice roku 2013 budou tvořit především účetní odpisy majetku, tzn. vlastní zdroje společ-
nosti. Mimo financování plánovaných staveb musíme splnit své závazky vůči Komerční bance, a.s. v podobě splátek dlou-
hodobého úvěru, dále závazky vůči městu Břeclav z titulu uzavřených kupních smluv. 
 
Představenstvo spolu s vedením společnosti připravuje projekt intenzifikace a rekonstrukce Úpravny vody v Zaječí. Rok 
2013 bude rokem podání a projednání žádosti o dotace poskytované v rámci Operačního programu životního prostředí 
výzvy č. 34. Součástí rozsáhlé investice bude i zkapacitnění vodovodních řadů a vodárenských objektů za účelem zvýšení 
funkce zásobování obyvatel pitnou vodou. 
 
Hlavní pozornost v roce 2013 budeme věnovat:

 - technologické kázni u vodovodů za účelem dodržování kvality pitné vody
 - zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod
 - investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávajících vodovodů a kanalizací a rozšiřování vodohospo-
  dářské infrastruktury
 - zajištění úkolů při realizaci stavby „ Břeclav – úpravna vody Kančí obora“ 
 - příprava projektu „Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce“
 - naplnění usnesení Valné hromady 

Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby. K tomu 
přispěje i naše činnost v roce 2013. Věříme, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni naši akcionáři. 
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V. ŘÁDNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2012

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2012 

sestavena dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., hlava IV, § 39, k 31. 12. 2012

I. § 39 Obecné údaje

1. Název účetní jednotky: 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.     
Sídlo: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11        
IČ: 494 55 168      
Právní forma: Akciová společnost  

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová
doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  
 
Datum vzniku: Společnost byla založena dne 25. 10. 1993 Fondem národního majetku ČR. Je zapsána u Krajského 
soudu v Brně v oddíle B, vložka 1176.
Datum zápisu 1. 1. 1994.
     
Okamžik sestavení ÚZ: 10. duben 2013 

Rozvahový den: 31. prosinec 2012    

2. Fyzické a právnické osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu

Jméno, název podílníka
Výše vkladu v %

2012 2011

 Město Břeclav 25,83 25,83

3. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku
Změny v OR nebyly zaevidovány.
 

4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního období
Organizační struktura je přílohou.
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Jméno a příjmení Funkce

Ing. Jaroslav Parolek předseda představenstva 

Ing. Luboš Kuchynka místopředseda představenstva

Rostislav Koštial místopředseda představenstva

Ing. Pavlína Vlková členka představenstva

Ing. Josef Svoboda člen představenstva

Ing.arch. Anna Procházková členka představenstva

Ing. Petr Marcinčák člen představenstva

Petr Slezák předseda dozorčí rady

František Trefilík místopředseda dozorčí rady

František Studýnka člen dozorčí rady

Ing. Zdeněk Adámek člen dozorčí rady

RNDr. Miloš Petrů člen dozorčí rady

Tomáš Bílek člen dozorčí rady

5. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

II. § 39 Údaje o propojených osobách

1. Obchodní firmy a sídla účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní 
 podíl na jejich základním kapitálu
 Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných společnostech. 

2. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním
 kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev 
 Účetní jednotka nemá žádné dohody mezi společníky.

3. Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající
 Účetní jednotka nemá uzavřenu ovládací smlouvu.

III. § 39 Údaje o zaměstnancích a orgánech společnosti

v tis. Kč

2012 2011

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 225 232

- z toho členové řídících orgánů (dozorčí rada) 2 2

Výše osobních nákladů na zaměstnance 88 372 87 394

- z toho na členy řídících orgánů (jen dozorčí rada) 82 80

Výše odměn statutárním orgánům (jednatelé) 0 0

Výše odměn členům statutárních orgánů (členové představenstva) 0 0

Výše odměn členům dozorčích orgánů (členové dozorčí rady) 82 166

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů
statutárních nebo dozorčích orgánů

0 0
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IV. § 39 Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních

1. Výše půjček, úvěrů, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, 
 které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně 
 bývalým osobám a členům těchto orgánů 
 Účetní jednotka neposkytla členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům žádné půjčky, úvěry, ani jim neposkytla 
 jakékoliv záruky. Společnost dle uzavřené smlouvy hradila pojištění odpovědnosti manažerů a dále bylo sjednáno 
 životní pojištění členů orgánů společnosti, na které bylo vynaloženo 752 tis. Kč v roce 2011 a 1 060 tis. Kč v roce 2012.

