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1 ÚVoDNí sLoVo

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IVÝRoČtrtÍzpnÁvA2021

VáŽení akcionáři, vážené dámy a pánové,

předkládáme Vám v této výroční zprávě přehled výsledků hospodaření akciové společnosti
Vodovody akanalizace Náchod, a.s. a další informace o její činnosti a fungování v roce 2021.

Jako kaŽdým rokem musíme zopakovat, Že hlavním posláním společnosti bylo spolehlivě
zabezpečovat dodávky pitné vody a odvod a čištění odpadních vod. Tato stěŽejnísluŽba byla
po celý rok poskytovánabezjakéhokoliv omezení, coŽ se dařídíky průběŽné a intenzivní péči
o svěřenou infrastrukturu'

Společnost V roce 2021 vyrobila z vlastních podzemních zdrojů 5,6 mil. m3 pitné vody. Na
čistírnách odpadních vod bylo vyčištěno celkem více neŽ 6,5 mil. m3.

ostatnívýsledky jsou uvedeny v této výroční zprávě.

Rok 2021 bude zapamatován jako rokem zahájení stavebních prací na provedení
vo9ohospotářského díla s názvem PosíLENí' KAPAC|TY A 7ABEzPEČENosTl
výcnoooČesrÉ VoDÁRENSKÉ SoUSTAVY NÁcHoD - HRADEc rnÁlovÉ. l. etapa
této stavební akce byla zahájena v o2l2021 , celkový náklad stavby činí 189,5 mil. Kč. Na toto
dílo jsme získali dotaci od MZe ve výši 130,9 mil. Kč. Dílo musí být dokončeno do konce roku
2022. l. etapa zahrnuje stavební práce na 5 objektech, tj. rekonstrukci VDJ Teplice n. M. -
3 000 m3, nový VDJ Branka lll - 5 000 m3, rekonstrukci MVE na Plachách-Police nad Metují,
rekonstrukcizdrojů na Petrovičkách a rekonstrukcizdroje NV 12 Bezděkov nad Metují.

Z dalších významných událostíV roce 2021 mi dovolte se zmínit o zahájenívýkupu vlastních
akcií společnosti z důvodu optimalizace akcionářské struktury, a to tak, aby akcie společnosti
byly v co největší míře soustředěny v rukou veřejnoprávních korporacía municipalit. Dále aby
bylo umoŽněno privátním akcionářům, kteří nemají za současných podmínek provozování
vodovodů a kanalizací společnosti zájem mít svůj majetek vloŽen do akcií společnosti, tyto
akcie za objektivně přijatelnou cenu prodat společnosti. Prošli jsme během roku tímto
procesem s výsledkem, Že bylo vykoupeno celkem 19146 kusů akcií společnosti za částku
13 891 250,-Kč.

Pracovali jsme i na budoucích strategických investicích společnosti. Podařilo se nám získat
stavební povolení na přístavbu nové komory vodojemu Vysoká Srbská a vodovodního
přívaděče D 600 mm od vodárenského zdroje NV 12 v Bezděkov nad Metují až do vodojemu
Vysoká Srbská. Tyto objekty jsme zahrnuli do tzv. ll. etapy výše uvedeného
vodohospodářského díla. Tuto etapu bychom chtěli realizovat v letech 2022 až 2023, a to za
finanční podpory MZe' Zároveň připravujeme projektovou dokumentaci tzv. lll. etapy výše
uvedeného vodohospodářského díla. Jedná se o provedení rekonstrukce potrubí vodovodního
přivaděče D 500,600 mm od vodojemu Teplice nad Metují 3 000 m3 aŽ k napojení
vodárenského zdroje NV'l2 v Bezděkově nad Metují.

JiŽ několik let řešíme jak se vypořádat s připravovaným omezením moŽnosti ukládat
čistírenské kaly na zemědělské pole, nebo pouŽití jako suroviny pro výrobu kompostu. Na
výstavbu sušárny a spalovny, kde přídavným materiálem pro spalování se měla vyuŽívat
dřevníštěpka, jsme získali stavební povolenía dotaci od SFŽP ve výši 39 mil. Kč' V roce 2021
jsme s ohledem na technické parametry projektu a vývoje ceny a moŽnostizískání přídavného
paliva rozhodli o provedenízměny přídavného paliva na vyuŽitízemním plynem. Na konci roku
bylo vše připraveno pro zahájení soutěže na dodavatele stavby s předpokladem realizace díla
v roce 2022.

V rámci kaŽdodenního Života nás zaneprázdňuje zejména nová metodika kalkulace vodného
a stočného, plány oprav, obnovujících oprav a plnění plánu obnovy. Tempo technických a
zejména legislativních změn ve vodním hospodářstvíČeské republiky nás nenechává v klidu.
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ;WRoČruízpnÁvA2021

Nový zákon o vodách, novelizovaná vyhláška č.428t2001Sb., zákon o odpadech a ZELENÁ
DoHoDA, nás nutí neustále myslet dopředu, plánovat, hledat finanční zdrqe a konat. To vše
za cenu přijatelné ceny vodného a stočného. Naši společnost tak čeká v nejbliŽší době
zejména významná investice do hygienizace čistírenských kalů, která musíjít ruku v ruce s
udžením tempa obnovy vodovodních a kanalizačních sítía objektů.

Dámy a pánové,

Víme, Že současná doba nás staví do situace, kdy je těŽké plánovat a kdy nevíme, jaký bude
ekonomický vývoj celé společnosti. Dovolte mi poděkovat všem našim obchodním partnerům,
akcionářům a všem našim pracovníkům za jejich podíl na výsledcích, kteých naše společnost
V roce 2021 dosáhla.

lng. Du
předseda
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2 Z^KLADNÍ ÚDAJE o sPolEČruosrt

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 1 WnoČruízpRÁvn zozt

obchodní firma: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
ldentifikačníěíslospoIečnosti: 48172928
Právní forma: Akciová společnost

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vloŽka 978.

Akciová společnost Vodovody akanalizace Náchod, a.s. (dále jen ,,společnost") bylazaloŽena
Fondem národního majetku České republiky (dále jen ,'zakladatel), jako jediným zakladatelem,
na základě zakladatelské listiny učiněné formou notářského zápisu ze dne 28.9'1993.
Společnost je založena na dobu neurčitou a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dnem 1'11.1993. Materiály a dokumenty
uváděné ve výroční zprávějsou k nahlédnutív sídle společnosti a ve sbírce listin rejstříkového
soudu.

Předmětem podnikání společnosti je: opravy silničních vozidel; Projektová činnost ve
výstavbě; Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největšípovolené hmotnosti přesahující3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující3,5 tuny, jsou-|i určeny k přepravě zvířat nebo věcí; Prováděnístaveb,
jejich změn a odstraňování; MontáŽ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeni; Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona; Podnikání v oblasti
nakládánís nebezpečnými odpady; Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor'

l Základní kapitál k 31j2.2021 754 071 tis. Kč

AKCIE

Počet vydaných akcií 754 071kusů o nominálnÍ hodnotě 1 000,- Kč na
akcii

Forma a podoba akcií Akcie v zaknihované podobě znějící na jméno o
jmenovité hodnotě 1 000 Kč v počtu 534 905 ks
akcií s omezenou převoditelností a 219 166 ks akcií
s neomezenou převoditelností.

