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Vodovody a kanalizace Náchod, a's. ; VÍRocNízpRÁvn zotg

VáŽení akcionáři, váŽené dámy a pánové,

předkládáme Vám v této výroční zprávě přehled vrýsledků hospodaření akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod a další informace o její ěinnosti a fungování v roce 2019.

Jako kaŽdým rokem musím zopakovat, Že hlavním posláním společnosti bylo spolehlivě
zabezpeěovat dodávky pitné vody a odvod a čištěníodpadnich vod. Tato stěŽejní sluŽba byla
po celý rok poskytována bez jakéhokoliv omezení, což se daří díky průběŽné a intenzivní péěi
o svěřenou infrastru ktu ru.

Spoleěnost vroce 2019 vyrobila zvlastních podzemních zdrojů 5,5 mil. m3 pitné vody. Na
čistírnách odpadních vod bylo vyčištěno celkem více než 5,9 mil. m3.

ostatní výsledky jsou uvedeny v této r4ýroční zprávě.

Zvýznamných událostí roku 2019 mi dovolte se zmínit o změnách ve statutárních orgánech
naší společnosti. Na květnové valné hromadě byli odvoláni několikaletí ělenové a na jejich
místa byli zvolenijejich nástupci' To vše bylo provedeno na základě výsledků komunálních
voleb do obecních zastupitelstev konaných na podzim roku 2018'

Zvýznamných staveb, zejména svojí nároěností, bych chtěl připomenout výstavbu nové
kanalizace v ulici Havlíěkova věetně nové odlehčovací komory, zprovoznění přeěerpávání
splaškoqých vod z oblasti Pod Hradbami na Čov Čest<ych Bratří, to vše v Novém Městě nad
Metují. Dále výstavbu nového věŽového vodojemu na Pavlišově, rekonstrukci vodovodního
přivaděče Teplice nad Metují- Broumov a rekonstrukcivodního zdroje Samaritánka na ostaši'
V roce 2019 byla také zahájena výstavba nové kanalizace v Benešově u Broumova, kterou
spolufinancuje SFŽP'

Zaktualtzovalijsme Strategichý plán investic spoleěnosti a to s ohledem na r4ývoj situace okolo
Vodárenské soustavy Východní Čechy (VsVČ) a problematiky likvidace ěistírenských kalů po
roce 2020' Na základě dopracované dokumentace jsme získali stavební povolení na akci
Energetické využití čistírenských kalů na Čov Náchod $. sušení a spalování čistírenských kalů
produkovaných na všech našich čistirnách odpadních vod. V lednu 2020 jsme podali Žádost
na SFŽP o 600/o dotaci na realizacitéto stavby'

Na šest z devíti připravovaných rekonstrukcí objektů VsVČ jsme získali územní rozhodnutí a
stavební povoIení. V prosincijsme požádali ministerstvo zemědělství o poskytnutí 70% dotace
na realizaci rekonstrukce 1. etapy VsVČ.

Hodnocený rok je již šestým rokem v řadě s mimořádným suchem a vysokými letními
teplotami. Za velký úspěch lze proto povaŽovat skuteěnost, že jsme ani za této situace
nemuseli regulovď spotřebu, dokázali jsme pokrýt zvýšené letní odběry a zejména udrželi
kvalitu pitné vody. Nedojde_li ke zlepšení hydrologické situace, stane se řešení problémů
spojených se suchem a nárůstem extrémních klimatických jevů naším nejdůleŽitějším úkolem.
Proto je nutné pokračovat na rekonstrukci Vodárenské soustavy Východní Čechy při
maximálním vyuŽití státní podpory.
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Vcdovody a kanalizace Náchod, a.s. 1 vÍnoČiltízpnÁvn zotg

Dámy a pánové,

můžeme proto opět konstatovat, Že naše spoleěnost je v dobré kondici, a to jak po finanční,
tak po technické, provozní i personální stránce. Je to výsledek r{borné spolupráce statutárních
orgánů spoleěnosti, státní správy a samosprávy s vedením společnosti a zejména poctivé a
odpovědné práce všech našich zaměstnanců. Dovolte mi proto jim všem za jejich podíl na
uýsledcích, kterých naše společnost V roce 2019 dosáhla, upřímně poděkovat.

lng. Dušan Tér

předseda představenstva
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Vodovody a kanalízace Náchod' a.s' 1 vÍRoČNízpnÁvn zots

oBcHoDNí rtnnnn

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

lDENTIFlKAČtrtí Číst_o

lČ qalzzgza

DlČ cZ48172928

síDLo

Kladská 1521,547 0'| Náchod

PRÁVNí FoRMA

Akciová společnost

E
Základni kapitál

Počet vydaných akcií

Forma a podoba akcií

Rok

Hodnota vlastního kapitálu v tisících Kč

742 583 kusů o nominální hodnotě 1 000,- Kč na
akcii

Akcie v zaknihované podobě na jméno' 523 417 ks
akcií s omezenou převoditelnosli a219166 ks akcií
s neomezenou převoditelností.

20í8

1262035

742 583 tis. Kč

2019

I 275315

Město Náchod

Město Nové Město nad Metují

Město Hronov

Město Broumov

Město Teplice nad Metují

23,82

,95o/o

o/o

7,390/o

5,36%

3,39%

3,370/o

5
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s' 1 rrÍRoČNízpRÁvn zots

Úoelr o MAJETKovÝcn ÚČnsrgcrt

Spoleěnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. nemá organizační sloŽku podniku v zahraniěí
Na podnikáníspoleěnosti nemají majetkovou úěast jiné osoby.

Nové zaiištění ochranného pásma vodního zdrc{e na Boře - Machov

Předseda Dušan

Místopředseda Jan Birke

Čten

Petr Hable

Člen Petr Koleta
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Vodovody a kanalízace Náchod, a.s. 1vÝRoČNízpnÁvn zotg

DoŽoRČí RADA
předseda lng' Josef }&ál

JoseÍ Bitnar

lng. Alexandra Chobotská

Ekonomická náměstkyně lng. Bc' Andrea Vojtíšková

Technická náměstkyně lng. Alexandra Chobotská

Vedoucí provozu vodovodů Martin Zeman

Vedoucí provozu Čov a kanalizací lng. Martin Srubjan

Vedoucí TPě lng. PavelKorda

Jiří DvořáčekVedoucí PZP

opravený zdroj NV 9 - Dědov
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 1 t/ÍRoČruízpnÁvn eotg

oRGAN|ZAČNí scHÉMA sPoLEČruosrl PLATNÉ K31. 12. 2o1g
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Vodovody a kanalizaco Náchod' a.s. 1 rrÍnoČNí zpRÁvR zotg

Dne 31' 5. 2019 se uskutečnila valná hromada společnosti, která (mimo jiné) schválila ročnÍ
účetní závěrku za rok 2018 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018. Celý zisk společnosti byl
po vyplacení dividend a naplnění fondů tvořených spoleěností převeden do investičního fondu'
V souladu s vnitřní směrnicí bylo proúětováno čerpání investičního fondu o zaÍazené stavební
investice' lnvestiční fond k 31.12.2019 vykazuje stav 77 645 tis' Kč.

V průběhu roku 2019 proběhlo sedm jednání představenstva spoleěnosti.

NA s\fícH ZAsEDÁNÍcn pŘeoSTAVENsTVo ŘEŠlLo zEJMÉNA:

. PrůběŽné plnění provozního plánu a plánu investic;

. Vklady majetku obcí

. Rozšiřování infrastruktury formou převedení investorsfuí od měst a obcí v teritoriu
působnosti spoleěnosti;

. cenyvodného a stočného;

. MajetkovézáleŽitosti;

. strategický plán investic 202o-203a;
o Proces zaknihování akcií společnosti

Společnost splnila V roce 2019 stanovený finanční plán a úspěšně realizovala schválený plán
investic.

yýkony

' náklady věetně odpísů

daň z příjmů a odložená daň

provozní výsledek hospodaření 18932 ,

výsledek hospodaření (po zdanění) 14 570

Dosažený qýsledek hospodařenÍza účetní období byl na úrovni 105,7 % plánované v,ýše.

V tomto plánu byly stanoveny střednědobé a dlouhodobé priority v oblasti investiění výstavby,
jedná se zejména o:

. obnova a technické zhodnocení vlastní infrastruktury;
o Rekonstrukce a rozšíření stávajících ČoV tak, aby ěištění odpadních vod bylo

v souladu s platnou legislativou;
o Trvale udržitelná provozuschopnost vodovodních a kanalizaěních řadů a objektů;
. Zajištění spolupráce s našimi akcionáři - obcemi, při rozšiřování, budování nové

vodo hospodářské i nf rastru ktu ry na jej ich Území i

483

133

248

230

3 780

I



Vodovody a kanalízace Náchnd' a.s. ; vÍnoČNízpRÁvn zotg

lnvestiční výstavba V roce 2019 probíhala v souladu se schváleným plánem. Společnost zadává
investiční akce v souladu se zákonem ě.13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,v platném
znění a investovala v roce 2019 celkem 67 865 tis. Kč.
V roce 2019 byla provedena rekonstrukce jednotné kanalizace v ulici Havlíčkova v Novém
Městě nad Metují, kterou společnost hradila ze srných vlastních zdrojů. Bylo proinvestováno
20 350 tis. Kč. V Broumově byla zahájena akce dobudování splaškové kanalizace Benešov,
kterou společnost hradí ěástečně ze svych vlastních zdrojů a částeěně z dotace poskytnuté
Ministerstvem Životního prostředí. Bylo proinvestováno 8 845 tis. Kě, ztoho dotace byla
poskýnuta ve výši 3 857 tis. Kč. Dále se jednalo o menší akce podle schváleného plánu investic.
od měst a obcí byly čerpány půjčky a dotace ve výši5 820 tis. Kč.
Na základě Vypracovaného STRATEG|oKÉHo PLANU lNVESTlc pro období 2017 - 2a25,
pokračovaly projekění práce na rekonstrukci Vodárenské soustavy Východní Čechy a v roce
2019 bylo proinvestováno2 769 tis. Kč.

. ' 
,'. .1,, ;4

Nová čerpací stanice na kanalizaci _ Nové Město nad Metují
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V*dovody a kanalizace Náchr:d' a.s. 1 rrÍnoČNízpnÁvn zotg

5.1 sPRÁVA MAJETKU A PRoNÁJEM VoDÁRENSKÉ lNFRASTRUKTURY

5. 1. 'r. VODOVODY

VODOVODY JEDNOTKA MNoŽsTVí

, počet obyvatel zásobených vodou Osoba 70746 
'

délka vodovodních řadů 824

781

293

počet vodovodních přípojek 20

kapacita vodovodních zdrojů Us

voda vyrobená tis. m3

voda převzatá tis. m3

voda předaná tis. m3

voda fakturovaná tis. m3 3 586

zlráý v trubní síti tis. m3 543

zlráý v trubní síti o/o 9,81

poěet poruch Kus 25

specifická spotřeba celkem l/os/den 138,86

specifická spotňeba domácnosti l/os/den 99,77

cena vodného bez DPH Kďm3 35,15

KVALITA A MNoŽsTVí oooÁvnNÉ ptrtlÉ VoDY

Kvalita pitné vody byla sledována v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictvi ě'252l20a4
Sb., kterou se stanoví hygienické poŽadavky na pitnou a teplou Vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody Ve znění vyhlášek ě. 18712005 sb., ě.29312006 Sb. a ě. 83/2014 sb.

Distribuční síť byla kontrolována V průběhu roku 2a19 jak po trase (vodojemy, přivaděěe), tak
u spotřebitelů. Z více neŽ 354 ana|Ýz provedených na zdrojích a v distribučních sítích jich bylo
98,60% vyhovujících. Většina nevyhovujících analýz byla v překročení objemu železa.

11
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s' 1 vÍRoČNízpnÁvn eots

Ztráty vody v trubní síti se podaňlo udržet na nízkých hodnotách ve výši 12,22 o/o, což
představovalo 1 039 m3/rok na km sítě. Ztráám je státe věnována maximální pozornost, na
jejich výši jsou motivováni všichni vedoucí pracovníci provozu vodovodů. Nadále se naše
spoleěnost z hlediska árá řadí k lepším provozovatelům vodovodnísítě v České republice.