V. § 39 Další informace

1. Informace o aplikaci obecných účetních zásad a o použitých účetních metodách
Společnost používá účetní metody a postupy dle zákona o účetnictví.
                                              

2. Způsoby oceňování
- nehmotný majetek tvořený vlastní činností účetní jednotka nemá, hmotný majetek vytvořený vlastní činností
 úč. jednotka má
-  cenné papíry a majetkové účasti účetní jednotka nemá 

Definice některých pojmů:
> Pořizovací cena - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
> Reprodukční pořizovací cena - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
> Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, 
 popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti
> Vlastní náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní 
 činností - přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě 
 nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami

Druh aktiv Ocenění

Dlouhodobý hmotný majetek  Pořizovací cena, vlastní náklady

Dlouhodobý nehmotný majetek  Pořizovací cena

Zásoby nakupované  Pořizovací cena

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:
> Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením zásob:
> Přeprava
> Aktivace přepravného v případě vlastní dopravy
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3. Způsoby odpisování                             

Skupina majetku Životnost v letech Odpis v %

Dlouhodobý hmotný majetek:

          - budovy, haly 45, 50 2,23     2,0

          - stavby 30, 45 3,33     2,23

          - stroje 4, 8 25,0     12,5

          - přístroje 4, 8 25,0     12,5

          - zařízení 4, 8, 15 25,0   12,5   6,67

          - dopravní prostředky - osobní 8 12,5

- nákladní 8, 15 12,5     6,67

          - inventář 8 12,5

Dlouhodobý nehmotný majetek:

          -software 4 25,0

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu
 účetnímu období

Změny ve způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování, uspořádání položek nebyly provedeny žádné 
s výjimkou dlouhodobé pohledávky ve výši 477 tis. Kč, která byla v minulém účetním období vykázána v aktivech 
položka C.II.1. V běžném účetní období je vykázána v aktivech v položce C.III.1. krátkodobé pohledávky. 

5. Informace o odchylkách od metod podle § 7 (5) zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na
 majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

 Účetní jednotka žádné odchylky nemá.

6. Způsob stanovení opravných položek s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných
 položek

     v tis. Kč

Název majetku
Úč. hodnota majetku Výše opravné položky

2012 2011 2012 2011

Zásoby 6 139 6 213 76 79

Pohledávky 33 806 27 946 4 307 1 888

Pozn. – účetní hodnota majetku je společná pro tvorbu účetních i daňových opravných položek k pohledávkám.  Výše 
tvorby účetních opravných položek k pohledávkám: 
po lhůtě splatnosti 6-12 měsíců: tvorba OP ve výši 20 % (s výjimkou pohl. v insolvenci, konkurzu)
po lhůtě splatnosti nad 12 měsíců: tvorba OP ve výši 100 %

Účetní opravné položky k majetku

Daňové opravné položky k pohledávkám  
v tis. Kč

Daňové pohledávky
Výše opravné položky

2012 2011

Pohledávky 3 181 2 717
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7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu:
> Denní kurz – směnný kurz devizového trhu vyhlašován ČNB předcházející den ve 14.30 hod.
> Pevný kurz pro pokladní operace – dle kurzu ČNB vyhlášeným první pracovní den měsíce, kurz platný pro celý 
 kalendářní měsíc

Přepočet se provádí ke dni uskutečnění účetního případu.
 