Akcie na jméno v zaknihované podobě s omezenou převoditelností, jakoŽ i všechna práva
s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
Převody těchto akcií jsou moŽné pouze mezi stávajícími akcionáři. Akcie nejsou veřejně
obchodovatelné. KaŽdý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě tak' Že kaŽdých 1 000
Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionáři mají právo na podíl ze zisku a
při zrušení společnosti s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku. Stanovami je omezen
výkon hlasovacího práva na2oo/o z celkového počtu hlasů'

Společnost v účetním období úplatně nabyla 19146 ks vlastních akcií v nominální hodnotě
19146 tis' Kč. Společnost jako protihodnotu za vlastní akcie odkoupené od 1.1 .2021 do
30'6.2021 poskytla prodávajícím částku ve výši 500 Kč za 'l ks vlastní akcie, celkem tedy
částku 934 500 za 1 869 ks vlastních akcií. V období uvedeném v předchozí větě nabyla
společnost vlastní akcie od těchto osob: Dušan Tér, Vladimír Červinka, Jana Šedivá, Josef
Šípek, Zdeněk Kouba, Marie PetruŽelková, Jarmila Domčíková, Severočeské vodovody a
kanalizace, á.S., Jan Hejčl, Roman Heřmánek. Společnost jako protihodnotu za vlastní akcie
odkoupené od 1'7.2021 do 31 .10.2021 poskytla prodávajícím částku ve výši 650 Kč za 1 ks
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. I VÝRoČNízpnÁvA2021

vlastní akcie, celkem tedy částku 6 050 Kčza 10 ks vlastních akcií. V uvedeném období nabyla
společnost akcie od pana Rudolfa Knappa. Společnost jako protihodnotu za vlastní akcie
odkoupené od 1 .1 1.2021 do 31 .12'2021 poskytla prodávajícím částku ve výši 750 Kč za 1 ks
vlastní akcie, celkem tedy částku 12950 tis. Kč za 17 267 ks vlastních akcií. Vuvedeném
období nabyla společnost akcie od pana Davida Tumpacha. V průběhu účetního období
společnost zcizila 5 005 ks vlastních akciíjako protihodnotu za infrastrukturní majetek města
Náchod a obce Šonov.

Důvodem nabytí vlastních akcií bylo umoŽnit akcionářům, kteří vlastní akcie společnosti na
jméno v zaknihované podobě, a kteří jiŽ nechtějí za stáva1ící akcionářské struktury a
strategických a investičních záměrŮ společnostizŮstat i nadále akcionáři, aby mohli své akcie,
které nejsou veřejně obchodovatelné, společnosti prodat.

Rok 2020 2021 
i

Hodnota vlastního kapitálu v tis' Kč 1 302 508 'l 315 830

Město Náchod 28,63%

Město Nové Město nad Metují 23 ,50%

,290/oMěsto Hronov

Město Broumov 5,280/o

Město Teplice nad Metují 3,36%

3,320/o

2,400/o

PraŽské vodovody a kanalizace, a.s.

Město Meziměstí

Úonlr o MAJETKoVÍcH ÚČnsrecH

Společnost Vodovody akanalizace Náchod, a's. nemá organizačnísloŽku podniku v zahraničí.
SpolečnostiVodovody a kanalizace Náchod, a.s. nejsou známy žádné osoby, které ji ovládají
nebo by ji mohly ovládat. Společnosti tak nevznikly právní důvody pro zpracování Zprávy o
vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení zákona. Společnost nemá žádné
majetkové účasti na jiných osobách.

o

výzNnníNí AKctoNÁŘl Podíl na základním kapitálu a
hlasovacích



3 oRGÁNY SPoLEČNosTl

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 1VÝRoČruízpnÁv^2021

předseda

i

lng. Dušan Tér

, místopředseda Jan Birke

člen Město Broumov, zastoupené
Kamilem Slezákem

člen Petr Hable

člen Petr Koleta

DozoRcí RADA
předseda lng. Josef Král

člen Josef Bitnar

člen lng' Alexandra Chobotská

Ekonomická náměstkyně lng. Bc. Andrea Vojtíšková

Technická náměstkyně lng' Alexandra Chobotská

Provozní náměstek lng. Jan Domáň

Vedoucí provozu vodovodů Martin Zeman

Vedoucí provozu Čov a kanalizací lng. Martin Srubjan

Vedoucí PZP Jiří Dvořáček
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4 oRGANlznČruí sTRUKTURA spolrČruoSTl A AKTIVITY V oBLAsTl
PRAcoVNĚpnÁvru ícn vzrnnŮ

Vodovody a kanalizace Náchod' a.s. IvÝnoČruÍzpnÁv^2021

oRGANlZAČruí scnÉMA SPolEČruosrl PLATNÉ K 31. 12. 2021

valná hromada

dozorčí rada představenstvo

l vedoucí pr6'ozu
: vodorrodů

vedoucí PZP

vedoucí provozu
čov a kanatizací

8

meďtanická dílna

elektro dí|na

hospodářská sprála

středlsko kanalizaď oblast
Náchod

středisko kanalizací oblast
Broumov

středlsko čoV

středisko Broumov

středlsko Pollcé n.M.

středisko Náchod

středisko N. Město n.M.

středlsko vod. Dlspeči nk

da nstva
asiste ntka

náměstek tecbnický náměstek náměstek

oddělení ekonomické oddělení Investiční oddělení TPč

oddělení zákaz. Centra oddělení projekce

oddělení MTZ

oddělení tT
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5 ZPRÁVA o PoDNlKATELSKÉ ČttrlNoSTl

Vodovody a kanalizace Náchod, a's. I vÝnoČruÍzpnÁvA2021

Dne '18. 6. 2021 se uskutečnila valná hromada společnosti, která (mimo jiné) schválila roční
účetní závěrku za rok2020 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2020. Celý zisk společnosti byl
po vyplacenídividend a naplněnífondů tvořených společností převeden do investičního fondu.
V souladu s vnitřní směrnicí bylo proúčtováno čerpání investičního fondu o zařazené stavební
investice. lnvestiční fond k 31. 12' 2021 vykazuje stav 0 Kč.

Představenstvo pracovalo v roce 2021bez personálních změn. Uskutečnilo se sedm řádných
zasedání. o všech zasedáních byly pořízeny zápisy v souladu s poŽadavky zákona a stanov
společnosti. Účast na zasedáních byla velmi dobrá a všechny absence byly řádně a včas
omluveny.

Na svých zasedáních představenstvo řešilo zejména:

o PrůběŽné plnění provozního plánu, plánu investic a plánu obnovy;
. Rozšiřování infrastruktury formou převedení investorství od měst a obcí v teritoriu

působnosti společnosti ;. ceny vodného a stočného;
o Změnu organizačního řádu;
. MajetkovézáleŽitosti;
. Plnění dlouhodobého plánu hospodařeni 2016 _ 2025

Společnost V roce 2021 splnila stanovený finanční plán a Úspěšně realizovala schválený plán
investic. DosaŽený výsledek hospodařeníza účetní období byl na úrovni 137,6 % plánované
výše.

výkony

náklady včetně odpisů

daň z příjmů a odloŽená daň

provozní výsledek hospodaření

výsledek hospodaření (po zdanění) 24 108

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

r obnovu a technické zhodnocenívlastní infrastruktury;
. Rekonstrukce a rozšíření stávajících ČoV tak, aby čištění odpadních vod bylo

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

vodohospodářské infrastruktury na jej ich územ í;

lnvestičnÍvýstavba V roce 2021 probíhala v souladu se schváleným plánem. Společnostzadává
investiční akce v souladu se zákonem č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
zněnía investovala v roce 2021 celkem 156 331 tis. Kč.