Výstavba nového věŽového vodoiemu 20o m3 na Pavlišově

12



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 1 vÝRoČttízpRÁvn zotg

5. 1. 2. KANALIZACE

KANALIZACE

t-

; poěet obyvatel napojených na kanalizaci Osoba 52

délka kanalizační sít'ě

poěet kanalízaěních přípojek Kus

poěet ČoV Kus

kapacita ČoV m3/den 26 4'10

množství odpadních vod tis, m3 3 059

mnoŽství odpadních vod čištěných tis. m3 5 909

cena stočného bez DPH Kďrn3

Výsiavba nové odlehčovací komory ul. Havlíčkova Nové Město nad Metují

13
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KVAL|TA RoZHoDU.lícícn UKAZATELŮ n ruruoŽsrví ČtŠrĚNÝcH oDPADNícH VoD

Čov enoÍ\'ov

BS}G

CHSK

99,0

96,5

Čov NÁcnoo

BSIG

CHSK

99,

96,3 r

Čov nneztuĚsrÍ

BSIG

CHSK
94,6

ČovtepucE NAD METUJI

BSIG 97,9

cHsK
93,4

Čov ttovÉ MĚsTo Nno naeru.lí

l

BS}G

i CHSK
'

Óov ruovÉ n'tĚsto trtRo ueru.lí- ul. Českých bratří

99,4

97,4

BSIG

CHSK

Čov t<RRnaolnR

98,8 I

96,6 ,

BSIG

CHSK

97,8

93,6

Čov sruomce

BSIG 95,6

91,6CHSK
Čov tepllcE NAD rriterulí - sTŘMENsxÉ poonnRoÍ

BS}G 97,5

91,6cHs
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Vodovody a kanalizace Náchnd' a.s' 1 vÍnoČNízpnÁvn zotg

Čistcni odpadních vod probíhalo v roce 2019 bezzásadních problémů.

Čov sRoÍ\ilov 1 258 840,0 ,

3 439 232,0 
,

, ČovruÁcnop

Čov ueztnnĚsrí 149718,2

, ČovTEPL|CE nRo rrnetu.tÍ 0

0Čov trtovÉ nnĚsro ruep nnerulí

Čov trtovÉ uĚsro NAD trlErulí_ ul. Českých bratří 12 e30:8

54 897,0 ,

23 059,2 l

Čov xRnnnone

Čov sruorulcE

Čov srŘuerusxÉ pooHRnoí

CELKEM

7 444,8

5 908 907,0 i

V roce 2019 společnost provozovala veřejnou kanalizaci v obcích Žďár nad Metují, Studnice,
Nové Město - Vrchoviny, Hejtmánkovice, Hronov - Velký Dřevíč, Jetřichov, Vetké Poříěí _
U Atasu, Náchod - Běloves a Náchod - Lipí. Na kanalizační síti se prováděly plánované
prohlídky průmyslovou kamerou a ěištění kanalizace tlakovýmivozy' Stavebními úpravami na
kanalizaění síti se postupně dosahuje odstraňování nátoku balastních a povrchových vod,
čímŽ se sniŽují náklady na čištění odpadních vod.

W'
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V,rdovody a kanaíizace Náchnd, a.s' 1VÍROČNízpRÁvR zotg

Výstavba nového vodovodu v Rokytníku.
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VodovorJy a kanalizace Náchod, a.s. 1vÍnoČNízpnÁvn zots

lnvestice celkem 67 865

- z toho Stavební investice vodovody 1I 421

998Stavební investice kanalizace 33

Stavební investice technické a projekty I 026

strojní investice 4 449

Vklad obce Kramolna 971

67 865Zdroie celkem

Z toho: Vlastní zdroje 58 188

Dotace 4 457

220

Porucha na vodovodním přivaděči DN 25o LT Heitnánkovice.

17
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Vodovody a kanalízace Náchod' a's- 1 rrÍnoČNízpRÁvn zotg

: Stavba Typ investice Náklady

; Pavlišov - SÚ věžového vodojemu obnova VDJ I 050

Nové Město n/M - sÚ kanalizace Havlíčkova obnova kanalizace 20 35o dokončeno

l Dědov - SÚ ěerpací stanice obnova ČS 1 300 dokončeno

Velký Dřevíč- SÚ vodovodu v ul. Na Drahách obnova vodovodu 3 59o dokončeno

Broumov - SÚ přívodního řadu do VDJ obnova vodovodu 1 790 dokoněeno

Broumov - dobudování splaškové kanalízace
Benešov

rozšíření kanalizace 8 845 pokračuje v 2a2a

Stavba Typopravy Náklady Poznámka

Police nad Metují' ul. U Damiánky obnova vodovodu 1 005 dokončeno

Velké Poffěí, ul. Žďárecká obnova vodovodu 914 dokončeno

Přivaděč Teplice n.M. _ Broumov obnova vodovodu 5 555 dokončeno

CoV Nové Měslo nad Meluií obnova ČoV 3650 pokračuje v2020

Broumov, ul. Prokopa Holého obnova kanalizace 2 190 dokončeno

Mastní 30 838

l Dodavatelské 25 301

18



Vodovody a kanalízace Náchod, a.s' 1 vÍnoČNí zpRÁvn zot g

Výsledky činnosti společnosti za rok 2019 jsou uvedeny v Účetní závěrce za rok 2019 a
v předkládané Výroění zprávě. Představenstvo vyhodnotilo stanovené úkoly podnikatelského
záměru na rok 2a19, které byly schváIeny valnou hromadou dne 31. 5. 2019, následovně:

o vyfuoňt zisk ve výši min. 17,356 mil. Kě - splněno. Skutečný zisk před zdaněním byl
í8'350 mil. Kč;

. splnit plán stavebních investic ve výši 67,249 mil. Kě věetně investiěních akcí
hrazených z dotací a půjček- nesplněno. Skutečně bylo ve stavebních investicich
včetně poskytnuých dotaci a půjček proinvestováno 62,586 mil. Kč. Nesplnění
tohoto úkolu ve výši 4'663 mil. Kč, bylo zapřiěiněno zejména nesplněním obiemu
provedených projekčních a inŽenýrských prací na ,,Rekonstrukci v$vč".
Dodavateli těchto prací tj. vRV Praha a.s.' se do konce roku nepodařilo zajistit
nabytí právních mocí stavebních povolení na jednotlivé stavby, čímŽ Q;to práce
nemohli být vyfakturovány. Toto bude vyfakturováno v roce 2020.o dodžet ztriiy vody z trubní sítě do výše 't 250 m3/rolďkm - splněno. Společnost
vykázala hodnofu ztrát ve výši í 039 m3/rok/km,

o Zrealizovat opravy pfivaděče Teplice n.M. - Bohuslavice n.M. tj. rnýměna 8 ks objektů
(vzdušníky, kalníky) - splněno. Skutečně bylo opraveno 7 vzdušnÍků a í sekčnÍ
uzavírací klapka.

o Zajistit dofáze podání Žádostio stavební povolení azadávací dokumentaci na objekty
pfivaděče VSVC: vodojem BMNKA lll, vodojem TEPL|CE 30oo, MVE PLAOHTY,
zdroj NV 12azdroj Petrovičky_splněno částečně, mimoVDJ Branka lll společnost
ziskala stavební povolení, byly zaháieny práce na zadávaci dokumentaci. U
vodojemu Branka lll bylo zahájeno územní řízenÍ.

o Dokončit opravu vodovodního pfivaděěe LT DN 250 technologií DYNTEC v úseku VDJ
Hejtmánkovice - šachta Hejtmánkovice _ splněno.

. Zajistit zpracování strategického plánu investic spoleěnosti pro období 2CI19 - 2030 _

splněno. Plán byl předloŽen na 4. jednání představenstva společnosti.

Zrekonstruované prameniště Samaritánka na ostaši.
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Hlavním záměrem spoleěnosti je spInit ekonomické cíle a rovněŽ provozně technologlcké
záv azné sledované ukazatele :

o Vývoňt zisk před zdaněním minimálně ve \4ýši 17,564 mil' Kě;
o Splnit plán stavebních investic ve výši 65,135 mil. Kč včetně investiěních akcí

hrazených z dotací a půjček;
o Dodržet ztráty vody z trubní sítě do rnýše 1 250 m3/rolďkm;
o Zrealizovat opravy pfivaděče Teplice n.M. - Bohuslavice n.M. tj. výměna 7 ks objektů

(vzdušníky, kalníky);
o Zajistit do fáze uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby na dílo ,,Energetické

vyuŽití ěistírenských kalů z eoV Náchod a.s.,
. Zajistjt do fáze uzavření smlouvy o dilo s dodavatelem stavby na dílo ,,Rekonstrukce

VsVc (6 objektů - 1. etapa),
o Dokoněit opravu vodovodního přivaděěe LT DN 250 technologií DYNTEC v úseku

šachta Hejtmánkovice - síť Broumov,
o Dokoněit opravu vodovodního pfivaděče LT DN 250 technologií Relining v úseku VDJ

Hejtmánkovice - šachta Jetňchov,

Rekonstrukce vodního zdroje lllachovská studna.
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oDLoŽENÁ DAŇ A ÚnnRon DANíz pŘí.lrrnŮ 3 780 582'00 Kč

ČtsrÝ ZlsK K RoZDĚLENí 14 569 713'97 Kč

RozoĚleruí

- sociální fond dle stanov - 1 ,5 o/o ze mzdorlých nákladů

- fono odměn dle Stanov - 5 o/o zčistého zisku

- vyplacené dividendy

- příděl do investičního fondu

908 223'00 Kě

728 486'00 Kě

742 583'00 Kč

12 190 421,97 Ké

Výstavba splaškové kanatizace v ul. Ždárecká - Velké Poříčí.
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V ob_lasti Životního prostředí firma disponuje platnými povoleními pro odběr pitné vody, pro vypouštění
vyčištěných odpadních vod a povoleními podle zákona o ochraně ovzduší. Legislaiivňí hlášeníjsou
plněna prostřednictvím systému lSPoP. V roce 2019 nebyla za Životní prostředí vyměřena žádná
pokuta.

Spoleěnost dodÉuje zákonná ustanovení v oblasti pracovně právních vztahů. Průměmý přepoětený
stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 147,6 osob a proti roku 2018 došlo ke snÍŽení o 2,t
zaměstnance. Ve spoleěnosti se dlouhodobě nemění počet pracovníků a je stále vykazována téměř
nulová fluktuace. Vyplacené mzdové prostředky včetně fondu odměn ěinily za rok 2019 ěástku
69 518 tis. Kč a průměrná měsíční mzda dosáhla výše 34184 Kč. V souladu s kolektívní smlouvou bylo
přídáno 57o do základních tarifních mezd.

Dozorěí rada pracuje v akciové společnosti ve standardním tříělenném složení' V průběhu loňského
roku došlo ke změně ve sloŽení dozorčí rady. Rozhodnutím valné hromady byl nahrazen ělen - Město
Broumov novým členem panem Josefem Bitnarem, starostou města Teplice nad Metují.

Dozorčí rada se v hodnoceném období sešla celkem sedmkrát, z toho šest se uskutečnilo spoleěně se
zasedáním představenstva společností'

Dozorěí rada působila ve všech oblastech společnosti v souěinnosti s představenstvem a vedením
spoleónosti se zaměřením na kontrolní činnost, spoěívající zejména na dohlíŽení na výkon působnosti
představenstva a ěinnost společnosti v souladu se zákonem i' gal2an sb. o obchodních
společnostech a druŽstev (zákon o obchodních korporacích)'

Na svých zasedáních byla dozorčí rada průběžně informována o vývoji hospodaření spoleěrrosti a o její
obchodní ěinnosti. Na zasedáních byly rovněž projednávány technicko-provozní záležitosti a investičňí
záměry spoleěnosti. Na základě těchto informací dozorčí rada prohlašuje, Že ve sledovaném období
neshledala nedostatky ani v hospodaření společnosti, ani v její obchodní a provozní činnosti' Veškeré
podklady a informace byly dozorčí radě předkládány věas a v požadované kvalitě.

Dozorěí rada se shoduje s návrhem představenstva spoleěnosti o doplnění finančních prostředků
z dosaŽeného zisku do fondu obnovy, kteý je vyuŽíván k obnově a rozvoji inÍrastrukturního majetku
společnosti. Pro zajištění hlavní podnikatelské ěinnosti společnosti, kterou je provozování vodovodů a
kanalizací, a z toho vyplývající zajištění plynulosti qýroby a dodávky vody a odvádění a čištění
odpadních vod' a to při minimalizaci ztrát vody v trubní síti, jsou další investice do oprav a modernizace
infrastruktury zcela nezbytné.

V uplynulém období mezivalnými hromadamise nevyskyt)ažádná mimořádná událost. Usnesení valné
hromady jsou plněna' Stanovy akciové společnosti a právní předpisy jsou spoleěností dodÉovány.