Den uskutečnění účetního případu: 
> Vydaná faktura: den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den 
 provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky
> Přijatá faktura: den uskutečnění zdanitelného plnění (na faktuře nebo obdobném dokladu) a den provedení úhrady 
 podle výpisu z účtu z banky
> Den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) 
 podle výpisu z účtu z banky

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni sestavení účetní závěrky se používá výhradně denní 
kurz (směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB) platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
 

8. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, které se v souladu se zákonem
 oceňují reálnou hodnotou

Účetní jednotka neúčtuje.

9. Popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou
Účetní jednotka neúčtuje.

10. Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního 
 majetku a způsob jejich zaúčtování

Účetní jednotka neúčtuje.

11. Cenné papíry, podíly a deriváty, které nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí – důvody a 
 případná výše opravné položky

Účetní jednotka nemá opravné položky k výše uvedenému.

VI. § 39 Doplňující informace k rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty

1. Významné položky nebo skupiny položek z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž
 uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku
 hospodaření účetní jednotky a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance)
 a výkazu zisku a ztráty 
a) V aktivech (C.III.6.) je vykázán rozdíl mezi zaplacenými zálohami na poplatek za odběr podzemních vod a poplatek 
 za odvod odpadních vod za rok 2012 a vyúčtováním těchto poplatků za rok 2012. Rozdíl ve výši 8 686 tis. Kč, který 
 je veden na účtech 345 jako pohledávka za státním rozpočtem, bude vrácen na bank. účet společnosti v roce 2013.              
     
b) V roce 2012 byly účtovány na účtech nákladů a výnosů kurzové rozdíly plynoucí z rozdílů kurzu Kč a EUR zejména 
 z titulu přijaté dotace z Fondu soudržnosti. Přijatá dotace se také projevila meziročním snížením pohledávek
 v aktivech položka C.III.9. a snížením pasiv v položce B.III.7. Dále meziroční změnou krátkodobého finančního majetku
 v položce aktiv C.IV.2. a v nedokončeném dlouhodobém majetku položka aktiv B.II.7.  
            
c) Na účtech skupiny 346 – dotace ze státního rozpočtu (pasiva položka B.III.7.) vykazuje společnost nárok na dotaci 
 ze SFŽP na projekt „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ 
 představující částku 5 796 tis. Kč. Jedná se o zádržné dotace.          
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pořizovací cena stav k 31. 12. 11 přírůstky 2012 úbytky 2012 stav k 31. 12.12

nehmotné výsledky výzkumu 1 298 0 0 1 298

software 13 211 2 826 492 15 545

ocenitelná práva 1 200 0 0 1 200

nedokončený dl.nehm. maj. 825 1 701 2 526 0

poskytnuté zálohy na dl.nehm. 300 0 300 0

celkem 16 834 4 527 3 318 18 043

oprávky a opravné položky stav k 31. 12. 11 přírůstky 2012 úbytky 2012 stav k 31. 12.12

nehmotné výsledky výzkumu 1 298 0 0 1 298

software 11 643 813 492 11 964

ocenitelná práva 0 300 0 300

nedokončený dl.nehm. maj. 0 0 0 0

poskytnuté zálohy na dl.nehm. 0 0 0 0

celkem 12 941 1 113 492 13 562

zůstatková cena stav k 31. 12. 11 stav k 31. 12.12

nehmotné výsledky výzkumu 0 0

software 1 569 3 581

ocenitelná práva 1 200 900

nedokončený dl.nehm. maj. 825 0

poskytnuté zálohy na dl.nehm. 300 0

celkem 3 894 4 481

d) V roce 2008 poskytla Komerční banka, a.s. společnosti municipální úvěr na profinancování investičních nákladů
 akce „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – projekt
 CCI 2004/CZ/16/C/PE/016“ v celkové výši 250 000 tis. Kč. Úvěr bude splácen v průběhu let 2009 až 2019.
 Roční splátky úvěru činí 25 000 tis. Kč.
 K 31. 12. 2012 činil závazek v podobě nesplaceného úvěru částku 162 500 tis. Kč.       
 V roce 2010 poskytla Komerční banka, a.s. společnosti úvěr na předfinancování dotace EU určených na projekt, 
 Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – projekt
 CCI 2004/CZ/16/C/PE/016“ v celkové výši 4 330 tis. EUR. Úvěr dle uzavřené úvěrové smlouvy byl splacen
 jednorázově v roce 2012 (položka pasiv B.IV.2.). 