907

694

267

237

l

l

)

l

j

I

l

l

l

)

l

6 105

23928

I

tis.
PRoVozNí VÝSLEDKY RoKU 2o2í



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. I VÝROČNízpnÁvA2021

Rok 2021 byl oproti rokům předchozím, co se týká celkového objemu proinvestovaných
finančních prostředků, rokem nadprůměrným. VyuŽití dotačních investičních zdrojů umoŽňuje
zrychlit a zefektivnit obnovu a rozvq naší vodohospodářské infrastruktury a plnit plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací. Díky dotacím poskytovaným zMZe a oPŽP byla
zahdjena l. etapa dlouho připravované investiční akce rekonstrukce Východočeské vodárenské
soustavy Východní Čechy a výstavba kanalizace na Jizbici, v místní části města Náchod.
Z vlastních zdrojů pak byla financovaná rekonstrukce provozního střediska v Novém Městě nad
Metují, a dalšímenší akce podle schváleného plánu investic. od měst a obcíbyly čerpány půjčky
ve výši 4 7o9 tis. Kč.

odtok vyčištěné vody z dosazovacích nádrží Čov Háctroo.
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. I VÍnoČruÍzpnnvA2021

5.1 SPRÁVA MAJETKU A PRoNÁJEM VoDÁRENSKÉ lNFRASTRUKTURY

5. 1. 1. VODOVODY

VODOVODY JEDNOTKA MNoŽSTVí

počet obyvatel zásobených vodou osoba 71 474

délka vodovodních řadů km 829

998

288

609

99

805

292

585

počet vodovodních přípojek kus 20

kapacita vodovodních zdrojů l/s

voda vyrobená tis. m3 5

voda převzatá tis. m3

voda předaná tis. m3 1

voda fakturovaná tis. m3 3

ztráty v trubní síti tis. m3

ztráty v trubní síti 10

počet poruch

specifická spotřeba celkem l/os/den 1 26 ,19

specifická spotřeba domácnosti l/os/den 89,58

cena vodného bez DPH Kč/m3 38 14

KVAL|TA A MNoŽSTvÍ oooÁvnruÉ plrruÉ VoDY

Kvalita pitné vody byla sledována v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictvíč.25212004
Sb., kterou se stanoví hygienické poŽadavky na pitnou a teplou Vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody Ve zněnívyhlášek č' 18712005 sb', č. 29312006 Sb. a č. 83/2014 Sb.

Distribuční síť byla kontrolována V průběhu roku 2021 jak po trase (vodojemy, přivaděče), tak
u spotřebitelŮ. Z více neŽ 613 analýz provedených na zdrojích a v distribučních sítích jich bylo
99,84o/o vyhovujících' Jedna nevyhovující analýza byla v překročení objemu Železa.

Ztráty Vody V trubní síti se podařilo udrŽet na nízkých hodnotách Ve Výši 10,24 o/o, Což
představovalo 1 080 m3/rok na km sítě. Ztrátám je stále věnována maximální pozornost, na
jejich výši jsou motivováni všichni vedoucí pracovníci provozu vodovodů. Nadále se naše
společnost z hlediska ztrátřadí k lepším provozovatelům vodovodnísítě v České republice.

ZÁKLADNí VoDoHosPoDÁŘsKÉ A MAJETKoVÉ
Úonlr
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zÁrcuoruí VoDoHosPooÁŘsxÉ R tuRuerxovÉ
Úon.le

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IVÝRoČruízpnÁvA2021

5, 1. 2. KANALIZACE

KANALIZACE JEDNOTKA tr,tlloŽsrví

počet obyvatel napojených na kanalizaci osoba 52 523

l

délka kanalizační sítě km 285

počet kanalizačních přÍpojek kus 9728

počet ČoV kus I

kapacita ČoV m3/den 26 410

, mnoŽství fakturovaných odpadních vod tis. m3 2977

, mnoŽství odpadních vod čištěných tis. m3 6 554

cena stočného bez DPH Kč/m3 38,97

Studna Janovičky
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s' I VÝRocNíZPRAV^2021

Čistcni odpadních vod probíhalo v roce 2021 bezzásadních problémů

Čov sRol/ov

Čov ltÁcHoo

Čov urztvĚsrÍ

Čov rrpltcE NAD rurru.lí

Čov ttovÉ ruĚsro runo uerulí

Čov ruovÉ tvĚsro runo urrulÍ- ul' Českých bratří

Čov rnnuolrun

Čov sruorutcr

Čov srŘmerusxÉ pooHnnoÍ

CELKEM

1 361 517

3 982 396

121 719

240 279

742 072

13 992

61 040

22988

7 543

6 554 799

V roce 2021 společnost provozovala veřejnou kanalizaci v obcích Žd'ár nad Metují, Studnice,
Nové Město - Vrchoviny, Hejtmánkovice, Hronov - Velký DřevÍč, Jetřichov, Velké Poříčí -
U Atasu, Náchod - Běloves. Na kanalizačnísítise prováděly plánované prohlídky průmyslovou
kamerou a čištění kanalizace tlakovými vozy. Stavebními úpravami na kanalizační síti se
postupně dosahuje odstraňování nátoku balastních a povrchových vod, čÍmŽ se sniŽují
náklady na čištění odpadních vod.

Rekonstrukce VDJ 3000 Teplice nad Metují'
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6 lNVESTIČNí A lNŽENÝRSrÁ ČtNNosT 2o21

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IVÝRoČruÍzpnÁvA2o21

lnvestice celkem 156 33í

-z toho Stavební investice vodovody 104 440

Stavební investice kanalizace a Čov 12 571

Stavební investice technické a projekty 8 699

Strojní investice 14 555

ostatní investice 16 066

156 33íZdroje celkem

lloho'. Vlastní zdroje 65 561

Dotace 72726

Půjč-ky

Úvěr

4 709

13 335

Výstavba vodovodu - Velké Poříčí
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Vodovody a kanalizace Náchod' a.s. IvÝRoČruízpnÁvA2021

Stavba Typ investice Náklady Poznámka 
]

Meziměstí - SÚ vodovodu Březová obnova vodovodu 4 5oo dokončeno

Velké Poříčí- SÚ vodovodu Alinova obnova vodovodu 1 786 dokončeno

Náchod - SÚ vodovodu U Zbrojnice obnova vodovodu 1 526 dokončeno

Teplice n/M - Čs a kanalizační výtlak Střmenské
Podhradí

obnova kanalizace 3 763 dokončeno

Broumov - SÚ splaškové kanalizace Lidická obnova kanalizace 5 367 dokončeno

dokončenoBroumov - splaŠková kanalizace zástavba Spořilov rozšíření kanalizace 4 658

Nové Město n/M - oprava vodovodu Černčická obnovujícÍ oprava 933 dokončeno

Vlastní 36 219

Dodavatelské 19 560

oPRAVY NA MAJETKU VHlsPoLEČNosTl zA RoK 2o2í (v tis. Kč}

Vodojem Pěkov
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7 zPR^VA PŘEDsTAVENSTVA o PoDNlKATELSKÉ ČtttNosTl A STAVU
MAJETKU V ROCE 2021

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IVÝRoČNízpnÁv^2021

Výsledky činnosti společnosti za rok 2021 jsou uvedeny v Účetní závěrce za rok 2021 a
v předkládané Výroční zprávě. Představenstvo vyhodnotilo stanovené úkoly podnikatelského
záměru na rok 2021, které byly schváleny valnou hromadou dne 18. 6. 2021, následovně:

o Vytvořit zisk před zdaněním cca 21 mil. Kč _ splněno. Plán byl splněn. Společnost za
rok 2021 docílila zisku z hospodaření ve výši 30213 tis' Kč. Plán byl přeplněn o
8 256 tis. Kč, což procentuálně představuje 37,6 o/o. Na splnění ukazatele
hospodářského výsledku se především podílí tržby z prodaného materiálu, ostatní
výnosy a úspora v nákladech.

. Splnit plán stavebních investic ve výši cca 91 mil. Kč včetně investičních akcí
hrazených z dotací a půjček - splněno. Skutečně bylo ve stavebních investicích
včetně poskytnutých dotacía půjček proinvestováno 126 mil. Kč.

o DodrŽet ztráÍy vody z trubní sítě do výše 1 25o m3lroVkm - splněno. Společnost
vykázala hodnotu ztrát ve výši 1 080 m3/rolďkm.