Dozoróí rada na svém zasedání přezkoumala zprávu nezávislého auditora k úěetní závěrce za rok 2019.
Předseda dozorčí rady se zúčastnil zahájení i ukoněeníauditu spoleěnosti' Uzávěrka podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k31'12.2019. Kladně hodnotí ýrok auditora, že účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoleěnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. k
31.12.2a19 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok koněící 31.12.2019 vsouladu
s ěeskými účetními předpisy. Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčírada shodu.

Dozorěí rada na základě svých zjištění vyslovuje souhlas s úěetní závěrkou za rok2019 akonstatuje,
že v ní neshledala Žádné nedostatky.

Na základě uvedených zjištění dozorčí rada doporuěuje valné hromadě předloŽenou účetní závérku za
rok 2019 a návrh na rozdělení zisku z hospodaření v roce 2019 schválit'

lng' Josef Král

předseda rady
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TY í.
Auditorskó společnost ě. opr. 567
Účrv spot s r.o., se sídlem Patrného I93, 551 01 Jaroměř,
TeL:491 815 469,773 149 293

7r,
ZP RAVA NE ZAVISLEHO

AUDITORA
o ověření účetní závérky

o ověření ostatních informací
(tj. ověření výroční zprávy)

společnosti
Vodovody a kana|izace Náchod, a.s.

se sídlem Kladská I521'r 547 01 Náchod
IC: 481 72 928

za účetní období od 0L.0|.2019 do 3L.12.20t9.

Přílohy: ověřená rozvaha
ověřený výkaz zisku a úrěú.

ověřená příloha k účetní závérce
ověřený přehled o peněžních tocích
ověřený přehled o změnách vlastního kapitálu
ověřená výroění zptáva

V Jaroměři dne: 3I.3.2020



ZPRÁvA NEZÁusLÉHo AUDIToRA

Příjemce: akcionáři a vedení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Zpráva o auditu účetní závérky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiloŽené účetní závérky společnosti Vodovody akanalizace Náchod, a.s.

(dále také ,,Společnostoo) sestavené na základé českých účetních předpisů, která se skládá z
rczvahy k3I.I2.20I9,ýkazu zisku a útétty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu
o peněŽních tocích zarok koněící 3l.I2.20I9 a přílohy této účetní závérky, která obsahuje
popi' použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Úaaie o

Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závérky.

Podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Vodovody a kanalizace Náchodo a.s. k 3l.12,2019 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 3l.12.2019 v souladu s

česlými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru České
republiky pro audit, kteými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA)' případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní závérky. V souladu se

ž,íkon..n_o áuáitorech a Etickým todexem přijaým Komorou auditoru České republiky jsme

na Spoleěnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývajici z wedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromaždili, poskytují dostatečný a

vhodný zák|ad pro vyjádření našeho výroku.

ostatní informace uvedené ve výročnízprávé

ostatními informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zakona o auditorech informace uvedené ve

qiroční zptávé mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Společnosti.

Náš vyrok k účetní závétce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinností souvisejících s ověřením úěetní závérky, seznámení se s ostatními informacemi a

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s úěetní

"árrě'ko,' 
či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřoviíní úěetní závěrky

nebo zda se jinak týo informace nejeví jako ýznamně (materiálně) nesprávné. Také

posuzujeme, ida ostatní informace byly ve všech význarnných (materiálních) ohledech

,rypracó.'ány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se tozllrri, zda



ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náleŽitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu ýznamnosti (materiality), tj. zda pÍipadné
nedodržení uvedených poŽadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na záú<ladé

ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již ďokažeme posoudit, uvádíme, že:
. ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v úěetní
závérce,jsou ve všech významrtých (materiálních) ohledech v souladu s úěetní závěrkou a
. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základé poznatků a povědomí o Společnosti, k nimŽ jsme
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rrímci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné

ýznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezj istili.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závérky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s ěeshými úěetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který
povaŽuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavoviíní úěetní závérky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zďa je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závérky
záležitostitýkajicí se jejího nepřetržitého trviíní apoužiti předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závérky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Spoleěnosti
nebo ukončení její ěinnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost nežtak učinit.

Zadohlednadprocesem úěetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorěírada.

odpovědnost auditoraza audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, Že účetní závérkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zptávu auditora
obsahující náš v;ýrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zánlkou, Že

audit provedený v souladu s qýše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závétce

odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze rcá|né

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti,která
uživ ate|é účetní záv érky na j ej ím zák|adé přij mou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během

celého auditu odborný úsudek azachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika ýznamné (materiální) nesprávnosti úěetní závérky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na

táto rizika a získat dostateěné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základé
mohli vy'jádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž



a

a

došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení výztamné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože souěástí podvodu mohou být tajné dohody,
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obchéneni vnitÍních kontrol
představenstvem.

Seznrímit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit nánor na úěinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel' přiměřenost provedených úěetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze úěetní
závérky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvrání při sestavení účetní závérky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromáždéné důkazní informace existuje

ýznamná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou

ýznamrň zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závéru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zprávé na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závérky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Spoleěnosti nepřetržitě trvat vychazeji z dtů<azruch informací, které jsme získali
do data naši zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, Že

Společnost áratí schopnost nepřetrŽitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závérky, včetně přílohy, a ďále to,
zda ilěetni závérka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobtazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu
a načasoviíní auditu a o ýznarrtných zjištěních, která jsme v jeho pruběhu učinili, věetně
zjištěných význanných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Jakub Kohout
auditor odpovědný za audit

evidenční Óis|o2482

o

V Jaroměři dne: 3I.3.2020

ověření provedla auditorská společnost
ÚČry spol. s r.o.,
Patrného l93,55| 01 Jaroměř,
zapsanáv seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditoru Čn e. oprávnění 567.

Vodovody a kanalizacs i*a,,'

54701 Náchod' Kladska ríi

-#
Převzal dne: €,q. 1a<o



Zpracováno v souladu s Whláškou č. 500/2002
Sb. ve zněnÍ pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BTLANCE)

ke dni 31.12.2019
V tisícÍch Kě

obchodnÍ firma nebo jiný

název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Náchod' a.s.

Sídlo' bydliště nebo místo
podnikán í účetní .iednotky

Kladská 1521
Náchod
54701

Ě

48 17 29 28

1

2

3

4

5

6

BěŽné účetní období
Min.ÚČ.

období

c

CÍslo
řádku

Brutto
I

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

oznac

a

AKTIVA

b

144221200'l 2 61í 800 -l 141 166 1 470 634(A.+B.+C.+D.)AKTIVA CELKEM

o02A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

003 2 505 í87 -1140 U3 1 364744 í 353 938B (8.t.+8.il.+B.lll.)stálá aktiva

í í83 I 703Dlouhodobý nehmotný maietek (součet B.l. 1' aŽ B.|'5.2.) 004 í3 í95 -12 012B.t.

005Nehmotné uýsledky Wvoje

006 8252 -7 435 817 1 154ocenitelná práva

007 8252 -7 435 817 1 154Software

ostatní ocenitelná práva 008

009Goodwill

4 943 -4 577 366 549010ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

01'1
Poskytnuté zálohy na d|ouhodobý nehmotný majetek a

nedokončený dlouhodobý nehmotný ma.jetek

012Poskvtnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

013

1

2.

3.

4.

5.

2.1

2.2

5.1

5.2 NedokončenÝ dlouhodobý nehmotný maietek

o14 2491992 -1 128 431 í 363 56{ í 349 416Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.ll.1. aŽ B'll'5.2.)B.lt

2 171 827 -964 965 1206862 1 200 8470'15Pozemky a stavby

I 218 8 617016 I 218Pozemky

-964 965 1 197 644 1 192230017 2 162 609Stavby

73 702 81 647018 236 647 -162 945Hmotné movité věci a ieiich soubory

019oceňovací rozdíl k nabytému maietku

74020 569 -521 48ostatní dlouhodobý hmotný majetek

021Pěstitelské celkv trvalÝch porostů

o22Dospělá zvířala ajejich skupiny

569 -521 48 74o23Jiný dlouhodobý hmotný majetek

82949 82949 66 848024
PóškýňÚté zá|ohy na dlouhodobý hmotný majetek a

nedokoněený dlouhodobý hmotný majetek

41 41 19025Poskvtnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

82 908 66 829026 82 908

1

5

2.

3.

4.

1.1

1.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 8í9o27Dlouhodobý finanční majetek (součet B.lll.1' aŽ B.lll.7.2.)B.lll.

028Podílv - ovládaná nebo ovládaiící osoba

029Zápůičky a úvěry - ovládaná nebo ovládajícÍosoba

030Podílv - podstatný VliV

031Zápůičkv a úvěry - podstatný VliV

2 819032ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

033ZápŮiČky a úvěry - ostatní

^ZnÍ E.ňl034ostatní dlouhodobý finančnÍ majetek

/,b"' "{e\035Jiný dlouhodobý finanční majetek

b\036 lď${ÁPoskvtnuté zálohv na dlouhodobý finanční majetek

ffi.

7.1.

7.2.



c. oběŽná aktiva (C.1. + C.ll. + C.lll. + C.lV.) 037 í05 894 -723 105 171 87 386

c.t. Zásobv (součet C. l.1. aŽ C.l.5') 038 3 895 3 895 3 820

1

2

3

3.1

3.2

4

5

Materiál 039 3 895 3 895 3 820

Nedokončená u7roba a polotovary 040

Výrobkv azboŽí 041

Výrobkv 042

ZboŽí 043

Mladá a ostatní zvířata a ieiich skupinv 044

Poskytnuté zálohy na zásoby 045

c.il Pohledávkv ( c.ll.l + c.lt.2 + c.ll.3) 046 68 273 -723 67 550 66 578

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

3.

3.1

3.2

3.3

Dlouhodobé pohledávky 047 313 313 129

Pohledávky z obchodních vztahů 048

Pohledávkv - ovládaná nebo ovládai ící osoba 049

Pohledávkv - podstatný VliV 050

odloŽená daňová pohledávka 051

Pohledávkv - ostatní 052 313 313 '129

Pohledávky za společnÍky 053

Dlouhodobé poskvtnuté zálohy 054 2 2 14

Dohadné ÚČtv aktivnÍ 055

Jiné pohledávky 056 311 311 1 't5

Krátkodobé pohledávky 057 67 960 -723 67 237 66 449

PohledáVkv z obchodních vztahů 058 16 296 -723 15 573 15 213

Pohledávkv - ovládaná nebo ov|ádající osoba 059

Pohledávkv - podstatný vliv 060

Pohledávkv - ostatní 061 51 664 51 664 51 236

Pohledávkv za společníkv 062
Sociální zabezpečení a zdravotnÍ poiištění 063

Stát - daňové pohledávky 064

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 7 7 3734

Dohadné účty aktivní 066 51 224 51 224 47 111

Jiné pohledávky 067 433 433 391

Časové rozlišení aktiv 068

Nák|adv příštích období 069

Komplexní náklady příštích období 070

PřÍjmy příštích období 071

c.ilt. Krátkodobý f inanční majetek (c.ilt.1. + c.ilr.2.) 072

I

2.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073

ostatní krátkodobý finanční maietek 074

c.tv PeněŽní prostředkv (c.1v.1. + c.lV.2.) 075 33726 33726 16 988

I

2.

PeněŽní prostředkv v pokladně 076 499 499 158

PeněŽní prostředky na účtech 077 33227 33 227 't6 830

D Casové rozlišení aktiv (D.'t. + D.2.+ D.3.) 078 719 719 888

2.

3.

Nákladv příštÍch období 079 719 719 886

Komplexní nákladv příštÍch období 080

Příjmy příštích období 081 2

!



Min.úč.

období
b

oznaě PASIVA

b

Čísb
řádku

BěŽné Úč'

období

5

082 1 470 634 1442212(A.+B.+C.+0.)PASIVA CELKEM

(A.1. + A.ll. +A.lll. + A.v. + A.v. + A.v.l.)Vlastní kapitál 083 I 278 315 1 282035A.