e) Na účtu 321 000 (pasiva položka B.III.1.) vykazovala společnost v minulém období závazek ve výši 39 784 tis. Kč. 
 Tento závazek vyplynul z uzavřených „Dohod ke Smlouvě o dílo“ s firmami OHL ŽS, a.s. a Skanska CZ, a.s.
 Předmětem Dohod byla úhrada jedné poloviny zvýšených nákladů zhotovitele na realizaci předmětu díla, části A, B
 a C projektu „Břeclavsko“. Rozhodčí soud rozhodl v roce 2012 ve prospěch účetní jednotky.   

f) Rozhodnutím valné hromady konané dne 26.6.2012 byl převeden nerozdělený zisk minulých účetních období ve výši 
 9 949 tis. Kč do rezervního fondu (pasiva A.III. a A.IV.).
             
Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

 U žádného majetku nebylo doposud provedeno tržní ocenění, proto účetní jednotka nemá různou výši ocenění.

2. Přírůstky a úbytky významných položek aktiv                         

Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (tis. Kč) :
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Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (tis. Kč) :

pořizovací cena stav k 31. 12. 11 přírůstky 2012 úbytky 2012 stav k 31. 12.12

budovy a stavby 2 025 639 36 491 2 879 2 059 251

samostatné movité věci 300 057 11 162 3 136 308 083

pozemky 12 899 304 2 13 201

nedokončený dlouh. hm. maj. 268 749 34 529 271 696 31 582

celkem 2 607 344 82 486 277 713 2 412 117

oprávky a opravné položky stav k 31. 12. 11 přírůstky 2012 úbytky 2012 stav k 31. 12.12

budovy a stavby 729 703 57 846 2 879 784 670

samostatné movité věci 199 533 18 920 3 136 215 317

pozemky 0 0 0 0

nedokončený dlouh. hm. maj. 0 0 0 0

celkem 929 236 76 766 6 015 999 987

zůstatková cena stav k 31. 12. 11 stav k 31. 12.12

budovy a stavby 1 295 936 1 274 581

samostatné movité věci 100 524 92 766

pozemky 12 899 13 201

nedokončený dlouh. hm. maj. 268 749 31 582

celkem 1 678 108 1 412 130

3. Významné údaje, které nejsou v rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány 

Přehled o zákonných rezervách
 Nejsou tvořeny.

     v tis. Kč

Druh rezervy Poč. stav Tvorba Čerpání Kon. stav

Rezerva na pojistné události 40 41 20 61

Rezervy na ztráty z podnikatelské činnosti 15 300 14 000 7 500 21 800

Přehled o ostatních rezervách

Rozpis úvěrů Zajištění úvěru

 Úvěr na investiční akci Břeclavsko  Pozemky, budovy areál Břeclav

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů

v tis. EUR

Druh dotace Částka Účel

Investiční 7 470 Investiční akce Břeclavsko

Přijaté dotace na investiční a provozní účely
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Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
 Doměrky splatné daně z příjmů účetní jednotka nemá.

Odložená daň
 V účetnictví společnosti je zachycen odložený daňový závazek z dočasného rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy 
 dlouhodobého majetku ve výši 35 156 tis. Kč snížený o odloženou daňovou pohledávku z titulu tvorby opravných
 položek k zásobám ve výši 15 tis. Kč a tvorby opravných položek k pohledávkám ve výši 336 tis. Kč. 
 V roce 2012 nebyl daňově odepisován majetek zařazený v roce 2010 v rámci investiční akce „Břeclavsko“.