. Zajistit do Íáze nabytí právní moci územní rozhodnutí na stavbu ,,Rekonstrukce VSVČ
ll. etapa" - splněno. Na stavbu bylo v prosinci 2021 vydáno stavební povolení včetně
nabytí právní moci.

. Zajistit naplnění harmonogramu stavby Rekonstrukce VsVČ _ l. etapa tak, jak je
uvedeno ve smlouvě o dílo - splněno. Stavba byla zahá4ena a rozestavěnost
jednotlivých objektů odpovídala k termínu ukončení, kolaudaci stavby s nabytím právní
moci na konec roku2022.

a Zajistit do fáze uzavření smlouvy o dílo
čistírenských kalů z CoVVAK Náchod a.s

s dodavatelem stavby ,,Energetické vyuŽitít'- nes lněno. Y roce2021 jsme s ohledem

a

na technické parametry projektu a vývoje ceny a možnosti získání přídavného paliva
rozhodli o provedení změny přídavného paliva na vyuŽití zemním plynem. Na konci
roku bylo vše připraveno pro zahdjení soutěŽe na dodavatele stavby s předpokladem
realizace díla v roce 2022.

ZajistitstavebnípovoleníkRekonstrukciČSLipí+novývodojem=.l!@.
Důvodem bylo nedořešení majetkových vztahů k pozemkům v rámci plánované
investiční akce, kdyŽ došlo k úmrtí spoluvlastníka. Dědické řízení bylo skončeno
v prosinci 2021. Stavba bude realizována V roce 2023.

Rekonstrukce pod Vyhlidkou Náchod.
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8 zÁuĚnv spolrČruosTl NA RoK 2a22

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. I VÝRoČNÍ zpnÁvn zozt

Hlavním záměrem společnosti je splnit cíle ekonomické a stejně tak cíle provozně
technologické.

. Vytvořit zisk před zdaněním cca 19 mil. Kč. Nelze však vyloučit ani výraznějšízměny
v hospodaření společnosti, a to pro nepředvídatelnost celosvětových událostí a s tím
spojené případné dopady do provozu a ekonomiky společnosti.

o Splnit plán stavebních investic ve výši cca 319mil. Kč včetně investičních akcí
hrazených z dotací a půjček.

o DodrŽet zIráty vody z trubní sítě do výše 1 200 m3/roUkm.

. Zah4itstavbu ,,Rekonstrukce VSVČ ll. etapa".

o Dokončit stavbu ,,Rekonstrukce VSVČ - l. etapa"

. Zah4it stavbu ,,Energetické vyuŽití čistírenských kalů z Čov VAK Náchod a.s'"

. Zajistit stavební povolení k Rekonstrukci ČS Lipí + nový vodojem.
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9 NÁVRH NA RoZDĚle ruí ZlsKU zA RoK 2a21

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s' IVÝnoČNízpnÁvA2021

ooloŽeuÁ onŇ R Únnnon onruĚ z pŘÍ.lvtŮ 6 105 291'00 Kč

CISTY ZISK K ROZDELENI 24 107 985'93 Kč

, nozoĚlrnÍ

_ soc!ální fond dle Stanov _ 1,5 %o ze m4dových 1ákladů

- fond odměn dle Slanov _ 5 o/o z čistého zisku

- vyplacené dividendy

_ příděl do investičního fondu

1 001 248'00 Kč

1 205 Kč

754 071,00 Kč

21 147 267'93 Kč

Rekonstrukce vodovodu D 250 - Jetřichov
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1o oBLAsT ŽtvorruíHo pnosrŘroí A PRAcovruĚpnÁvruícH vzrnHŮ

Vodovody a kanalizace Náchod, a's. I VÝROČNí zpnÁvn zozt

V oblasti Životního prostředí firma disponuje platnými povoleními pro odběr pitné vody, pro
vypouštění vyčištěných odpadních vod a povoleními podle zákona o ochraně ovzduší.
Legislativní hlášení jsou plněna prostřednictvím systému lsPoP. V roce 2021 nebyla za
Životní prostředí vyměřena žádná pokuta.

Společnost dodžuje zákonná ustanovení v oblasti pracovně právních vztahů. Průměrný
přepočtený stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 140,42 osob a proti roku 2020 došlo
ke sníŽení o 3,8 zaměstnance' Ve společnosti se dlouhodobě nemění počet pracovníků a je
stále vykazována téměř nulová fluktuace. Vyplacené mzdové prostředky včetně fondu odměn
činily za rok 2021 částku 66 750 tis. Kč a průměrná měsíční mzda dosáhla výše 38 4o7 Kč,.
Mzdové náklady byly navýšeny v souladu s uzavřenou kolektivnísmlouvou.

Život u výustě z ČoV ttáctrod
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11 ZPRÁVA DoZoRČí RADY

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ;WRoČruízpnÁvA2021

V roce 2021 se dozorčí rada zabývala úkony v souladu se svou zákonnou kompetencí a
platných Stanov akciové společnosti. Činnost tříělenné dozorčí rady probíhala ve všech
oblastech v úzké součinnosti s představenstvem a vedením akciové společnosti.

Dozorčí rada se v roce 2021 sešla celkem pětkrát, všechna zasedání byla společná
s představenstvem společnosti.

Na svých pravidelných zasedáních se seznamovala s plněním plánu, dosahovanýmivýsledky
v jednotlivých oblastech činností, obchodní politikou i s cenami. Veškeré podklady a informace
byly dozorčí radě předkládány včas a v poŽadované kvalitě'

Členové dozorčí rady byli bezprostředně informováni o jednáních a rozhodnutích
představenstva společnosti a vedeníspolečnosti. Podrobně se zabývali analýzou hospodaření
společnosti, plněním rozpočtu, přípravou a realizací investičních akcí a rozvojových projektů.
Velká pozornost byla věnována výkupu vlastních akcií.

V uplynulém období se nevyskytla žádná mimořádná událost. Usnesení valné hromady jsou
plněna. Stanovy akciové společnosti a právní předpisy jsou společností dodrŽovány.

Dozorčí rada se podrobně seznámila se zprávou nezávislého auditora k účetní závěrce za rok
2021. Kladně hodnotí vyjádření, Že Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Vodovody akanalizace Náchod, a.s. k 31'12'2021a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými Účetními předpisy. Se
stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada shodu.

Dozorčí rada na základě svých zjištění vyslovuje souhlas s účetní závěrkou za rok 2021 a
konstatuje, Že v ní neshledala žádné nedostatky. Návrh na rozdělení zisku je v souladu
s platnými stanovami společnosti a reflektuje ustanovenístanov čl. 10 věta první,,Společnost
zřizuie tyto fondy, které se doplňují ze zisku takto: fond sociální - roční příděl 1,5 o/o fiedna celá
pět desetin procenta) mzdových nákladů příslušného roku; fond odměn - roční příděl 5 %
(slovy pět procent) z čistého zisku a fond investic - ktený bude tvořen ročním přídělem v
objemu finančních prostředků schváleného valnou hromadou.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrŮ přijetí návrhu na rozdělení
zisku a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a's.
v kalendářním roce 2021bez výhrad.

