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Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
 
 

Zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku 
 
                                                                         
   Vážení akcionáři, nyní bych chtěl Vaši pozornost obrátit ke zprávě o řádné roční 
účetní závěrce k 31.12.2014, tak jak je uvedeno v programu dnešní Valné hromady. 
                                                                                    
Podle zákona o účetnictví byla provedena řádná roční účetní uzávěrka v plném 
rozsahu za kalendářní rok 2014 a to k 31.12. 2014. Do účetního období roku 2014 
byly zúčtovány veškeré doklady a operace týkající se roku 2014 včetně výsledků 
provedené inventarizace majetku a závazků společnosti. K datu účetní závěrky tj. 
k 31. 12. 2014 byly uzavřeny všechny rozvahové a výsledkové účty. 
 
Byla sestavena rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce v souladu se 
zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy. 
                                                         
Ze sestavené rozvahy vyplývá, že stav aktiv a pasiv vykázaný k 31. 12. 2014 
činil shodně částku 2 miliardy 298 milionů 920 tis. Kč. 
 
Aktiva tvoří dlouhodobý majetek ve výši 1 miliardy 793 milionů 142 tis. Kč, oběžná 
aktiva ve výši 429 milionů 515 tis. Kč a ostatní aktiva ve výši 76 milionů 263 tis. Kč. 
 
Pasiva tvoří především vlastní kapitál ve výši 1 miliarda 360 milionů 601 tis. Kč, cizí 
zdroje ve výši 927 milionů 674 tis. Kč a ostatní pasiva ve výši 10 milionů 645 tis. Kč.  
 
Meziročně se stav aktiv a pasiv zvýšil o 305 milionů 628 tis. Kč.  
 
K vyhodnocení strany aktiv rozvahy: 
 
Objem aktiv je tvořen z 78% hodnotou dlouhodobého majetku. V porovnání se 
skutečností roku 2013 se hodnota dlouhodobého hmotného majetku zvýšila o 322 
milionů 342 tis. Kč.   
 
Hlavním důvodem zvýšení účetní hodnoty dlouhodobého majetku bylo zvýšení stavu 
účtů nedokončeného dlouhodobého majetku o hodnotu majetku pořízeného v rámci 
projektů úpravna vody Kančí obora, úpravna vody Zaječí a čistírna odpadních vod 
Rakvice.  
 
Stav oběžných aktiv se meziročně snížil o 23 mil. 423 tis. Kč. Důvodem změny stavu 
oběžných aktiv je především zvýšení stavu krátkodobých pohledávek a snížení stavu 
krátkodobého finančního majetku.  
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Nyní ke straně pasiv rozvahy: 
 
 
82 % vlastního kapitálu společnosti tvoří základní kapitál. Stav základního kapitálu  
se v roce 2014 nezměnil, k 31.12.2014 představuje hodnotu 1 miliarda 112 milionů 
703 tis. Kč. 
Rezervní fond byl oproti roku 2013 navýšen o 2 miliony 711 tis. Kč – z rozhodnutí 
valné hromady konané dne 25. 6. 2014 byl do rezervního fondu převeden zůstatek 
zisku roku 2013. 
 
Jak již bylo řečeno stav pasiv se k 31. 12. 2014 oproti stavu k 1.1.2014 zvýšil o 
hodnotu 305 milionů 628  tis. Kč. 
Na tomto výrazném zvýšení stavu pasiv o výše uvedenou hodnotu se podílí 
zaúčtování celkových nároků na dotaci na akci ÚV Kančí obora, ÚV Zaječí a ČOV 
Rakvice a zvýšení hodnoty závazků z obchodních vztahů – jsou to závazky ve lhůtě 
splatnosti vůči dodavatelům investičních akcií. 
Na účtech „daňové závazky a dotace je k 31.12.2014 zaúčtován rovněž zbývající 
nárok dotace ze SFŽP z „Břeclavska“.  
 
Z rozvahy je patrné, že stav dlouhodobých bankovních úvěrů k datu účetní uzávěrky 
činil 87 mil. 500 tis. Kč a stav krátkodobých bankovních úvěrů činil 25 mil. Kč. Jedná 
se o investiční úvěr čerpaný na projekt „Břeclavsko“.  
 
Všechny účty rozvahy byly doloženy inventarizací. Rozhodující pohledávky a 
závazky byly písemně odsouhlaseny s odběrateli a dodavateli. Byly tvořeny opravné 
položky k pohledávkám, účetní rezervy na  opravy majetku, na odvody z pojištění a 
na pojistné události.  
 
Z výkazu zisků a ztrát sestaveného k 31. 12. 2014 je patrno, že 
 
            celkové tržby a výnosy dosáhly částky           318 mil. 096 tis. Kč 
            celkové náklady byly čerpány ve výši             315 mil. 417 tis. Kč 
            byl vytvořen zisk ve výši                                     2 mil. 679 tis. Kč 
 
Tržby za vodné a stočné tvořily v roce 2014 93 % celkových tržeb a výnosů. Do tržeb 
a výnosů roku 2014 byly zahrnuty zejména tržby za práce a služby pro cizí a za 
aktivaci. 
  
Za rok 2014 byly zúčtovány celkové náklady ve výši 315 mil. 417 tis. Kč. V porovnání 
s rokem minulým se náklady zvýšily o 2,6 %. Výraznějšího meziročního zvýšení jsme 
zaznamenali pouze u nákladů na opravy a udržování, materiálových nákladů a 
nákladů na tvorbu rezerv, ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2013, nebo nižší. 
 
Podrobné údaje účetní závěrky jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2014.  
Ve Výroční zprávě jsou  zveřejněny účetní výkazy a to Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát 
a Příloha k účetní závěrce vše k 31.12. 2014. 
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Údaje účetní závěrky k 31. 12. 2014 byly ověřeny auditorem Ing. Františkem 
Mikuláčkem. 
Auditorská zpráva vyzněla kladně. Plné znění auditorské zprávy je zveřejněno ve 
Výroční zprávě společnosti.  
                           
Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě ke schválení následující návrh na 
rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2014 : 
                                                                                                                                           
Zisk k rozdělení za rok 2014  činí        2 mil 678 tis. 956,78 Kč 
 
Zisk představenstvo navrhuje rozdělit takto:  
 
           příděl rezervnímu fondu ve výši   1 mil 838 tis. 956,78 Kč 
           příděl sociálnímu fondu                         840 tis. Kč 
 
 
 
Návrh na rozdělení zisku Vám byl v písemné podobě předán při prezenci. 
 
Vybrané údaje účetní závěrky byly uvedeny v pozvánce na tuto valnou hromadu.  
 
Závěrka byla k nahlédnutí v sídle společnosti před konanou valnou hromadou. 
 
Představenstvo a.s. projednalo na svém zasedání dne 27. března 2015 řádnou 
účetní závěrku za rok 2014 a předkládá tuto roční účetní závěrku a návrh na 
rozdělení zisku valné hromadě k projednání a ke schválení a doporučuje tyto 
dokumenty schválit.  
 
 
Děkuji za pozornost. 
 
Břeclav, 24. dubna 2015                                   
 
 
                                                                   Představenstvo a.s. 
                                                        Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 