VII. § 39 Informace týkající se majetku a závazků

1. Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti

v tis. Kč

2012 2011

Po lhůtě splatnosti do 30 dnů 3 523 2 015

Po lhůtě splatnosti 31-90 dnů 1 348 1 723

Po lhůtě splatnosti 91-365 dnů 3 426 919

Po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 3 383 3 153

2. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let
 Účetní jednotka nemá.

3. Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti

v tis. Kč

2012 2011

Po lhůtě splatnosti do 30 dnů 219 780

Po lhůtě splatnosti 31-90 dnů 134 61

Po lhůtě splatnosti 91-365 dnů 39 0

Po lhůtě splatnosti nad 365 dnů 0 0

4. Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let
 V rozvaze je vykázán dlouhodobý závazek z obchodních vztahů z titulu nákupu dl. majetku ve výši 4 000 tis. Kč,
 který je splatný v roce 2014. Zbývající část závazku ve výši 7 200 tis. Kč je splatná v roce 2013 a je vykázána
 v krátkodobých závazcích. 

5. Závazky nevykázané v rozvaze (bilanci)
 Účetní jednotka nemá.
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6. Závazky vůči státnímu rozpočtu – daňové závazky, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
 na státní  politiku zaměstnanosti (ve lhůtě splatnosti).

v tis. Kč

Druh závazku 2012 2011

Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti 1 829 1 817

Veřejné zdravotní pojištění 791 782

Daňové nedoplatky:

          - daň z příjmů právnických osob 0 0

          - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 619 643

          - clo 0 0

          - DPH 1 838 0

          - spotřební daň 0 0

          - silniční daň 38 36

          - daň z nemovitostí 0 0

          - daň z převodu nemovitostí 0 0

          - ostatní 0 0

CELKEM 5 115 3 278

7. Penzijní závazky
 Účetní jednotka v souladu s vnitřním předpisem přispívá 500,- Kč/měsíc zaměstnancům na penzijní připojištění.

8. Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku
 Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku účetní jednotka nemá.

9. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu účetní jednotka nemá.

10. Majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) s uvedením převedeného nebo poskytnu-
 tého zajištění
 Účetní jednotka má svoje pozemky a budovy v areálu ČOV Břeclav zatíženy zástavním právem na zajištění 
 dlouhodobého investičního úvěru. 

11. Cizí majetek uvedený v rozvaze (bilanci), např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části
 Výše uvedený majetek účetní jednotka nemá.

12. Přehled významných událostí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
 V průběhu roku 2013 účetní jednotka obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace z národního fondu č. 10/2013/CF
 ze dne 30. 1. 2013 o převodu úroků vygenerovaných za dobu trváni projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba 
 vodohospodářské infrastruktury“ a dne 7. 2. 2013 byly úroky ve výši 74 045,73 EUR připsány na bankovní účet
 jednotky. 
 Dne 3. 4. 2013 bylo předáno staveniště pro investiční akci „Břeclav-úpravna vody Kančí obora“. Cílem této investiční 
 akce je intenzifikace úpravny vody Kančí obora včetně zdroje pitné vody za účelem zajištění výroby kvalitní pitné 
 vody v městě Břeclav.
 Dne 9. 4. 2013 byla ukončena kontrola FÚ pro Jihomoravský kraj zatím bez rozhodnutí.

Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva (např. soudní spory)
 Krajským soudem v Brně byly dne 12. 4. 2011 vydány dva platební rozkazy ve prospěch společnosti D.I.S., spol. s r.o. 
 Brno z titulu uhrazení způsobené škody (ušlého zisku a vynaložených nákladů) – veřejná zakázka „Břeclavsko-rekon-
 strukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Společnost Vodovody a kanalizace
 Břeclav, a.s. podala v zákonném termínu odpor proti těmto platebním rozkazům.
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Krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti činí 392 tis. Kč, v minulém účetním období činily
841 tis. Kč. K meziročnímu snížení závazků z obchodních vztahů o 39 785 tis. Kč došlo v důsledku rozhodnutí rozhodčího
soudu ve prospěch účetní jednotky na úkor společností (zhotovitelů) OHL ŽS, a.s. a Skanska CZ, a.s. z titulu nároku 
zvýšených nákladů zhotovitele na realizaci předmětu díla části A,B a C investiční akce „Břeclavsko“.
K meziročnímu snížení položky daňové závazky a dotace došlo v důsledku obdržení dotace z FS ve výši 7 470 tis. EUR
a následným proúčtováním do dlouhodobého majetku.
Dlouhodobé závazky jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem a dl. závazky z obchodních vztahů – popsáno 
výše.