Josef Král
dozorčí rady
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12 ZPRAVA AUDITORA

Vodovody a kanalizace Náchod, a s. IVÝRoČruízpnÁv^2021

12.1 AUDlT ÚČerní ZÁVĚRKY
12.2 AUD|T VÝRoČruí zpnÁvv

13.1 vÝKAz zlSKU A ZTRÁTY

13.2 ROZVAHA

13.3 PŘíLoHA VČETNĚ CASH FLoW

13 ÚČErrui ZÁVĚRKA ZARoK2021
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TY í.
Auditorskú společnost č, opr, 567
Účrv spot, s r,o.' se sídlem Patrného 1g3' 55I 01 laroměř,
Tel.: 491 815 469,647 783 789

r77ZPRAVA NEZAVISTEHO

AUDITORA
o ověřenÍ účetní závérky

o ověření ostatních informací
(tj. ověření ýroční zpráxy)

společnosti
Vodovody a kanalizace Náchodo a.s.

se sídlem Kladská 152Ir 547 01 Náchod
IC: 48I 72 928

za účetní období od 01 .0t.2021 do 3l.l2.202l.

Přílohy: ověřená rozvaha
ověřený výkaz zisku a ztriú'

ověřená příloha k účetní závétce
ověřený přehled o peněŽních tocích
ověřený přehled o změnách vlastního kapitálu
ověřená výroční zpráva

V Jaroměři dne: 3I.3.2022



ZPRÁvA NEZÁusLÉHo AUDIToRA

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

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závérky společnosti Vodovody akanalizace Náchod, a.s.
(dále také ,,Společnost") sestavené na základé českých účetních předpisů, která se skládá z
rozvahy k31.12'2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu
o peněžních tocích za rok končící 3l.12.202I a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Úaa3e o
Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní zá.luěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. k 3l,12.2021 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s

českými účetními předpisy.

Zák|ad 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

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přija!ým Komorou auditoru České republiky jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáŽdili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávé

ostatními informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zákonao auditorech inťormace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatni inťormace odpovídá
představenstvo Společno sti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závérky, seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve význanném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky
nebo zda se jinak týo informace nejeví jako významné (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup



Vypracování ostatních informací v kontextu ýznamnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na zák|adě
ostatních informací.

Na zakladě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
. ostatní informace, které popisují skutečnosti, jeŽ jsou též předmětem zobrazení v účetní
závérce,jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní 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 rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích Žádné
vý znamné (materiální) věcné nesprávno sti nezj i stili.

odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závétky podávající věmý a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závérky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je
Spoleěnost schopna nepřetržitě ttvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závérky
záležitosti týkající se jejího nepŤettŽitého trvání apoužiti předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závérky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plrínuje zrušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost nežtak učinit'

Za doh\ed nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že včetní závérkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zptávu auditora
obsahující náš výrok' Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že

audit provedený v souladu s vyše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v
důsledku podvodů nebo chyb a považuji se za ýznamné (materiální), pokud lze reálné
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti,která
uŽivatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

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

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

táto rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základé
mohli vyjádřit qirok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k niž
došlo V důsledku podvodu, je větší než iziko neodhalení významné (materiální)

a



a

a

V Jaroměři dne: 31.3'2022

nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou bý tajné dohody'
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
představenstvem'

Seznámit 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 názot na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

Posoudit vhodnost pouŽitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní
závérky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zďa s ohledem na shromáŽděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významné zpochybnit schopnost Společnosti nepřetrŽitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vychazejí z dttkazních informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že
Spo lečno st ztratí schopno st nepřet r žité trv at.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,

zda účetni závérka zobtazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobtazeni.

a

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

Ing. Jakub Kohout
auditor odpovědný za audit

evidenční číslo 2482 
' ' Č. oo.

ď" '{r
r* ILIí. E

ffiS.ověření provedla auditorská společnost
ÚČrv spol. s r.o.'
Patrného l93,551 01 Jaroměř,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou Čno' oprávnéni567

, I;: t.i:iiiiil,
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o
Převzal dne: 6,\,uLfl_
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Zpracováno v souladu s Whláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějšÍch předpisů

ROZVAHA
(BTLANCE)

ke dni 31.12,2021
V tisících Kč

obchodnÍ Íirma nebo jiný název
ÚčetnÍ j€dnotky

Vodovody 8 kanallzacg Náchod' 8.8.

Sídlo' bydlišté nebo místo
podnikánÍ úěetnÍ jednotky

Kladská 1521
Náchod
54701

Ě

48 17 29 28

označ

a

AKTIVA

b

Císlo
řádku

c

BěŽné Účetní období
Min.úč'
obdobÍ

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM (4.+B.+C.+D.) 001 2 841 060 -1 232 593 í 608 467 1 521 925

A. Pohledávkv za upsaný základní kapitál 002

B. Skilá aktiva (8.1.+B.lt.+8.ilt.) 003 2710 272 -í 23í 908 147836/, í 379 829

B.t. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B'l. 1. aŽ B.!.5.2.) 004 11 248 _í0 697 551 490

1

2

2.1

2.2

3

4

5

5.1

5.2

Nehmotné Wsledky vývoie 005

ocenitelná práva 006 5 972 -5 859 113 290

Software 007 5 972 -5 859 113 290

ostatnÍ ocenitelná práva 008

Goodwill 009

ostatní dlouhodobý nehmotný m aietek 010 4 963 4 838 125 200
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný maietek 011 313 313

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

NedokonČený dlouhodobý nehmotný maietek 013 313 313

B.lr. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.ll.'l. aŽ B.ll'5.2.) 014 2 699 024 -122121',1 1 477 813 1 379 339

1

1.1

1.2

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

Pozemky a stavby 015 2 306 í83 -1 046 868 1 259 315 1 245 630

Pozemky 016 12 431 12 431 11 513

Stavby 017 2293752 -1 046 868 1 246 884 I 234 117

Hmotné movité věci a ieiich soubory 018 241 230 -173779 67 451 64 035

oceňovací rozdÍl k nabytému majetku 019

ostatnÍ dlouhodobý hmotný majetek 020 569 -564 5 22

Pěstitelské celky trvalých porostů 021

Dospělá anířata a ieiich skupiny 022

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 s69 -564 5 22
Poskytnuté zálohy na dbunodoby nmotny maJeteK a

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 1510/.2 151M.2 69 652

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 239 239 110

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 150 803 150 803 69 542

B.il1. Dlouhodobý finanční majetek (součet B'lll.í. aŽ B.!ll.7.2.) 027

PodÍly - ovládaná nebo ovládajÍcÍ osoba 028

Zápůjčky a úvěry _ ovládaná nebo ovládající osoba 029

PodÍly - podstatný vliv 030

Záoůičkv a úvěrv _ podstatný VliV 031

ostatní dlouhodobé cenné papÍry a podíly 032 . LĚrb.-

Záoůičkv a úvěrv - ostatnÍ 033 /sY Ž'>
.h'

ostatnÍ dlouhodobý finanční m ajetek 034 íť- L,A .C

Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 \a Č}e:
finančnÍ majetekPoskytnuté zálohy na dlouhodobý 036 v >h- .r'Y

1

3.

5.

7.1

7.2



c. (C.1. + C.ll. + C.lll. + C.lV.)oběžná aktiva 037 129717 -685 í29 032 141 479

c.!. (součet C. l.í. aŽ c.l.S.)Zásoby 038 4 102 4 192 3 954

Materiál 039 4 102 4 102 3 954

NedokonČená Wroba a polotovary 040

Výrobkv azboŽí 041

Výrobky 042

ZboŽÍ 043

Mladá a ostatnÍ zvířata a ieiich skupinv 044

1.

2.

3.

3.'1.

3.2.

4.