084 742 583 742 015A.t. (A.1.1. +4.1.2. +4.1.3.)Základní kapitá|

085 742 583 742 015Základní kapitál

086Vlastní podíly (-)

087

2

3 Změny základnÍho kapitálu

088 M0 234 í55 9534.il. (součet A.l|.1. + A'll.2')Ážio a kapitálové Íondy

25 427AŽio 089 25 825

414 409 1 30 526Kapitálové fondy 090

091 414 409 1 30 526ostatní kapitálové fondy

092oceňovací rozdíly z přeceněnÍ majetku azávazkŮ (+l-)

093
oceňovacÍ rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacÍ
(+/-)

094Rozdílv z přeměn obchodních korporací (+l)

095Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

096 77 928 348 965A.ilt (4.|il.1. + 4.ilr.2.)Fondv ze zisku

097ostatní rezervní fondy

77 928 348 9650982 Statutární a ostatní fondy

099A.IV Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A'lV'1' + A.lV.2')

100Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 1+l-;

1012 Jiný rnisledek hospodaření minulých let (+l)

102 14 570Výsledek hospodaření běŽného účetního období (+/-)A.V.'l

'1032 Rozhodnuto o zálohové uýplatě podílu na zisku (-)

{79 460104 í94 í88B.+c (součet B. + c.)Cizí zdroje

105B. (součet B.1' aŽ B.4.)RezerW

106Rezerva na dŮchody a podobné závazky

107Rezerva na daň z příjmů

108Rezervy podle zvláŠtních právních předpisů

109

1

2

3

ostatnÍ rezelw

í79 460110 í94 í88c. (c.t.+c.ll.+c.lll.)Závazky

,20 113 118 104111(součet C. l'1. až C.l.9.)Dlouhodobé závazkvc.t.

112Vydané dluhopisy

113Vyměnitelné dluhopisy

114ostatní dluhopisy

115Závazky k úvěroým institucím

116Dlouhodobé přijaté zálohy

117Závazky z obchodních vztahů

118louhodobé smě k úhradě

119ící osoba- ovládaná nebo

6 140 6 406120Závazky - podstatný vliv

121 102 781 99 010odloŽenÝ daňoW závazek zí}::*
12 688122 11 192Závazky - ostatní

rar&

123ke společníkům

.R

1.1.

1.2.

3.

5.

7.

8.

9.

9.'1



9.2.

9.3.

Dohadné účty pasivní 124

Jiné závazkv 125 11 192 12 688

c.il. Krátkodobé závazkv (součet C. ll.'l. aŽ C.ll.8.) 126 74 075 6í 356

1.1 .

1.2.

2.

3.

4.

5.

o-

7.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Vydané dluhopisy 127

Vyměnitelné dluhopisy 128

ostatní dluhopisv 129

závazkY k úVěro\^i'm institucím 130

Krátkodobé přii até zálohv 131 25 740 25 052

Závazky z obchodních vztahů 132 12 098 14 468

Krátkodobé směnky k úhradě 133

Závazky - ovládaná nebo ov|ádající osoba 134

Závazky - podstatný vliv 135 2283 2275

Závazky ostatnÍ 136 33 954 19 561

Závazky ke společníkům 137 5 24

Krátkodobé finanční \^ýpomoci 138

7ávazky k zaměstnancům 139 4 030 3 788

7ávazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiŠtění 140 2340 2 183

Stát - daňové závazky a dotace 141 7 806 4 733

Dohadné účtv pasivní 142 2 910 3 754

Jiné závazky 143 '16 863 5 079

c.ilt. časové rozlišení pasiv (c.ilr.1. + c.ilr.2.) 144

2,

Výdaie příštích období 145

Výnosy příštích období 146

D Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.) 147 1 131 717

1

2.

Výdaje příštích období 148 91 109

Výnosy příŠtÍch období 1 040 608

Právní forma úěetní jednotky a.s

Předmět podnikání nebo jiné ěinnosti Provoz vodovodů a kanalizací

2

16.03

Podpiso\^ý záznam osoby odpovědné za sestavení účetní záVěrky

Vodovody a kanalizace l-láehofi, a*

547 01 Náchod, Kladská 1521€''



Zpracwáno v souladu s VyhláŠkou ě.
5oo!2oo2 Sb. ve zněnÍ pozdějších přďpisů

vÝl<nzzlsKu A zTRÁw
ke dni 3',.12.2019
( v celých tisÍcích Kč )

lČ

48 17 29 28

obchodnÍ firma nebo jiný název
účetní jednotky

Vodovody a kanalizace
Náchod' a.s'

SÍdlo' bydliště nebo místo podnikání
úěetnÍ jednotky

Kladská 1521

Náchod
54701

označeni

a

TEXT

b

Óislo
řádku

c

BěŽné Úč.

obdobÍ

1

Min.úč.

obdobÍ

2

Tržbv z prodeie uírobků a sluŽeb 01 239 717 234 554

il TrŽbv za prodei zboŽÍ 02

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. ď A.3.} 03 75 840 74 903

1.

2.

J.

Nákladv wnaložené na prodané zboŽÍ 04

Spotřeba materiálu a energie 05 37 839 36 048

SluŽbv 06 38 001 38 855

B. Změna stavu zásob vlastni činnosti (+/-) 07

c AKivace (J 08 -7 296 -8773

D osobní nákladv (součet D'1. aŽ D.2.) 09 85 017 8í 590

1.

2.

2.1.

2.2.

Mzdové nákladv 10 60 548 58 164

Nákladv na sociálnÍ zabezpečenÍ' zdravotnÍ poiiŠtěnÍ a ostatnÍ náklady 11 24 469 23 426

Nákladv na sociálnÍ zabezpečení a zdravotnÍ pojištění 12 20 922 20 141

Ostatní nákladv 13 3 547 3285

E. Úpravv hodnot v provoznÍ oblasti (součet E.1. až E'3.) '14 53 220 54 120

1.

1.1.

1.2.

2.

3.

Úpraw hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 54 093 53 552

Úpraw hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 54 093 53 552

Úpraw hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ' dočasné 17

Úpraw hodnot zásob 18

Úpraw hodnot pohledávek 19 -873 568

ilt. ostatnl provoznÍ \^ýnosy (součet lll'1 ď lll.3.) 20 5 861 6 001

2.

3.

TrŽby z prodaného dlouhodobého majetku 21 68 328

rrŽbv z orodaného materiálu 22 4 713 4 821

Jiné orovoznÍ \^inosv 23 1 080 852

F ostatnl orovoznÍ náklady (souěet F.1' až F'5.) 24 í9 865 í9 468

1

2.

J.

4.

5.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma-ietku 25 '168 14C

ProdanÝ materiál 26 4 416 4 521

Daně a ooplatkv 27 439 424

Rezerw v orovoznÍ oblasti a komplexnÍ náklady přÍštÍch obdobÍ 28

Jiné provoznÍ náklady 29 14 842 14 383

Provozní 30 18 932 19 247

IV z dlouhodobého finančnÍho lV. 1 + lV.2 31

2

z Ílů - ovládaná nebo Ící osoba 32

ostatnÍ \^ínosy z podílů 33

G na 34
z

součetV.1+V 35 2834
Výnosy z ostatniho dlouhodobého finančniho majetku - ovládaná nebo ovládajícl
osoba JO



2 ostatnÍ VÝnosv z ostatnÍho dlouhodobého finančnlho maietku 37 2 834

38 2834H.

39 40vt. (součetVl. 1+Vl.2')VÝnosové úrokv a podobné Wnosv

40VÝnosové Úrokv a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaiÍcÍ osoba

41 71 402 ostatnÍ uýnosové Úroky a podobné výnosy

42L

43 279 teJ.

a 44

5345 279
I

2

ostatnÍ finančnÍ výnosv 46vil.
374 246ostatnl finančnÍ nákladv 47K.

Finanční vÝsledek hospodaření (+/-) 48

49 í8 350VÝsledek hosoodaření před zdaněním (+/-)

50 3 780 ,,3 886L. L. 1+

51 9 10

52 3 771 3 8762,

53 14 570 15 102VÝsledek hospodaření po zdaněni (+/-)

54M.

55 í5 102VÝsledek hospodaření za účetní období (+/-)

56 , 2ft483 240 595čistý obratza úěetní období = l' + ll. + lll. + lV' + V' + Vl' + Vll:

'16.0s.20

okamŽik
SestavenÍ

PodpisoW záznam osoby
odpovějné za sestavení úěetní
závěŮry

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo ryzické osoby' Kerá je úČetnÍ jednotkou

Vodovody a kanalizace l'láchod' as
547 01 Náchod, Kladská 1521'4

I
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Vodovody a kanaIizace Náchod, a.s.
Příloha k úěetní závérce k 3í. prosinci 20í9

OBSAH

1. PoPlssPoLEČNosTl.........'....

2. árlnonÍ vÝcHootsKA PRo VYPRAcoVÁruÍ ÚČerruÍ ávĚnrv..
3. oBEcNÉ ÚČerruÍ zÁsnoy' ÚČerrut METoDY A JEJlcH ZMĚNY A oDCHYLKY

Dlou hodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek ...

FinaněnÍ majetek.

PeněŽní prostředky...

Zásoby

Pohledávky

Deriváty...''.

VlastnÍ kapitál.'.......'.'

Cizí zdroje

Leasing.......

Devizové operace

PouŽitíodhadů

Účtováni výnosů a nákladů....

Daň z přÍjmů

Dotace / lnvestiční pobídky....

EmisnÍ povolenky'..

Následné události

Vzájemná zÚětování....

Zmény ÚčetnÍch metod

odchylka od ÚěetnÍch metod .

oprava chyb minulých let.......

DLoUHoDoBÝ MAJETEK.................

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kě)

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kě)

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. KČ)

ásogy....
POHLEDAVKY..............

oPRAVNÉ PoLoŽKY..

KRÁTKoDoBÝ FlNANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PRosTŘEDKY

ČnsovÉ RozLlŠEN í AKTIV.....'.'

VLASTNÍ KAP|TÁL....

REZERVY

DLoUHoDoBÉz/lvpŽKY
KRATKoDoBÉ. z^vpŽKY

zAv azxv K ÚVĚRo\.ÍM l NsTlTUcÍna ...............

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)
h)

i)

i)

k)

r)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

0
u)

4

4

4

4

4

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

I
I
8

I
I
I
I
8

I
I
I
9
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2
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3
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4.

5.
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7.

8.
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10

11

12

13

14

15

1

I

1

1

I

1

......... 13

..,.,,...14

.........14

.........14

.........14

.........14

Stránka 2 z 18

Nedllnou součástÍ účetni závěrkyje rozvaha avýkaz zisku a ztráty

ÓnsovÉ RozLlŠENÍPAslV



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 3í. prosinci 20í9

'16.

17.

í8.
'19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

DERlVÁTY

DAŇ Z PŘíJMU

LEASING...

PoLoŽKY NEUVEDENÉ v nozvnzl ...'.'....'..'

Wruosv
osoBNÍ NÁKLADY...

lNFoRMAoE o TRANsAKcÍcH sE sPŘÍzNĚruÝut STRANAM|.......

vÝon.le NA VýZKUM A VÝVoJ

WzNnvruÉ PoLoŽKY zvÝKMU ZlsKU A ZTRÁTY

VZÁJEMNÁ zÚČrovÁttÍ .....'....'.......

souHRNNÁ VYKÁZÁN l TYPů ÚČETN lcH PŘÍPADŮ............'..

PŘEDPoKLAD NEPŘETRŽTÉHo TRVÁN Í sPoLEČNosTl .'...........
vÝzrunuruÉ uoÁlosrt, rrrnÉ NAsTALY Po RozVAHoVÉM DNl

pŘeHleo o PENĚŽNÍcH TocÍcH (viz'výkaz).
pŘenteo o zMĚNÁcH vnsrn ÍHo rnptrÁlu.'.'...........'.

1

1

4

5

17

18

I

1
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16

18
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 20'l9

1. POPTS SPOLECNOSTT
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (dále jen ,,spoleěnost'') je akciová společnost, která sídlí na adrese
Kladská 1521,547 01 Náchod' Česká republika, identifikační ěislo 48172928. Společnost byla zapsána do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 967, oddíl B, dne 1. lístopadu
1 993.

HlavnÍm předmětem její činnosti je:
- výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 aŽ 3 Živnostenského zákona, zahrnující provozovánÍ
vodovodů akanallzaci
_ opravy silniÓních vozidel
- projektová ěinnost
- silniční motorová doprava nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdnÍmi soupravami o největŠí povo|ené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li urěeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní doprava provozovaná
vozidly nebo jízdnímisoupravamio největŠÍpovolené hmotnosti nepřesahujÍ3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě
zvířat nebo věcí
- provádění staveb, jejich změn a odstraňovánÍ
- montáŽ, opravy, revize a zkouŠky elektrických zařízení
- podnikánÍv oblasti s nebezpečnými odpady
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

V roce 2019 bylo na základě rozhodnutívalné hromady promítnuto navýšenízákladního kapitálu o 568 tis. Kč
a to nepeněŽitým vkladem, který se týkal infrastrukturního majetku obce Kramolna.