2.  Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze (bilanci)               

Tento majetek vede účetní jednotka v rámci podrozvahové evidence.

VIII. § 39 Informace které nejsou vykázány v Rozvaze (bilanci)

1. Celková výše závazků, pokud je tato informace významná

v tis. Kč

Krátkodobé závazky 2012 2011

závazky z obchodních vztahů 13 238 52 550

závazky k zaměstnancům 4 448 4 559

závazky za sociální a zdravotní pojištění 2 621 2 600

daňové závazky a dotace 8 253 190 277

krátkodobé přijaté zálohy 46 760 44 156

dohadné účty pasívní 4 482 5 160

jiné závazky 337 337

krátkodobé závazky celkem 80 139 299 639

v tis. Kč

Krátkodobé závazky 2012 2011

Drobný hmotný a nehmotný majetek 10 221 9 224

IX. § 39 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

v tis. Kč

Druh činnosti
Tuzemsko+EU Zahraničí mimo EU

2012 2011 2012 2011

tržby za prodej vlastních výrobků 294 605 272 739 0 0

tržby z prodeje služeb 4 688 5 383 0 0
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X. § 39 Další předepsané údaje

1. Nákup nebo prodej nemovitého majetku, u kterého byl podán návrh na zápis do katastru nemovitostí 
 a k okamžiku sestavení účetní závěrky katastr tuto skutečnost nezapsal

Účetní jednotka takový případ nemá.

XI. § Náklady na odměny statutárnímu auditorovi

v tis. Kč

Druh činnosti 2012 2011

Povinný audit účetní závěrky 382 372

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 87 48

Jiné neauditorské služby 0 0

XII. § 39 Informace o akciích, dluhopisech nebo podobných cenných papírech

1. Počet, jmenovitá hodnota nebo ocenění vydaných akcií během účetního období
      Během účetního období účetní jednotka nevydala akcie.

2.   Zvýšení nebo snížení podílů a jejich ocenění
      Účetní jednotka nemá žádné podíly.

3.  Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech
 Účetní jednotka nemá žádné dluhopisy ani cenné papíry ani práva.

4. Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu
       Viz tabulka Přehled o změnách vlastního kapitálu
       
5. Struktura vlastního kapitálu po přeměně
 Účetní jednotka neprovedla přeměnu kapitálu.

XIII. § 39 

1. V případě existence významné nejistoty spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, 
 že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho
 v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, popíše případná opatření nebo 
 návrhy řešení.

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. 

V Břeclavi, dne  10.4.2013                                           
Podpis statutárního zástupce:
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Z P R Á V A    A U D I T O R A
o ověření roční účetní závěrky společnosti                            

k 31. 12. 2012

Příjemce:      akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
                       Čechova č.23, PSČ 690 11  Břeclav, IČO 49455168 

Ověřované období účetní závěrky :   1.1. 2012 – 31.12.2012

Předmět a účel ověřování:
    Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., tj. rozvahu, výkaz zisků a 
ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za výše uvedené období a přílohu této 
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací.
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
    Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným 
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
    Mou úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.  Audit jsem provedl v souladu 
se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky.  V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a pro-
vést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
 
    Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a sku-
tečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení 
rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování 
těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní 
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit rovněž zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod a 
postupů, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní 
závěrky.

    Jsem přesvědčen, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku 
na účetní závěrku.

Výrok auditora
    Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věcný a poctivý obraz finanční pozice 
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., k 31.12.2012 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok 
2012 v souladu s českými účetními předpisy.