5. Poskvtnuté zálohy na zásoby 045

c.il Pohledávkv ( C'll'í + c'll'2 + c'l!.3) 046 75947 -685 75282 70 817

Dlouhodobé pohledávkv 047 1 363 't 363 579

Pohledávky z obchodních lztahů 048

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

Pohledávkv - oodstatnÝ vliv 050

odloŽená daňová pohledávka 051

Pohledávky - ostatní 052 1 363 1 363 579

Pohledávkv za společníkv 053

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 5 E 5

Dohadné Úětv aktivnÍ 055

056 1 358 1 358 574Jiné pohledávky

057 74 5U 685 73 899 70 238Krátkodobé pohledávky

Pohledávkv z obchodnich wtahů 058 15 196 -685 14 511 13 861

Pohledávkv - ovládaná nebo ovládaiÍcí osoba 059

Pohledávky - podstatný vliv 060

061 59 388 59 388 56 377Pohledávky - ostatní

062Pohledávky za společnÍky

Sociálni zabezpečení a zdravotnÍ poiiŠtění 063

356Stát - daňové pohledávkv 064

1 488 1 488 1 389Krátkodobé poskytnuté zálohv 065

066 57 590 57 590 54 418Dohadné účtv aktivní

067 310 310 214Jiné pohledávky

068Časové rozlišenÍ aktiv

069Náklady příštÍch obdobÍ

070KomplexnÍ náklady přÍštích obdobÍ

071PřÍimy přÍštÍch obdobÍ

1.1 .

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1

5.2

5.3

5.4

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

1

2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

072c.ilr. (C.lll.1. + C.lll.2.)Krátkodobý finanční maietek

073Podíly - ovládaná nebo ovládaiícÍ osoba

074

1

z. ostatnÍ krátkodobý finančnÍ majetek

49 668 49 668 66 708075c.rv (C.|V.1. + C,lV.2.)PeněŽní prostředky

076 154 154 323PeněŽnÍ prostředkv v pokladně

66 385077 49 514 49 514PeněŽnÍ prostředkv na účtech2.

1 071 107'l 617078D. (D.1. + D.2.+ D.3.)časové rozlišení aktiv

707 707 613079Náklady přÍŠtÍch obdobÍ

080KomplexnÍ náklady příštÍch obdobÍ

zíioLBČi 4081 364 \. 364

1.

2.

3, PřÍjmy příŠtích období

IR.

I

I



označ

a

PASIVA

b

ČÍsto

řádku

c

BěŽné Úč.

obdobÍ

5

Min.Úč'

obdobÍ
A

(A.+B.+C.+D.)PASIVA CELKEM 082 í 608 467 1 521 925

t 315 830 { 302 508A. (A.1, + A.ll. + A.lll. + A.lv. + A.v. + A.v.l.)Vlastní kapitál 083

084 739 859 752037A.l. Základní kapitál (4.1.1. +A.!.2. +A.1.3.)

ZákladnÍkapitál 085 754 071 754 071

VlastnÍ podíly G) 086 -14 212 -2 034

087

1.

2.

3. Změny základnÍho kapitálu

A,ll. (součet A.ll.1' + A'll.2.)Ázio a kapitálové fondv 088 55í 650 627 153

34 062Ázio 089 37 701

090 513 949 493 091Kapitálové fondy

ostatní kapitálové fondv 091 51 3 949 493 091

oceňovacÍ rozdíly z přeceněnÍmaietku azávazkŮ (+l-) 092

093
oceňovacl rozdily z přeceněnI pn preménácn obchodnich korporaQi

1+/-)

094RozdÍly z přeměn obchodnÍch korporací (+/-)

095

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1

2

RozdÍly z ocenění při přeměnách obchodnÍch korporacÍ (+l)

213 íí 309A.ilt (A.lll.1. + A.lll.2.)Fondv ze zisku 096

097ostatní rezervnÍ fondy

098 213 11 3092 Statutárnt a ostatnl fondy

099A.!V Výsledek hospodaňení minulých let (+/-) (A.lV.í. + A.lV.2')

100Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

1012 Jiný výsledek hospodařenÍ minulých let 1+7-;

102 24 108 12 009A.V.1 Výsledek hospodaření běŽného úěetního období (+/-)

1032 Rozhodnuto o zálohové výplatě podÍlu na zisku (-)

294 372 218 032104B.+C. Cizí zdroie (součet B' + c.)

'105B. RezerW (součet B.1. ažB.4.|

106Rezerva na důchody a podobné závazky

107Rezerva na daň z příjmů

108Rezervy podle zvláštnÍch právnÍch předpisů

109

2

3

4 ostatnÍ rezeNY

218 4321'10 290 372(c.t.+c.il.+c.!ll.)Závazkvc.

í43 666 í29 3í6111c.t. Dlouhodobé závazky (součet C. l.í' aŽ C.l'9')

I 1 2Vydané dluhopisy

113Vyměnitelné dluhopisy

114ostatnÍ dluhopisy

115 12 035ZávazkY k úvěrovým institucÍm

116Dlouhodobé přtjaté zálohy

117Závazkv z obchodních vztahů

118Dlouhodobé směnky k úhradě

119ZávazRv - ovládaná nebo ovládajÍcÍ osoba

4 444120 2 380Závazky - podstatný vliv ffařx
121 111 695 105 989daň závazeko

17 456 18 883122Závazky _ ostatnÍ ÍE-.b'I!-E
123Rke

1.1.

1.2.

9.1



9.2

9.3

Dohadné účty pasivnÍ 124

Jiné závazky 125 17 456 '18 883

c.il. Krátkodobé závazkv (součet C' ll'1. aŽ c.ll.8.) 126 í46 806 88 7í6
1

1.1

1.2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Vydané dluhopisy 127

Vvměnitelné dluhopisv 128

ostatnÍ dluhopisy 129

Závazky k úvěrovým institucím 130 I 300

Krátkodobé přiiaté zálohV 131 29 035 27 879

Závazky z obchodnÍch vztahů 132 I 446 16 928

Krátkodobé směnky k Úhradě 133

Závazkv - ovládaná nebo ovládaiící osoba 134

Závazky - podstatný vliv '135 2 064 2 253

Závazky ostatnÍ 136 104 961 4í 656

Závazkv ke společníkům 137 13 I
Krátkodobé finanční výpomoci 138

Závazkv k zaměstnancům 139 5 015 4 267

Záv az(y ze sociáln ího zabezpečen í a zd ravotn ího pojištěn Í 140 2737 2 521

Stát _ daňové závazky a dotace 141 74 130 13 535

Dohadné účtv pasivnÍ 142 4 211 3 539

Jiné závazky 143 18 855 17 786

c.ilt. Časové rozlišení pasiv (c.1il.1. + G.ilt.2.) 144

I

2

Výdaie přÍštÍch období 145

Výnosy přÍštÍch obdobÍ 146

D. Časové rozlišenÍ pasiv (D.1. + D.2.) 147 2285 í 385

1

2

Výdaie příŠtÍch obdobÍ 148 156 89

Výnosy příŠtÍch obdobÍ 149 2 109 1 296

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání nebo jiné činnosti Provoz vodovodů a kanalizacl

t

ckamŽik
sestavenl

21.03.22

Póop1šóýŽážnam osoby odpovědné za sestavení závěrky

t i!,il,

i- r {:'i ii;'r:ltlil,l{li:rj 1
o

2



Zpracwáno v souladu s vyhláškou ě.
500/2002 sb. ve zněnÍ pozdějšÍch pÉdpisů

vÝxpaasKu A zTRÁw
ke dni 31.12.2021
( v celých tisícÍch Kč )

lč

48 17 29 28

obchodní fiÍma nebo Jiný název
Úč6tnÍ jodnotlry

Vodovody a kanalizacg Náchod, a.8.

SÍdlo' bydliště nebo mÍsto podnikánÍ
Účetni jednotlry

Kladská 152'|

Náchod
54701

1

Číslo
řádku

c

BěŽné úě'

období
I

Min'úč.

obdobÍ
2

označení

a

TEXT

b

L Tržbv z prodeie rnýrobků a sluŽeb 0í 256 196 246 580

il. Tržbv za prodei zboŽÍ 02

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 74 093 80 í02
Nákladv wnaloŽené na orodané zboŽí 04

Spotřeba materiálu a eneroie 05 40 259 42 8232.