2. ZÁKLADNí vÝcnoolsKA PRo VYPRAcoVÁttÍ ÚčerruÍ zÁvĚnrv
PřiloŽená individuální účetnÍzávěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563i1991 sb., o Úěetnictví, ve
znění pozdějŠÍch předpisů (dále jen ,,zákona o Úěetnictví") a prováděcí vyhláŠkou ě,.50012002 Sb., kterou se
provádějÍ některá ustanovenÍ zákona ě. 563/1991 Sb., o Účetnicfuí, ve znění pozdějŠích předpisů, pro Účetnl
jednotky, které jsou podnikateli ÚčtujÍcími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějŠích předpisů, ve
znění platném pro rok 2019 a 2018 (dále jen ,,prováděcí vyhláŠka k zákonu o ÚčetnictvÍ").

3. oBEcNÉ ÚcernÍzÁsloY, ÚěerruÍ METoDY A JEJtcH ZMĚNY A oDGHYLKY
Způsoby oceňování, které spoleěnost pouŽÍvala při sestavení úěetní závěrky za rok 2019 a 2018 jsou
následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady
s pořízenÍm související. Úroky a další finanění výdaje související s pořÍzením se zahrnují do jeho oceněnÍ'
Dlouhodobý nehmotný majetek si spoleČnost sama nevyrábÍ
Dlouhod ne v roce 2019 a2018 n do nákladů následovně:

ady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu
a údrŽba se úětují do nákladů.

b) DIouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v ách, které zahrnují cenu pořízenÍ, náklady na
dopravu, clo a dalŠí náklady
zahrnují do jeho oceněnÍ.

dalšÍ finančnÍ výdaje souvisejÍcí s pořÍzením se
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Počet let odpisováníroční odpisová
sazba

Druh majetku

36 měsíců
l8 měsíců

J

1,5
Software s pořizovací hodnotou nad 60.000,- Kč
TZ softwaru

72 měsíců
36 měsíců

6
3

ostatní dlouhodobý nehmotrrý majetek s cenou vyšší než 60'000'- Kč
TZ ostatního dlouhodobého maietku

50,00oÁ ')Software s pořizovací hodnotou vyšší neŽ 15.000,- Kč a niŽší neŽ
60.000'- Kč

50,00% )ostatní dlouhodobý nehmotrrý majetek s cenou vyšší než l5.000'- Kč
a nižší než 60'000'- Kč

l00 % při
pořízení

Software s pořizovací hodnotou do 15.000- Kč

100 % při
pořízení

ostatrrí dlouhodobý nehmotrrý majetek s cenou do l5.000'- Kč

Úx-

s pořízením so
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Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnujÍ přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní reŽijnÍ náklady a část správních nákladů. Úroky a dalšífinančnívýdaje
související s pořízenÍm se zahrnujÍ do jeho oceněnÍ.
Dlouhodobý hmotný majetek V roce 2019 a 20'18 se odepisuje do nákladů následovně:

Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40.00í'_ Kě je odpisován dle zařazení do
odpisových skupin dle zákona ě.586/92 Sb. o daniz přÍjmu.

Druh majetku ročnÍodpisová
sazbav o/o

Poěet let
odpisovánÍ

opisová skupina 1 14,2 7

opisová skupina 2 8,5 11,76

opisová skupina 3 6 16,66

opisová skupina 4 2,15 46,51

opisová skupina 5 2 50

opisová skupina 6 2 50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 5.00í'- do 40.000'- Kě

Druh majetku roční odpisová
sazbav oÁ

Poěet let
odpisovánÍ

Veškeý výše uvedený majetek 50 2

Všechny výše uvedené movité věci s dobou moŽného pouŽití delŠí neŽ jeden rok, ale nepřesahující hranici

předepsanou zákonem o daních z příjmů pro hmotný majetek, jsou Účtovány při pořízenína úěet 042041 a

při zařazenl do uŽÍvání na účet 022 100 Drobný dlouhodobý majetek.

- umělecká díla, sbÍrky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a z drahých kovů, které
jsou vŽdy dlouhodobým hmotným majetkem, bez ohledu na jejich pořizovací cenu a dobu

pouŽitelnosti,

- movité věci, pevně zabudované do stavby jako souěást spotřeby přímého materiálu, mohou být

Úětovány při pořízenído nákladů na investičníakci.

- Předměty, o nichŽ pracovnÍk určený tabulkou odpovědností SměrnicÍ Ó. 6. rozhodl, Že budou

zařazeny do postupně odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku; ty budou Úětovány do

dlouhodobého majetku, třída 0,

Dlouhodobý hmotný majetek s cenou pořízení od 2.001,_ Kč do 5.000'- Kě se odepisuje 100% do

nákladů a je evidován v podrozvahové evidenci
Tyto předměty jsou do nákladů úětovány přijejich pořízení na Úěet 501 500.

Dlouhodobý hmotný majetek s cenou pořízení do 2.000,_ Kě je odpisován í00% do nákladů bez další
evidence.
Výjimky jsou u následujících předmětů:

í. Pracovní a ochranné pomůcky, pracovní oděvy jsou úětovány do nákladů bez ohledu na výši
pořizovací ceny a jejich evidence je vedena na osobních kartách zaměstnanců na střediscích.

Předměty evidované dle osob, kteým byly svěřeny do uŽívání, byly podrobeny v průběhu roku kontrole.

Kontrola se provádí nejméně 1x za rok.

2. Vodoměry do hodnoty 40.000,- Kě jsou účtovány do spotřeby pn pořízení a vedeny

v podrozvahové evidenci. Evidence je v programovém vybavení Ql od firmy-Ql GRoUP a.s.

Íla a předměty pořízené ze sociálního fondu
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Výše uvedené doby byly stanoveny na základě zjištěné průměrné doby pouŽívání předmětů uvedené skupiny,
přičemŽ není předpokládáno, Že pouŽitelnost hmotného majetku je prodluŽována potřebnými opravami. To
neplatí u staveb, u kterých stanovená doba pouŽívání vychází z doby, po kterou je předpokládáno Účelné
udrŽování stavby V provozuschopném stavu bez zásadnÍho technického zhodnocení.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukčnÍ pořizovací cenou a Účtuje se ve
prospěch účtu 413 ostatní kapitálové fondy. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se stanovuje na
základě znaleckých posud ků.
oceněnÍ dlouhodobého hmotného majetku se sniŽuje o dotace ze státního rozpoětu a z rozpoětu měst a obcí.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyŠujíjeho pořizovací cenu. opravy a
údrŽba se ÚÓtujído nákladů.

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvořÍ cenné papÍry k obchodování, dluhové cenné papÍry se splatnostÍ do '1 roku
drŽené do splatnosti, nakoupené opÓní listy a ostatnÍ krátkodobé cenné papíry a podíly' u nichŽ zpravidla v
okamŽiku pořízení nenÍ znám záměr Účetníjednotky.
Dlouhodobý finaněnÍ majetek tvořízejména zápůjčky a Úvěry s dobou splatnostidelšÍ neŽ jeden rok, majetkové
Úěasti, realizovatelné cenné papÍry a podÍ|y a dluhové cenné papíry drŽené do splatnosti.
Cenné papíry k obchodovánÍ jsou cenné papÍry drŽené za Úěelem prováděnÍ transakcí na finaněním trhu
s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně roěním horizontu.
Cenné papÍry drŽené do splatnostijsou cenné papíry, které mají stanovenou sp|atnost a spoleěnost má Úmysl
a schopnost džet je do splatnosti.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podÍly, které nejsou cenným papírem k obchodování,
cenným papírem drŽeným do splatnostiani majetkovou účastí'
PodÍly a cenné papíry se oceňujÍ pořizovacími cenami, které zahrnujÍ cenu pořízení a přímé náklady
s pořÍzením souvisejícÍ, např' poplatky a provize makléřům a buzám. U dluhových cenných papírů se účtuje
o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený Úrokový výnos je souěástí ocenění
přísluŠného cenného papíru.
K 31 . 12. se jednotlivé sloŽky finančního majetku přeceňují níŽe uvedeným způsobem:

Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se Účtuje do nákladů nebo do
výnosů.

Realizovatelné cenné papíry (kromě dluhopisů s pevně stanoveným úrokem) a podíly představující
minoritní úěast reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako
oceňovací rozdily z přeceněn í majetku a záv azkil

Majetkové účasti představující Úěast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným
oceňujÍ pořizovací cenou / ekvivalencí přecenění se últuje do vlastního kapitálu jako
rozdÍly z přecenění majetku azávazkú.

Cenné papíry drŽené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a
jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozliŠuje dle věcné a ěasové souvislosti do nákladů nebo výnosů'

Reálná hodnota představuje trŽní hodnotu, která je vyhláŠena na tuzemské či zahraniění burze, případně
ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-litžnÍ hodnota k dispozici.
Ekviva|encí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídajÍcí mÍře účasti společnosti na
vlastním kapitálu.
Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančnÍho majetku, ktený se ke konci rozvahového
dne nepřeceňuje, rozdíl se povaŽuje za doěasné sníŽení hodnoty aje zaúčtovanýjako opravná poloŽka.

d) Peněžní prostředky
PeněŽnÍ prostředky tvoří ceniny, penÍze v hotovosti a na bankovnÍch úČtech.

e) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s pouŽitím metody prŮměrných cen výpoětem
váŽeného aritmetického průměru. PořizovacÍ cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízenÍ vletně nákladů
s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
opravná poloŽka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám čijinak dočasně znehodnoceným zásobám je

tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzenÍ zásob.

f) Pohledávky
Pohledávky se oceňujÍ při svém vzniku jmenovitou hodnotou. ocenění pochybných pohledávek se sniŽuje
pomocí opravných poloŽek na vrub nákladů na jejich realizačnÍ hodnotu, a to na základě individuálnÍho

ávek
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Dohadné Účty aktivníse oceňujÍ na základě odborných odhadů a propočtů.
V poloŽce jiné pohledávky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku oceněnífinančních derivátŮ reálnou
hodnotou.
Pohledávky i dohadné úěty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsÍců vletně) a
dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, Že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového
dne.

g) Deriváty
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami' V přiloŽené rozvazejsou deriváty vykázány jako souěást
jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků.
Deriváty se ělení na deriváty k obchodování a deriváty zajiŠt'ovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za
účelem zajiŠtěnÍ reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněŽních toků. Aby mohl být derivát klasifikován
jako zajišt'ovací, musÍ změny v reálné hodnotě nebo změny peněŽních toků vyplývající ze zajiŠťovacích
derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajiŠtěné poloŽky nebo změny peněŽních
toků plynoucích ze zajištěné poloŽky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajiŠťovacího
vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodovánÍ.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátŮ urlených k
obchodování se Účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou
klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se ÚětujÍ také do finaněnÍch nákladů, resp. výnosů spolu s
přísluŠnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajiŠťovaným rizikem.
Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajiŠtěnÍ peněŽních toků, se účtují do vlastnÍho
kapitálu a v fozvaze se vykazuje prostřednictvím oceňovacÍch rozdílů z přecenění majetku a závazkil.
Neefektivní lást zajiŠtění se úětuje přímo do finaněních nákladů, resp. výnosů.

h) Vlastní kapitál
Základn! kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstřÍku krajského soudu. Případné
zvýšení nebo sníŽení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se
vykazujíjako áŽio. ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněŽitými vklady nad hodnotu základního kapitálu.
Pod le sta nov společnosti spoleěnost nevytváří rezervn í fond.

Podle stanov společnost vytváří dále následujÍcÍ fondy:
Sociálnífond
Fond odměn
lnvestičnífond
i) Cizí zdrqe
Spoleěnost nevytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy naztráty a rizika v přÍpadech,
kdy lze s vysokou mÍrou pravděpodobnosti stanovit titul, výŠi a termín plnění při dodrŽení věcné a časové
souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V poloŽce jiné závazky se vykazují
také hodnoty zjištěné v důsledku oceněnífinaněnÍch derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé
závazky k Úvěrovým institucÍm se povaŽuje i ěást dlouhodobých závazkŮ k Úvěrovým institucÍm, která je

splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
Dohadné Úěty pasivnÍjsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé
a dlouhodobé.
j) Leasing
Společnost nevyuŽívá leasing'
k) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku,
a krozvahovému dni byly poloŽky peněŽité povahy oceněny kurzem platným k31.12' vyhlášeným Ceskou
národní bankou'
Realizované i nerealizované kuzové zisky a ztráty se účtují do finančnÍch výnosů nebo finaněních nákladů
běŽného roku.

I) PouŽití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyŽaduje, aby vedení spoleěnosti pouŽívalo odhady a předpoklady, jeŽ majívliv na

vykazované hodnoty majetku a závazkÚ k datu účetnÍ závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období. Veden
relevantních informací. N
těchto odhadů odliŠovat.

í společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě vŠech jemu dostupných
odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
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m) Uětování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se Úětují ěasově rozliŠené, tj' do období, s nímŽ věcně i ěasově souvisejí.
U fakturace z hlavnÍ ěinnosti týkající se vodného a stočného se postupuje tak, Že za den uskutečnění dodávky
se bere den, kdy jsou ve fakturaci zkontrolovány veškeré náleŽitosti odběru, a je potvzena správnost odběru'
Datum vystavení faktury se rovná datu uskutečněnÍ dodávky. Měsíčně se do výnosů Úětují dohadné poloŽky
k odběrům, které se zjistí jako průměrná denní spotřeba za poslední dva roky násobená počtem dnů od
posledního odběru a dále vynásobená cenou za vodné a stoěné. V roce 2018 bylo vyuŽito programového
zpřesnění propoětu výpoětu dohadné poloŽky stoěného a ěasově byly vypočteny i ětvrtletní odečty. ZpřesněnÍ
propočtu mělo dopad do výnosů ve výŠi 4 472 tis. Kě. V roce 2019 se pokračovalo v tomto způsobu výpoětu
dohadných poloŽek.

n) Daň z příjmů
Náklad na daň z přÍjmů se poěítá za pomoci platné daňové sazby z úěetního zisku zvýšeného nebo snÍŽeného
o trvale nebo doěasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např' tvorba a zúČtování
ostatních rezerv a opravných poloŽek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úěetnímia daňovými odpisy atd.).
Dále se zohledňují poloŽky sniŽujÍcí základ daně (dary), odčítatelné poloŽky (daňová ztráta, náklady na
realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na daniz příjmů.
odloŽená daňová povinnost odráŽ] daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
pasiv z hlediska Účetnictví a stanovenÍ základu daně z přÍjmu s přihlédnutím k obdobÍ realizace.

o) Dotace / lnvestiční pobídky
Dotace je zaúčtována v okamŽiku jejÍho přtjetÍ či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na
úhradu nákladů se Úětuje do provozních nebo finančních výnosů' Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého
majetku vÓetně technického zhodnocení a na Úhradu Úroků zahrnutých do pořizovacÍ ceny majetku sniŽuje
pořizovacícenu nebo vlastní náklady na pořízení.
p) Emisní povolenky
o emisních povolenkách spoleěnost doposud neÚčtovala.
q) Následné události
Dopad událostÍ, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení úěetní závěrky, je zachycen
v Úěetních výkazech v případě, Že tyto události poskytly doplňující informace o skuteěnostech, které existovaly
k rozvahovému dni.
V případě, Že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení Úěetní závěrky doŠlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v přÍloze
Účetní závěrky, ale nejsou zaÚětoványv úěetních výkazech.
r) Vzájemná zúčtování
Spoleěnost nevykazuje případy významných Úěetních operacítýkajÍcích se vzájemných zÚětování.

s) Změny účetních metod
V roce 2018 a 2019 nedošlo ke změně účetní metody.

0 odchylka od úěetních metod
V roce 2018 a V roce 2019 nedošlo k odchylce od úěetnÍch metod.

u) oprava chyb minulých let
V roce 2019 nebylo účtováno o opravách minulých |et.

4. DLoUHoDoBÝ MAJETEK
a) - Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
PORIZOVACICENA

Software

ostatnl ocenitelná práva

Goodwill

ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

280

0

0

0

0

0 82s2

0o
00
0 4943

00

8 162

0

0

4 943

0

0

370

0

0

0

0

370 370 0NedokončenÝ dlouhodobÝ maietek
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 3í. prosinci 20í9

Celkem 2019 13 105 740 280 370 13 195

Celkem 2018 12 125 2 348 't39 1 229 13 105

oPRAVNÉ PoLoŽKY A oPRÁVKY
PočátečnÍ
zůstatek

Odpisy Prodeje,
likvidace

Konečný
zůstatek

opravné
poloŽky

-Tčefiř
hodnolaVyřazení Převody

Nehmotné výsledky výzkumu a
uývoje

Software

ostatnÍ ocenitelná práva

Goodwill

ostatnÍ dlouhodobý nehmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokoněený dlouhodobý
nehmotný maietek

0

7 435

0

0

0

8'17

o

0

0

7 008

0

o

280

0

706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 394 366183

0

4 577

00

00

Celkem 2019 11 402 889 0 280 0 12012 0 'l 't83

Celkem 2018

ocenitelná práVa, patenty, licence apod. jsou odpisovány po dobu Životnosti, která je stanovena V souladu
s přísluŠnou smlouvou.
Souhrnná výŠe nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k31.12.2019 v pořizovacÍch cenách
0 tis. Kě (k31.12.2018 0 tis. Kč).
Spoleěnost neupravovala ocenění nehmotného dlouhodobého majetku Vzhledem k jeho niŽŠí hodnotě
prostřednictvím opravné poloŽky úětované na Vrub nákladů.
V roce 2019 aniV roce 2018 společnost nezískala bezúplatně dlouhodobý nehmotný majetek'

b) ' Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
PORIZOVACICENA

10 366 1 't75 0 139 0 11 402 0 1 703

PočátečnÍ
zůstatek PřÍrůstky VyřazenÍ Převody Konečný

zůstatek
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci
oceňovacÍ rozdÍl k nabytému majetku

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvilata ajejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

8 617
21'15 559

235 483
0

0

0

569

18

66 830

601
47 051

3 765
0

0

0

0

121

67 495

0
0

2 601
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

98

51 417

I 218
2 162 609

236 647
0

0

0

s69

41

82 908d hm

Celkem 2019

Celkem 2018

2427 076 119 033 2601 5í 515 2491992

2348711 173374 5 194 89 8'15 2427 076

oPRAVNÉ PoLoŽKY A oPRÁVKY
PočátečnÍ
zůstatek

Odpisy likvidace
Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
opravné
poloŽkv

ÚčetnÍ
hodnota

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci

0

923329

í 53 836

o

41 636

11 710

0 0

0

2 433

0

0

0

0

0

o

0

964 965

162 945

9 218

't 197 644

73 702

0

168
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

oceňovací rozdÍl
k nabytému majetku

Pěstitelské celky trvalých
porostů

Dospělá zvÍřata a jejich
skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

0

0

0

0

26

0

495

0

0

0

o

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0 0

521

0 41

82 908

Celkem 2019 1 077 660 53372 168 2 433 0 'l 128 431 0 1 363 561

Celkem 2018 't 030 335 52405 '110 4970 0 1 077 660 0 1 349 416

K31.12.2019 byla souhrnná Výše hmotného majetku uvedena v rozvaze V pořizovacích cenách
2 491 992 tis. Kě (k31.12.2018 2 427 076 tis. Kč)'
V roce 2019 společnost nezískala bezÚplatně Žádný dlouhodobý hmotný majetek. (v roce 2018 rovněŽ
0 tis. Kě).
K 31 .12.2019 spoleěnost nemá Žádný zastavený majetek' Stejně tomu bylo i k 31.12.2018.
Vroce 2019 byla společnosti poskytnuta dotace na pořízenÍ dlouhodobého hmotného majetku od obce
Studnice Ve Výši 600 tis. Kě a od Ministerstva ŽivotnÍho prostředÍ v rámci programu oPŽP dotace ve výši
3 857 tis' Kě. Dále společnost disponuje dotací od města Náchod ve výŠi 1 256 tis. KČ. Zůstatek
nevyěerpaných dotacíje k 31 . 12. 2019 ve výŠi 5 713 tis' Kě. V roce 20't9 byly čerpány dotace od města
Meziměstí ve výŠi 925 tis. Kč a města Teplice nad Metují ve výši 1 0'19 tis. Kě.

Evldovaná věcná břemena k 3í.12.2019 úěet 029000:
1. KanalizačnÍ řad vKolářově Dole na k.Ú. Náchod, jedná se o 12 šachet, které jsou spoleÓné jak pro

splaškovou, tak dešťovou Vodu a dešt'ová kanalizace je v majetku města Náchod. VB zahrnuje právo
provozování a přístupu k Šachtám. Platnost od 28. 7. 2012' Hodnota VB 337 000,00 Kě. EvideněnÍ
číslo 040-048.

2. Vodovod Bosna na k.Ú. Hronov, jedná se o provoz apráva vstupu k tomuto vodovodu. VB vůči městu
Hronov. Platnost od 't3. 12' 2011. Cena vB 77 000,00 Kč. Evidenění číslo 040-047.

3. odlehčenÍ kanalizace a vodovodu na k'Ú' Staré Město n. MetujÍ, Malé PoříčÍ, Běloves, Náchod a DolnÍ
Teplice vůči Povodí Labe na vstup za Úěelem oprav. Platnost od 31. 5.2015. Hodnota VB 87 121,00
Kč. EvideněnÍ ěíslo 040-057.

4. UloŽenÍ splaŠkové kanalizace s městem Náchod v k.Ú. BraŽec na vstup za úěelem oprav. Platnost od
31' 5. 2016. Hodnota VB 67 800,00 tis. Kě. Evidenění ěíslo 040-061.

Celková hodnota VB k 3í .12.2019 byla v PC 568 921 ,00 Kč a v ZC 47 810'00 Kě'

Společnost zahrnula k31,12.2019 do oceněnídlouhodobého hmotného majetku Úroky ve výši44 614,99 Kč
(k31.12'2018 39 900'20 Kč).

c) Dlouhodobý finanění majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančnÍho majetku Jedná se zástavní hypoteění listy ČsoB.

dlouhodobé cenné
papÍry a podÍly 2 824 34 39 2 819 18 2837 0 0

Celkem

NedÍlnou součástÍ účetnÍ rozvaha aýkaz zisku a ztráty

2 824 34 39 2 819 18 2837 0

Spoleěnost po uplynutÍ Sti-leté lhůty hypoteční zástavní listy emitované
z důvodu jejich prodeje.

Úeetni jednotky s podstatným vlivem k 31.12.2019 (v tis. Kě)

V roce 2019 vyřadila
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

Název a právnÍforma společnosti

SÍdlo společnosti

Město Náchod

Masarykovo nám.
40,547 0'l Náchod

Město Nové Město
nad MetujÍ

Husovo náměstÍ 12(
549 0'l Nové Město

Podll v %

cena pořÍzenÍ podÍlu

NominálnÍ hodnota podÍlu tis. Kč

Vyplacené dividendy ze zisku r'
2018 v Kč

27,95

207 532

207 532

176 403

23,82

176 888

176 888

1 s0 355

Úěetní jednotky s podstatným Vlivem mají jiný podíl akciÍ V procentech z důvodu vkladu infrastrukturního
majetku obce Kramolna. K 31 '12.2018 to bylo u Města Náchod 27 ,97o/o a u Města Nového Města nad MetujÍ
23,84o/o. Hodnota podÍlů a ceny pořízení se proti roku 2018 neměnÍ'

k osobám s vlivem a ostatní k 31. 12. tis.
Osoba T

Město Náchod Stavba kanalizace
nad nemocnicÍ z 't

10. 2014 splatná 1

10.20í9

0 '157

Město Náchod Kanalizace ve
starém Městě n' M'
z25.6.20'l5 splatná
25.6.2019

Město Náchod

2380

Město Náchod

Nové Město nad MetujÍ

Město Náchod

Město Náchod

Město Náchod

Město Nové Město nad MetujÍ

ProdlouŽenl
vodovodu - LipÍ
z'14.9.2017
splalná 30.4.2022

Kanalizace ul.
HřbitovnÍ z31.5.
2015 splatná 3'l. 5.
2020

Kanalizace ul.
NábřeŽnÍ z 30. 5'
20't6 splatná 30. 5.
2021

Kanalizace ul.
ZákoutÍ z23.9.
2016 splatná 23.9.
2021

ProdlouŽenl
vodovodu Pod
Smrkem
z 14.9'2017 splatná
30.4.2022

Kanalizace a
přeloŽenl vodovodu
ul. U Kočovny
z 13'9'2017 splatná
30.4.2022

Kanalizace
Vrchoviny pro čp.
123 27.3.2018
splatná 30'4.2023

Splašková
kanalizace ul.
Železova louka
222.6.2018,
splatná 31.8.2023

93

152

306

74

303

124

459

111

133

8s1

1 271

2 3',t1

99

638

1 016

't 849

R.
Město Nové Město nad Metují
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závérce k 31. prosinci20í9

Město Náchod

Město Nové Město nad MetujÍ

Splašková
kanalizace a
přeloŽka vodovodu
nad rybnÍkem
Podborný
z 30.7.2018 splatná
28.2.2023

Splašková
kanalizace ul.
Kasárenská
z 15.10.2018,
splatná 31'8'2023

ProdlouŽenÍ
vodovodu Dobrošov
z 14.12.20'18,
splalná 28'2.2023

I 664

337

177

2 080

422

Město Náchod 221

odkanalizovánÍ ulic 1 371
Město Náchod V Úvozu a Pod

VyhlÍdkou
22.'10.20'19, 645
splatná 31.5.2024

Město Náchod Splašková
kanalizace a
přeloŽka vodovodu
ul. Dolnl Uvoz
z'11.'12.20'19

s s ti..
Kč.