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

Datum vyhotovení zprávy: 24.4.2013
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  čís.                   Rok 2012 Rok 2011
 AKTIVA                                 řád. brutto korekce netto    netto
 Aktiva celkem  001 2 682 829 -1 021 113 1 661 716 2 019 432
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek  003 2 430 160 -1 013 549 1 416 611 1 682 002
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 18 043 -13 562 4 481 3 894
B.I.1. Zřizovací výdaje  005    
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 1 298 -1 298 0 0
B.I.3. Software  007 15 545 -11 964 3 581 1 569
B.I.4,5 Ocenitelná práva, goodwill  008 1 200 -300 900 1 200
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010    
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011    825   
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012    300   
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 412 117 -999 987 1 412 130 1 678 108
B.II.1. Pozemky  014 13 201  13 201 12 899
B.II.2. Stavby  015 2 059 251 -784 670 1 274 581 1 295 936
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 308 083 -215 317 92 766 100 524
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017    
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018    
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019    
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 31 582  31 582 268 749
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020    
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022    
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024    
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025    
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026    
B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba 027    
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0  0 0
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029    
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030    
C. Oběžná aktiva  031 192 471 -7 564 184 907 287 670
C.I. Zásoby  032 6 139 -76 6 063 6 134
C.I.1. Materiál  033 6 139 -76 6 063 6 134
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034    
C.I.3. Výrobky  035    
C.I.4. Zvířata  036    
C.I.5. Zboží  037    
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby  038    
C.II. Dlouhodobé pohledávky  039    477
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040    477
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041    
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv  042    
C.II.4. Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení 043    
C.II.5. Dohadné účty aktivní  045    
C.II.6. Jiné pohledávky  046    
C.II.7. Odložená daňová pohledávka 047    
C.III. Krátkodobé pohledávky  048 55 671 -7 488 48 183 239 283
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 33 984 -7 488 26 496 23 530
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050    
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv  051    
C.III.4. Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení 052    
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053    
C.III.6. Stát - daňové pohledávky  054 8 648  8 648 9 516
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 4 974  4 974 5 310
C.III.8. Dohadné účty aktivní  056 1 222  1 222 1 062
C.III.9. Jiné pohledávky  057 6 843  6 843 199 865
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 130 661 0 130 661 41 776
C.IV.1. Peníze  059 103  103 141
C.IV.2. Účty v bankách  060 130 558  130 558 41 635
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061    
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062    
D.I. Časové rozlišení  063 60 198 0 60 198 49 760
D.I.1. Náklady příštích období  064 439  439 308
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065    
D.I.3. Příjmy příštích období  066 59 759  59 759 49 452

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2012   
   IČ: 49455168 
Název účetní jednotky:  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    
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označ. PASIVA               č. řád. 2012 2011
 Pasiva celkem 067 1 661 716 2 019 432
A. Vlastní kapitál 068 1 354 459 1 352 528
A.I. Základní kapitál 069 1 108 956 1 108 956
A.I.1. Základní kapitál 070 1 108 957 1 108 957
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 -1 -1
A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0
A.II. Kapitálové fondy 073 172 632 172 632
A.II.1. Emisní ažio 074 118 127 118 127
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 54 505 54 505
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076  
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077
A.II.5. Rozdíly z přeměn společností 078  
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 079 70 278 58 136
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 080 69 591 57 418
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 081 687 718
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 082  9 949
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 083  9 949
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 084  
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 085 2 593 2 855
B. Cizí zdroje 086 303 305 659 630
B.I. Rezervy 087 21 861 15 340
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089  
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 090  
B.I.4. Ostatní rezervy 091 21 861 15 340
B.II. Dlouhodobé závazky 092 38 805 45 437
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 093 4 000 11 200
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094  
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 095  
B.II.4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 096  
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097  
B.II.6. Vydané dluhopisy 098  
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099  
B.II.8. Dohadné účty pasivní 100  
B.II.9. Jiné závazky 101 0 0
B.II.10. Odložený daňový závazek 102 34 805 34 237
B.III. Krátkodobé závazky 103 80 139 299 639
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 13 238 52 550
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105  
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106  
B.III.4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 107  
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108 4 448 4 559
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezp. a zdrav.pojištění  109 2 621 2 600
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 110 8 253 190 277
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 46 760 44 156
B.III.9. Vydané dluhopisy 112  
B.III.10. Dohadné účty pasivní 113 4 482 5 160
B.III.11 Jiné závazky 114 337 337
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 162 500 299 214
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 137 500 162 500
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 25 000 136 714
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 118  
C.I. Časové rozlišení 119 3 952 7 274
C.I.1. Výdaje příštích období 120 3 952 7 211
C.I.2. Výnosy příštích období 121  63