3. SluŽbv 06 33 834 37 279

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

Aktivaco {-) 08 -5102 -4 976c.
09 93 078 88 534D. osobnl náklady (součot D.1. ď D.2')

10 66 750 63 365Mzdové náklady

11 28 328 25 169Nákladv na sociální zabezpečení, zdravotni poiištění a ostatní náklady

12 22701 21 743Nákladv na sociálnÍ zabezpečení a zdravotnÍ poiiŠtěnÍ

't3 3 627 3 426

1.

2.

2.1

2.2 ostatní nákladv

14 52 934 53 456E. (součet E.1. až E.3.)Úoraw hodnot v provoznl oblastl

15 52 844 53 584Úoraw hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku

Úoraw hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - trvalé 16 52 844 53 584

Úoraw hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - dočasné 17

Úoraw hodnot zásob 18

't9 90 -129

1.

1,1.

1.2.

2.

3. Úpraw hodnot pohledávek

6 19020 I 971ilt. ostatnÍ provozní \^ýnosy (součet lll'1 ď lll.3.)

21 1 097 121TrŽbv z prodaného dlouhodobého majetku

22 6 691 4 723Tržbv z prodaného materiálu

1 34623 1 183

2.

3. Jiné provozní \^ínosy

21 924 19 93924F (souěet F'1' až F'5.)ostatní provoznl náklady

23 9025Zůstatková cena pro'daného dlouhodobého maj etku

26 5 808 4 288ProdanÝ materiál

27 438 403Daně a ooo|atkv

28Rezerw v orovoznÍ oblasti a komplexní náklady přÍštích období

29 15 655 't5 158Jiné orovoznÍ nákladv

2.

3.

4.

5.

30 28 240 í5 7í6Provozní výsledek hospodaření (+/-)

31IV Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podÍly (souěet tV. 1 + lV,2.)

32Výnosv z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

33
1.

2, ostatní Wnosy z podílů

34Nákladv wnaloŽenó na orodané podllylJ.

''.<roG>^:35
Výhosy z ostatnlho dlouhodobéno Ílnancnlno maJetKu
(souěetV.'1 +V'2')

36 t, {v{ A"'Výnosy z ostatnÍho dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládajÍcÍ

osoba

R.



2 ostatní výnosv z ostatního dlouhodobého finančnÍho maietku 37

H. Náklady sowiseiicÍ s ostatním dlouhodobÝm flnančním maietkem 38

vt. Výnosové úrokv a podobné uýnosv (součetVl. 1+Vl'2') 39 5'l 70

I

2.

Výnosové úrokv a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaiící osoba 40

ostatní VÝnosové úrokv a podobné vtinosv 41 51 70

t. Úoraw hodnot a rozervY ve finaněnÍ oblasti 42

J Nákladovó úroky a podobnó náklady (součet J.1 +.1..2.1 43 í88 154

2.

Nákladové úrokv a oodobné nákladv - ovládaná nebo ovládaiící osoba 44

ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 188 154

vil. ostatní finanční uÍnosy 46 2 689

K. ostatni finanční náklady 47 579 402

Finančni vÝsledek hospodaření (+/-) 48 í 973 .{86

VÝsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 30 2í3 í5 230

L. Daň z přiimů (součetL.í+L.2.) 50 6 í05 3 221

2,

Daň z oříimů solatná 51 399 13

Daň z příimů odloŽená (+/-) 52 5 706 3 208

VÝsledek hospodaření po zdaněni (+/-) 53 24 108 í2 009

M Převod oodílu na výsledku hospodařenl epolečnlkům (+/-) 54

Výsledek hospodaření za účetní oo6o61 (+/-) 55 24 108 12 009

obrat za účetnÍ obdobl = l. + ll' + lll' + lV. + V. + Vl. + Vll 56 267 907 252840

okamŽik
sestavení

21.03.22

Podpisov'ý záznam osoby
odpovědné za sestavenÍ účetnÍ

závěrky

Podpisovtý záznam statutárního orgánu nebo fozické

I
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k úěetní závěrce k 31. prosin ci 2021

1. POPIS SPOLECNOSTT
Vodovody a kanalizace Náchod, a's' (dále jen ,,společnost'') je akciová společnost, která sídlÍ na adrese
Kladská 1521,547 01 Náchod, Česká republika, identifikačnÍ ěíslo 48172928' SpoleČnost byla zapsána do
obchodnÍho rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 967, oddíl B, dne'l. listopadu
1 993.

Hlavním předmětem její činnosti je:
- výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 aŽ 3 Živnostenského zákona, zahrnující provozování
vodovodů a kanalizací
- opravy sílničních vozidel
_ projektová Činnost
- silniční motorová doprava nákladní, provozovaná vozidly nebo jÍzdními soupravami o největšÍ povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí' nákladní doprava provozovaná
vozidly nebo jÍzdnÍmisoupravamio největšípovolené hmotnostinepřesahujÍ3,5 tuny, jsou-liurčena k přepravě
zvÍřat nebo věcÍ
- prováděnístaveb, jejich změn a odstraňování
_ montáŽ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
_ podnikánív oblasti s nebezpečnými odpady
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

2. ZÁKLADN| vÝcttoolsKA PRo VYPRAcoVÁttÍ ÚcerruÍ zÁvĚnxv
PřiloŽená individuálníÚčetnÍ závérka byla připravena v souladu se zákonem č' 563/1991 Sb., o účetnictvÍ, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákonao ÚČetnictví") a prováděcívyhláškou ě'5a0l2002 Sb., kterou se
prováději některá ustanovení zákonač' 563/1991 Sb., o účetnictvÍ, veznění pozdějšÍch předpisů, pro ÚčetnÍ
jednotky, které jsou podnikateli ÚČtujÍcími v soustavě podvojného Účetnictví, ve zněnÍ pozdějšÍch předpisŮ, ve
znění platném pro rok 2021 a 2020 (dále jen ,,prováděcí vyhláška k zákonu o Účetnictví").

3. oBEcNÉ ÚČerruÍzÁsRoY, ÚČerruÍ METoDY A JEJlcH ZMĚNY A oDCHYLKY
Způsoby oceňovánÍ, které společnost pouŽívala při sestavení Účetní závěrky za rok 2a21 a 2020 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 finančnÍ výdaje souvisejícÍ s pořÍzením se zahrnujÍ do jeho oceněnÍ.
Dlouhodobý nehmotný majetek si společnost sama nevyrábí.
Dlouhodo nehmotn k v roce 2021 a2020 eod isován do nákladů následovně

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšujÍ jeho pořizovací cenu. opravy
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aúdržba se účtujído nákladů'

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnujÍ cenu pořÍzení, náklady na
dopravu, clo a další náklady s pořÍzením souvisejÍcÍ. Uroky a dalŠífinanění výdaje související s pořízením se
zahrnujÍ do jeho oceněnÍ.
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' Uroky a dalšífinančnívýdaje
související s pořízením se zahrnují do jeho oceněnÍ'
Dlouhodobý hmotný majetek V roce 2021 a 2020 se odepisuje do nákladů následovně:

Počet let odpisováníroční odpisová
sazba

Druh majetku

36 měsíců
l8 měsíců

3

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

72 měsíců
36 měsíců

6
J

ostatní d|ouhodobý nehmotný majetek S cenou vyšší než 60.000,- Kč
TZ ostatního dlouhodobého maietku

50,00% 2

50,00% 2

Software s pořizovací hodnotou vyšší než 15.000,- Kč aniŽší než

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek S cenou vyšší než l5.000,- Kč
60 - l(c

a nižší než 60 -Kč
100 % při
pořízení

Software s pořizovací hodnotou do l5'000- Kč

100 % při
pořízení

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek S cenou do l5.000'_ Kč



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 80.00í'_ Kč je odpisován dle zařazení do
odpisových skupin dle zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu.