5. zÁsoey
K 31 .12'2019 byly zásoby spoleěnosti v hodnotě 3 895 tis. Kč (k 31 .12.2018 3 820 tis. Kč) jednalo se o materiál
a stav pohonných hmot v nádrŽích Vozidel.

6. PoHLEDÁVKY
Pohledávky sdobou splatnosti delší neŽ 5let činily k31'12.2019 263tis. Kč (k31 12'2018 343tis. Kč). Se
Všemi dluŽníky jsou vedeny soudnÍ spory nebo jsou vymáhány exekuěně.
Na nesplacené pohledávky, které jsou povaŽovány za pochybné, byly v roce 2019 a 2018 vytvořeny opravné
poloŽky na základě vnitropodnikové směrnice ě. 9 týkající se tvorby opravných poloŽek a reze^t (viz bod 7).

K31.12'2019 pohledávky po lhůtě splatnosti Více neŽ 365 dnÍ a méně neŽ 5 let činily 195 tis. Kě (k 31 '12.2018
93 tis. Kč).
SpoleÓnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkuzu a Vyrovnání ěi neuspokojení pohledáVek V konku]zním
řÍzeníatd. odepsala do nákladů V roce 2019 pohledávky ve výši54 tis. Kě, z toho nedaňových 4 tis' Kě (v roce
2018 128 tis. Kě, z toho nedaňové 2 tis. Kč). Tyto pohledávky jsou nadále Vedeny na podrozvahových Účtech.
Pohledávky společnosti kryté věcnými zárukami k 31. 12. (v tis. Kč), spoleěnost nemá.
K31.12.2019 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výŠi 313 tis. Kě (k 31 122018129 tis' Kě) týkajÍcí
se kaucÍ za provozování kanalizacÍ dle programu sFŽP a kaucí Správy silnic za uloŽení trubního Vedení. Tyto
pohledávky mají lhůtu splatnosti po dobu provozování vodohospodářských děl a nejsou úročeny. Kauce
Správy silnic nejsou Úročeny, 50% kauce bude vráceno na základě předávacího protokolu, 50o/o kauce má

splatnost po up|ynutí záruění doby'
K31.12'2019 nemá společnost pohledávky zatlŽeny zástavním právem.
Dohadné Úěty aktivnÍ zahrnujÍ předevšÍm nevyfakturované vodné a stočné za odběrateli s roěním cyk|em

fakturace.
Poh ledávky za spřízněnými stranam i (viz bod 22).

7. oPRAVNÉ poloŽrv
opravné poloŽky vyjadřují přechodné sníŽenÍ hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změn na Úětech o tis.
zŮstatek ZŮstatek

k31j22018
zůstatek

v roce 2019 k31j22019ooloŽkv k: k31.12.2017 v roce 2018
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k úěetní závěrce k 31. prosinci 20í9

poh
zákonné

pohledávkám -
ostatní

1006 +561 1 567 -844 723

-30

Zákonné opravné poloŽky se tvořÍ v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKoDoBÝ FINANčNÍ nnluereK A PENĚŽní pnosTŘEDtť
K31.12.2019 a 31 .12.2018 neměla společnost zůstatky Účtů s omezeným disponováním.
Spoleěnost má otevřený kontokorentní úěet u Čsog Náchod, ktený jí umoŽňuje ěerpat Úvěr do výše '10 000 tis.
Kč. K 31 .12'2019 nebyl kontokorent čerpán. (viz bod 14).
K31.12.2019 nemá peněŽní prostředky vedené na bankovních Účtech, které by byly zatÍŽeny zástavním
právem.
Společnost nemá v drŽenÍ krátkodobý finanční majetek.
Krátkodobé cenné papíry a podíly k31.12.2019 spoleěnost nevlastnÍ(rok 2018 rovněŽ 0 tis. Kč):
Společnost nemá k 31.12'2019 pohledávky urěené k obchodovánÍ.

9. čnsovÉRozLlŠENínxrlv
Náklady příštích obdobÍ zahrnují především náklady na pojištěnÍ, nájemné a náklady na Írankovací stroj a jsou
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a ěasově přÍsluŠí.
Příjmy příštích obdobÍvykazujík31.12'2019 stav 0 tis. Kě (stav k 31.12.2018 byl2 tis. Kč).

1o. VLASTNí KAPITÁLp-Ishte{,'g. tip-*."í9J_.. ,. . ,, ..--.'.._-... .... .. '

rši.i|';[" zvýŠenÍ SnÍŽenÍ - Í.,T':"J,,' ZvýšenÍ snÍŽenÍ - íT'*"J,'

22 +8 030

Počet akcil 742015 0

Základnl kapitál 742 015 0

Ažio 25427 0

ostatnÍ kapitálové
fondy 130 526 0

oceňovacÍ rozdÍly
z přecenění majetku a
závazkÍt

ostatnÍ rezervnÍ fondy 0 0

Statutárnl a ostatnÍ
fondy 335 0í4 16207

Nerozdělený zisk/
Neuhrazená ztráta
minulých let 0 0

742 015

742015

25 427

I 30 s26

2256 348 965

0

15 102

742 583

742 583

25 825

283 883 414 409

0 0

14 884 285 92'l 77 928

0 0 0

't4 570

568

568

398

o

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

Výsledek
hospodařenÍ běŽného
účetnÍho obdobÍ 16 329

V souladu s vnitřní směrnicí bylo účtováno čerpánÍ investiěního fondu o zařazené stavební investice.

Základni kapitálspolečnostimá k31 '12'2019 hodnotu 742583 tis' Kě, splaceno bylo742 583tis. Kě. skládá
se z 523 417 ks zaknihovaných akcií na jméno s omezenou převoditelností a 219 166 ks zaknihovaných akcit
na jméno s neomezenou převoditelností. Po provedeném zaknihování vroce 2018 je k31.12.20í9 stav
následující:
- zaknihované akcie s omezenou převoditelností 521 422ks akcií na účtech akcionářů
- zaknihované akcie s neomezenou převoditelností215 724ks akciÍna Úětech akcionářů
_ zaknihované akcie s omezenou převoditelnostÍ 1 995 ks akciÍna technickém účtu emitenta
- zaknihované akcie s neomezenou převoditelností3 442ks akciÍna technickém úětu emitenta
- technický Účet emitenta celkem 5 437 ks akcií.

ostatní kapitálové fondy se skládají hlavně z vkladů majetku měst a obcÍ mimo zapsaný kapitál
Společnost zřizuje v souladu se Stanovamityto statutárnÍfondy:
Fond investic
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závérce k 31. prosinci 20í9

Fond odměn
Sociálnífond

Valná hromada spoleěnosti rozhodla o převedení nerozděleného zisku do fondu investic.
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly vyplaceny podíly na zisku zroku 2018 ve výŠi
742 015 Kč' Po přídělech do fondu odměn a sociálnÍho Íondu byly veŠkeré disponibilnízdroje proinvestovány.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019:
Celková výŠe zisku po zaúětovánídaně z příjmu:
PřÍděldo sociálního fondu 1 ,5o/oZa mzdových nákladů (60 548 210 Kě)
Příděl do fondu odměn 5o/o z čistého zisku
Příděl do investičnÍho fondu
Vyplacené dividendy

14 569 713,97 Kč
908 223'00 Kě
728 486'00 Kč

12190 421,97 Kě
742 583'00 Kč

íí. REZERVY
V letech 2019 a 20't8 společnost netvořila rezervy

í2. DLoUHoDoBÉ zÁvlzlcr
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31 .12.2019 a 31 .12'2018 spoleěnost nepřijala a Žádné neeviduje'
Společnost neměla k31.12. emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě.

Společnost eviduje k 31.12.2019 dlouhodobé závazky ve výši 120 113 tis. Kě (k 31'12'2018 1 18 104 tis. Kč)
a z toho odloŽený daňový závazek ěinilk 31 12.2019102781tis. Kč (k31.12.2018 99 010 tis' Kě).

Závazky s dobou splatnosti delší neŽ 5 let činily k 31.12.2019 0 tis. Kč a (k 31'12.20'18 0 tis. Kč).
Dlouhodobé závazky k31.12', kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch věřitele spoleěnost nemá.

Dlouhodobé závazky vŮěi spřízněným stranám (vizbod22)

13. KRÁTKoDoBÉ z^v^zKY
K31.12.2019 a 31 .12.2018 neměla společnost krátkodobé závazky kryté zástavnÍm právem nebo zárukou ve
prospěch věřitele.

Celková výše krátkodobých závazkú představovala k 31 .12.2019 výši74 075 tis. Kě (k 31 .12.2018 61 356 tis.
Kč)' Hlavní měrou se na výŠi krátkodobých závazkťs podílí přijaté zálohy za vodné a stoěné od odběratelů
s roěním fakturačním obdobÍm, kteří si platízálohy formou slPo'
Dohadné Úěty pasivnízahrnujípředevším odměny vedoucích pracovnÍků zarok 2019, které budou vyplaceny
V roce 2020. Jejich výše je stanovena na základě příslibových listů odměn pro vedoucÍ pracovnÍky.

Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 22).

14. zÁvAz}c( KÚvĚnoyýM tNsTlTUcíM
K 31 .12.2019 společnost Žádný úvěr nečerpala.

15. ČAsovÉ nozltŠeruÍ PAstV
Výdaje přÍštích období zahrnují předevŠím náklady na páru a povinné ruěení a jsou Úětovány do nákladů
období, do kterého věcně a časově přÍsluší.

Výnosy přÍŠtích období zahrnujÍ výnosy z dlouhodobého uŽívánÍ vodovodního a kanalizaěnÍho řádu firmou
ME$A PARTS s.r.o., STAKo Červený Kostelec s.r.o. a FATo real s.r.o., člen holdingu FATO a jsou Úětovány

do výnosů do období, do kterého věcně a ěasově přísluŠí.

16. DERlvÁrv
Společnost nev|astnía neobchoduje s deriváty
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 3í. prosinci 20í9

í7. DAN z PRIJMU
Výpočet efektivní daňové sazby za rok2019 a 2018 (v tis. Kě)

2019 2018
Zisk před zdaněnÍm

Daň z přÍjmů splatná

Daň z přljmů odloŽená

EfektivnÍ daňová sazba (%) -)

18 350

I
3 77'.1

20,60

18 988

10

3 876

20,47
*) EfektivnÍ daňová sazba představuje podÍl součtu daně z příjnu splatné a odložené a zisku před zdaněnÍm

lečnost odloŽenou daň následovně tis
2019 2018

PoloŽky odloŽené daně
odloŽená
daňová

pohledávka

odloŽený
daňový
závazek

odloŽená
daňová

pohledávka

odloŽený
daňový
závazek

RozdÍl mezi ÚčetnÍ a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

ostatnÍ přechodné rozdlly:

oP k pohledávkám

oP k zásobám

oP k dlouhodobému majetku

Rezervy

Dohadné poloŽky

Daňová ztrálaz minulých let

543 866 524 016

0

2 910

30

2 881

Celkem 2 910 543 866 2 9'.t1 524 016

Netto 553 't03 335 553 99 563

Spoleěnost zaúětovala roce 20't9 odloŽený daňový závazek Ve Výši 3 77't tis. Kč.

í8. LEASING
Spoleěnost nevyuŽíVá leasingu.

í9. PoLoŽrv neuVEDENÉ V RozVAzE
Spoleěnost neměla k 31.12'2019 majetek a závazky (peněŽnÍ a nepeněŽní povahy např. soudní spory,
zaměstnanecké benefity' bankovnÍ zárl(y atd.), které nejsou vykázány v rozvaze'

Na základě podmínek VyplýVajících z provozování ČoV Broumov společnost uzavFela s Československou
obchodní bankou, a.s. smlouvu o poskytnutí bankovní záruky Ve VýŠi 2 mil. Kč s platností do 31.12.2023.

20. VýNosY
Rozpis trŽeb společnosti z prodeje zboŽI, výrobků a sluŽeb zběŽné ěinnosti (v tis' Kč):
Společnost neobchodovala V uvedených letech se zahraniěÍm.