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31.12.2012   
   IČ: 49455168 
Název účetní jednotky:  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    
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 Text                        č.řádku Rok 2012 Rok 2011
I. Tržby za prodej zboží 01  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02  
+ Obchodní marže 03 0 0
II. Výkony 04 306 776 287 084
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 299 294 278 122
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0
II.3. Aktivace 07 7 482 8 962
B. Výkonová spotřeba 08 103 820 97 598
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 71 455 68 555
B.2. Služby 10 32 365 29 043
+ Přidaná hodnota 11 202 956 189 486
C. Osobní náklady 12 88 372 87 394
C.1. Mzdové náklady 13 63 791 63 127
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 82 166
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 21 689 21 446
C.4. Sociální náklady 16 2 810 2 655
D. Daně a poplatky 17 13 832 10 939
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 77 363 77 743
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 718 300
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 269 10
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 449 290
F. Zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu 22 292 500
F.1. Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 17 300
F.2. Prodaný materiál 24 275 200
G. Změna stavu rezerv a opravných položek 25 9 402 3 391
IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 795 931
H. Ostatní provozní náklady 27 4 575 2 991
V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 30 12 633 7 759
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31  
J. Prodané cenné papíry a podíly 32  
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33  
VII.1. Výnosy z podíů ovládaných a řízených osobách 34  
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35  
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36  
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37  
K. Náklady z finančního majetku 38  
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39  
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40  
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 41  
X.  Výnosové úroky 42 170 91
N. Nákladové úroky 43 7 208 8 553
XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 543 8 891
O. Ostatní finanční náklady 45 4 978 3 711
XII. Převod finančních výnosů 46  
P. Převod finančních nákladů 47  
* Finanční výsledek hospodaření 48 -9 473 -3 282
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 567 1 122
Q.1. splatná 50  
Q.2 odložená 51 567 1 122
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 2 593 3 355
XIII. Mimořádné výnosy 53  -500
R. Mimořádné náklady 54  
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55  
S.1. splatná 56  
S.2. odložená 57  
* Mimořádný výsledek hospodaření 58  -500
U.1. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59  
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 2 593 2 855
*** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 3 160 3 977

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: k 31.12.2012   
   IČ: 49455168 
Název účetní jednotky:  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.    
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počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek

A. základní kapitál zapsaný v OR 1 108 957 0 0 1 108 957

B. základní kapitál nezapsaný v OR 0 0 0 0

součet A+B 1 108 957 0 0 1 108 957

C. vlastní akcie a obchodní podíly -1 0 0 -1

součet A+B+C 1 108 956 0 0 1 108 956

D. emisní ažio 118 127 0 0 118 127

E. rezervní fondy 57 418 12 173 0 69 591

F. ostatní fondy ze zisku 718 631 662 687

G. kapitálové fondy 54 505 0 0 54 505

H. rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 0 0 0 0

I. zisk minulých účetních období 9 949 0 9 949 0

J. ztráta minulých účetních období 0 0 0 0

K. zisk/ztráta za účetní období po zdanění 2 855 2 593 2 855 2 593

celkem 1 352 528 15 397 13 466 1 354 459

Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období od 1/1/2012 do 31/12/212 (v tis. Kč)

v Břeclavi dne 10/4/2013

Podpisový záznam:
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2012

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Tel.: 519 304 611
E-mail: info@vak-bv.cz
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