2019 2018
DomácÍ ZahraničnÍ DomácÍ Zahraniční

Vodnéášočriď o* 210983 
.*- o _

TrŽby zvodárenské činnosti 3 o40 0 3221 0

Tržby z kanalizaěnÍ činnosti 2 771 0 2 435 0

Tžby z technických činnostl 1 301 0 1 517 0

Tžby z provozovánÍ VHl 9 801 0 15 50'| 0

Tržby z pronájmu býŮ 102 0 96 0
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

Aktivace investic a sluŽeb

Prodej majetku a materiálu

Přijaté penále

Úroky

ostatnÍ výnosy

7 257

4 781

4',!

71

4 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 718

5 '149

10

40

1 697

Výnosy celkem 255 779 0 249 367

PřeváŽná ěást výnosů spoleěnosti za rok 2019 i 2018 je soustředěna na drobné odběratele Vodného a
stoěného, mezi hlavní odběratele - podniky patřÍ Královéhradecká provozní společnost, VEBA Broumov a
Pivovar Náchod.
Ve výnosech dále společnost neeviduje dotace na provozní úěely přijaté ze státnÍho rozpoČtu.

2í. osoBtrtí ttÁxleov
201 9 2018

0

Čieňóúé řÍdÍcÍch
Celkotlý počet a
zaměstnanců kontrolnÍch orgá

nů

ČbnoVé řÍdÍcÍch
Celkový počet a
zaměstnanců kontrolnÍch orgá

nů

Průměrný počet zaměstnanců

Mzdy

sociálnÍ zabezpečení a
zdravotnl pojiŠtěnÍ

ostatnÍ

147

59 054

20 400

3 547

I
1 494

522

151

56 497

19 647

3 285

I
1 667

494

osobní náklady celkem 83 001 20't6 79 429 2 161

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců V průběhu roku 20'19 činil 147,6 osob (V průběhu roku 2018
í50,4 osob).
oomĚnv Qlsll{m rioio kce (v tis. Kě):

2019 2018

odměna členům řÍdlcÍch orgánŮ

odměna členům kontrolnÍch orgánů

1 494

0

1 667

Celkem 1 494 1 667

22. lNFoRMAcE o TRANsAKcícn sE sPŘízruĚnÝnal STRANAM!
V roce 2019 a2018 neobdrŽeliělenové řídících a kontrolních orgánů Žádnézálohy, závdavky, zápůjěky, úvěry,
přiznané záruky, a jiné výhody. Členové představenstva vlastnÍ 50 ks akciÍ společnosti.

23. yýDAJE NA VÝZKUM A yýVoJ
Spoleěnost se vzhledem ke své činnosti nezabýVá výzkumem a VýVojem.

24. vÝzNAMNÉ PoLoŽKY zvÝKMU zlsKu A ZTRÁTY
odměny auditorské společnosti ÚČry spol. s r.o., číslo oprávnění 567, ěinily za rok2019 48 tis' Kě a za rok
2018 bylo za audit vynaloŽeno 49 tis' Kě.

Stránka 16 z18

NedÍlnou součástÍ účetnÍ závěrky je rozvaha a ýkaz zisku a ztráty



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k úěetní závěrce k 31. prosinci 2019

SluŽby Úěet (v tis. Kě)

2019 2018

opravy a udžovánÍ

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Telefony a internet

Poštovné

Nájemné infrastruktury

Likvidace kalů a externÍ čiŠtěnl vod

LaboratornÍ sluŽby

SluŽby lT

Revize

ostatni sluŽby

27 348

141

87

1 129

762

314

2744

908

782

612

3 174

21 334

156

't1'l

1 125

786

6 835

2765

956

647

730

3 410

Celkem 38 001 38 855

ostatní provozní Výnosy tvoří poplatky za změnu smluv, Vrácené kolky, náhrady od pojišťovny, přÍjmy za šrot,
hodnota materiálu z likvidace HM, nájem nebytových prostor a provize z prodejů.
ostatní provozní náklady tvoří pojistné, náklady za jímánl podzemních Vod, poplatky za Vypouštění odpadnÍch
Vod a náklady na GlS'
ostatní sluŽby tvoří náklady na školení a poradenství.

ostatnÍ provoznívýnosy a ostatníprovozní náklady (v tis. Kč):

2019 2018

ostatnÍ provozní výnosy

ostatní provozní náklady

1 080

14 843

852

'14 383

Finanění výnosy a finanění náklady (v tis. Kě)

2019 2018

Výnosové Úroky

Nákladové úroky

Kuzové ziskylzlráty

ostatnl finančnÍ náklady

ostatní finančnÍ výnosy

40

53

246

71

279

374

00

Celkem

25. vz^JEMNÁ zÚcrovÁruÍ
V letech 2018 a 2019 neproběhla vzájemná zÚčtování

-582 -259

Stránka l7 z18

avýkaz zisku a ztrátyNedÍlnou souěástÍ



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 3í. prosinci 20í9

26. SoUHRNNA VYKAZAN| rvpŮ UČETN|GH PŘ|PADÚ
Spolelnost v úČetní závěrce nevykazuje souhrnné typy účetních případů

27. PŘEDPoKLAD NEPŘETRŽITÉHo TRVÁNí sPoLEčNosTt
Úeetni závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetrŽitého trvání spoleěnosti. PřiloŽená
Účetní závérka tudíŽ neobsahuje Žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

28. VýZNAMNÉ UDÁLosTt, KTERÉ NAsTALY Po RozVAHoVÉM DNt
Po rozvahovém dni nenastaly Žádné významné události, které by měly významnějŠÍ vliv na hospodaření
společnosti.

29. PŘEHLED o penĚŽnÍcH TocÍcH (vlz. uýxnz)
Přehled o peněŽnÍch tocích byl zpracován nepřímou metodou.
PeněŽníekvivalenty představujÍ krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou ěástku v hotovosti.

PeněŽní prostředky a peněŽnÍ ekvivalenty lze analyzovat takto (v tis. Kč):

31.12.2019 31.12.2018

PenÍze v hotovosti a ceniny

Úěty v bankách

PeněŽnÍ prostředky a peněŽnÍ ekvivalenty celkem

500

33 227

33 727

158

16 830

16 988

PeněŽní toky z provozních, investiěnÍch nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněŽnÍch tocích
nekompenzované.

30. PŘEHLED o zMĚNÁcH VLAsTNíHo KAPITÁLU
Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu společnostije uveden v bodě 10 avýkazu o změnách
vlastního kapitálu.

Sestaveno dne: ke dni sestavení účetní
závěrky

Jméno a podpis

statutárn Ího orgánu spoleěnosti:

lng. DuŠan Tér,

předseda představenstva y'v( .

Vodovody a kanallzace o
547 01 Náchod, Kladská 1521
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zpracováno V souladu s VyhláŠkou č.
500/2002 sb.

PŘEHLED o PENĚŽnÍcn rocícrt
(výkaz cash-flow }

ke dni 31.12.2019
( v celých tisícÍch Kč )

obchodní firma nebojiný název účetni

lednotky

Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s'

sÍdlo úěetníjednotky

Kladská 1521
Náchod
54701

BěŽné Úč. obdobÍ Minulé ÚÓ. období

a na 16 gEE 27 0E1

Poněžni tokv z hlavní výdělečné činnosti (provoznÍ činnost)
z. Učetní zisk nebo ztráta zběŽné činnosti před zdaněním 18 350 '18 988

oraw o neoeněžní operace 53 685 52 061

54 093 53 552
odpisy stálých aktiv (+; s uýjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování
oceňovacího rozdílu k nabYtému majetku a goodwillu (+/-)

-873 568Změna stavu opravných poloŽek, rezerv
í00 -1 88Zisk (ztráta) z prodeie stálých aktiv G/+)

Výnosy z podílů na zisku

208 13

Vyúětované nákladové Úroky (+) s t4íjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého
maietku, a vvúčtované Wnosové úrokv C)

157 -1 884
1

1

A. 1

1

2
3
4

5
6

A.
A.

A,
Případné úpraw o ostatní nepěněžní operace

A. Čist'ý peněŽní tok z provozni činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 72035 71 049
Změnv stavu nepěněŽních sloŽek pracovního kapitálu 12253
Změna stavu pohledávek zprovozni činnosti (+/_)' aktivních účtů časového rozlišení a dohadných
účtů aktivních -803 4 120

Změna stavu krátkodobých závazkŮ z provozní činnosti (+l)' pasivnÍch Účtů časového rozlišení a
dohadnÝch účtů oasivních 13 t33 457
Změna stavu zásob 75 75

4.2

4.21

4.2 4

4.22
4.23

Změna stavu krátko('obého flnanČniho majetKu nespada]icino do peneznicn prostredKu a
peněžnich ekvivalentŮ

84 290 66 397isÚ peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
-279 -<?4.3 Vyplacené úroky s Wiimkou Úroků zahmovaných do ocenění dlouhodobého majetku G)

71 404.4 Pňiaté úrokv
_o -104.5 Zaplacená daň z příimů a za doměrky daněza minulá období C)

4,7 Přiiaté podílv na zisku (+)

CisÚ peněžnÍ tok z provozní činnosti 84 073 66 374A
PeněŽnl tokv z investičnl činnosti

-64 899 -84 531B. I VÝdaie spoiené s nabytím stálých aktiv
68 3288.2 Příimv z prodeie stálých aktiv

B.3 Záoůičkv a úvěrv spřízněným osobám
Cisbý peněžní tok vztahuiíci se k investiční činnosti -64 831 -84203

PeněŽní toky z finančnlch činnosti

-1 762 I 478c. 'l

Dopady změn dlouhodobýchzávazkŮ, popřípadě takouich krátkodobých závazkŮ, které spadají do

oblasti finanční činnosti (např' některé provozní Úvěry) na peněŽní prostředky a peněŽní ekvivalenty
-742 -742Dopadv změn vlastního kapitálu na peněŽní prostředky a ekvivalenty

Zrnýšení peněžních prostředků a peněŽních ekvivalentů z titulu zuj'Šenízákladního kapitálu' áŽia'

ooořípadě fondů ze zisku včetně sloŽených záloh na toto zuýšení (+)

Vvplacení podílu na Vlastním kapitálu společníkům G)

Další vklady peněŽních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada árátv společnÍkv
Přímé platbv na vrub fondů

7742

c.2

c.26

c.21
c.22
c.23
c.24
c.25

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené sráŽkové daně vztahující se k těmto nárokům a Včetně

Íinančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u

komanditn ích společností (-)
-2 504ěEÚ peněžní ta'k vztahující se k finanční činnosti
16 73E -'10 093F
33 726h prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního obdobi

účetní jednotkou
okamŽlk
sestavení

16.03.20

Podpiso\^i záznam osoby odpovědné za sestavení Účetní závěrky

Vodovody a kanalizace l'láehod'

547 01 Náchod, Kladská 1

a,s,
o

!



zpracováno v souladu s
vyhláškou ě. 500/2002 sb. PŘEHLED o zMĚNÁcH VLAsTNÍHo KAPIÁLU

ke dni 31.12.2019
( v celých tisícÍch Kč )

obchodní firma nebo jiný

názov úěstní Jednotky

Vodovody a kanallzace

Náchod, a.s.

sídlo, bydliště nebo místo
podnikání úě€tni jednolky

Kladská'1521
Náchod
54701

Stav k

31.12.2017

I

ZVýšení

2

sníŽení

J

Stav k

31.12.2018

4

Zvýšení

5

SníŽení

6

Stav k

31.12.2019

7

základní kapitál zapsaný v obchodním rejstřÍku 742 015 742 015 s68 742 583

B. Vlastní podíly

změnv základn ího kapitálu

D AŽio 25 427 25 427 398 25 825

E. ostatní kapitálové fondy '130 526 130 526 283 883 414 409

F oceňovací rozdilv z přecenění majetku a závazkŮ

U oceňovací rozdílv z přecenění při přeměnách obch' korporací

H Rozdílv z přeměn obchodních korporací

Rozdílv z ocenění při přeměnách obchodních korporací

J ostatní rezervní fondy

K statutární a ostatní fondy 335 014 16 208 2 257 348 965 14 884 285 921 77 928

L. Nerozdě|ený zisk nebo neuhrazená áráta minulých let

M. Jiný Wsledek hospodaření minulých let

N, ZisWztráta za účetní období po zdanění 16 329 15 102 16 329 15 102 14 570 15 102 14 570

o. Rozhodnuto o zálohové výp|atě podílu na zisku

Celkem 1 249 311 31 310 18 s86 1262035 314 303 301 023 1 275315

JkamŽik seslavení

16.03.20

@lvení účetní závěrky isový záznam statutárního orgánu
frzické osoby, která je úletní

Vodovody a karializaCIe xur,,,

54? 01 Náohod, Kiadsxa 1521
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