Druh majetku
ročníodpisová
sazbav o/o

Počet let
odpisování

opisová skupina 1 14,2 7

opisová skupina 2 8,5 11,76

opisová skupina 3 o 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 5.001'- do 80.000'- Kč

Druh majetku
ročnÍodpisová
sazba v o/o

Poěet let
odpisovánÍ

Veškerý 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 pořízení na Účet 042 041 a
při zařazení 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 součást spotřeby přímého materiálu, mohou být
Účtovány při pořÍzenído nákladŮ na investičnÍ akci.

- Předměty, o nichŽ pracovník určený tabulkou odpovědností Směrnicí č. 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,- Kč se odepisuje 100% do
nákladŮ a je evidován v podrozvahové evidenci
Tyto předměty jsou nákladů účtovány přijejich pořÍzenÍ na Účet 501 500.

Dlouhodobý hmotný majetek s Genou pořízení do 2.000,- Kě ie odpisován 100% do nákladů bez další
evidence.

Výjimky jsou u násIedujících předmětů:
1. Pracovní a ochranné pomŮcky, pracovní oděvy jsou účtovány 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 1xzarok.

2. Vodoměry do hodnoty 80.000,_ Kč jsou účtovány do spotřeby při pořízení a vedeny
v podrozvahové evidenci. Evidence je v programovém vybavení Ql od firmy-Ql GROUP a.s.

Z odpisováníjsou vyloučeny pozemky, umělecká dÍla a předměty pořÍzené ze sociálnÍho fondu'

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 kteých 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 posudků'
oceněnídlouhodobého hmotného majetku se sniŽuje o dotace ze státnÍho rozpočtu azrozpoětu měst a obcÍ'
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyŠujíjeho pořizovací cenu' opravy a
údrŽba se účtujído nákladů.

c) Finanční majetek
Krátkodobý finančnÍ majetek tvořÍcenné papíry k obchodování, dluhové cenné papÍry se splatnostído 1 roku

drŽené do splatnosti, nakoupené opčnÍ listy a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichŽ zpravidla v
okamŽiku pořízení není znám záměr Účetníjednotky'
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Příloha k účetní závěrce k 3í. proslnci 202'|

Dlouhodobý finanční majetek tvořÍ zejména zápůjčky a Úvěry s dobou sp|atnosti delšÍ neŽ jeden rok, majetkové
účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papÍry drŽené do splatnosti.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry drŽené za Účelem prováděnÍ transakcí na finančním trhu
s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním horizontu.
Cenné papÍry drŽené do splatnostijsou cenné papÍry, které majÍ stanovenou splatnost a společnost má Úmysl
a schopnost drŽet 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 zahrnuji cenu pořízení a přímé náklady
s pořÍzenÍm související, např' poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových cenných papírů se Účtuje
o Úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený Úrokový výnos je součástí ocenění
přÍslušného cen ného papÍru.
K31' 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 Účast reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se Účtuje do vlastnÍho kapitálu jako
oceňovací rozdÍly z přeceněnÍ majetku a závazkť.l.

_ Majetkové Účasti představující Účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se
oceňují pořizovací cenou / ekvivalencÍ, přeceněnÍ se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovacÍ
rozdíly z přecenění majetku a závazkŮ'

- Cenné papÍry drŽené do splatnosti se přeceňujÍ o rozdÍl mezi pořizovacÍ cenou bez kuponu a
jmenovitou hodnotou. Tento rozdÍl se rozlišuje dle věcné a Časové souvislosti do nákladů nebo výnosů.

Reálná hodnota představuje trŽní hodnotu' která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně
ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, nenÍ-li trŽnÍ hodnota k dispozici.
EkvivalencÍ se rozumÍ pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovÍdající míře účasti společnosti na
vlastním kapitálu'
Pokud dochází k poklesu ÚČetnÍ hodnoty u dlouhodobého finaněnÍho majetku, který se ke konci rozvahového
dne nepřeceňuje, rozdíl se povaŽuje za dočasné sníŽení hodnoty a je zaúětovaný jako 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 výpočtem
váŽeného aritmetického průměru. PořizovacÍ cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízenÍ včetně 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
posouzenÍ jednotlivých dluŽníků a věkové struktury pohledávek'
Dohadné účty aktivníse oceňují na základě odborných odhadů a propoětů.
V poloŽce jiné pohledávky se vykazujÍ také hodnoty zjiŠtěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou
hodnotou.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) 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 součást
jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazkÚ.
Deriváty se členÍ na deriváty k obchodovánÍ a deriváty zajišťovacÍ. ZajiŠt'ovací 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 zajišt'ovacích
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 určených k
obchodování se ÚětujÍ do finančních nákladů, resp' výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou
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klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se Účtují také do finančnÍch nákladů, resp' výnosů spolu s
přísluŠnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajiŠt'ovaným rizikem.
Změny reálných hodnot derivátů' které jsou klasifikovány jako zajiŠtěnÍ peněŽnÍch toků, se Účtují do vlastnÍho
kapitálu a v rozvaze se vykazuje prostřednictvím oceňovacÍch rozdílů z přeceněnÍ majetku a závazkťl'
Neefektivní část zajiŠtěni se Účtuje přímo do finančních nákladů, resp' výnosů'
h) Vlastní kapltál
Základnlkapitál 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 ÚěetnÍ
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'
Podle stanov společnosti společnost nevytvářÍ rezervní fond.

Podle stanov společnost vytvářÍ dále následujícÍ fondy:
SociálnÍfond
Fond odměn
lnvestičnífond
l) Cizí zdroje
Společnost nevytváři zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezevy na ztráty 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 závazRy se vykazujÍ
také hodnoty zjištěné v důsledku oceněníÍinančnÍch derivátů reálnou hodnotou.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k Úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé
závazky k Úvěrovým institucím se povaŽuje i část dlouhodobých závazkťl k Úvěrovým institucÍm, která je
splatná do jednoho roku od rozvahového dne'
Dohadné účty pasivníjsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé
a dlouhodobé.

i) Leasing
Společnost nevyuŽívá leasing.

k) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizÍ měně se oceňují v českých korunách v kuzu platném ke dni jejich 

-vzniku,
a krozvahovému dni byly poloŽky peněŽité povahy oceněny kurzem platným k31.12. vyhlášeným Českou
národnÍ bankou'
Realizované i nerealizované kuzové zisky a ztráty se ÚčtujÍ do finančních výnosů nebo finanČních nákladů
běŽného roku.

l) Použití odhadů
Sestavení Účetnízávěrky vyŽaduje, aby vedení společnosti pouŽÍvalo odhady a předpoklady, jeŽ majívliv na
vykazované hodnoty majetku a závazkŮ k datu Účetní závěrky a na vykazovanou výŠi výnosů a nákladů za
sledované obdobÍ. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě vŠech jemu dostupných
relevantních informacÍ' Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.

m) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtujÍ časově rozlišené, tj. do obdobÍ, s nÍmŽ věcně i časově souvisejí.
U fakturace z hlavní činnosti týkajícÍ se vodného a stočného se postupuje lak, Že za den uskuteěnění dodávky
(datum uskutečnění zdanitelného plnění) se povaŽuje den odečtu z měřícího zař]zenI, příp. den zjištění
skutečné spotřeby (viz novela zákonač' 23512004 Sb', o dani z přidané hodnoty v platném znění). MěsÍčně
se do výnosů účtují dohadné poloŽky k odběrům, které se zjistÍjako průměrná denní spotřeba za poslední dva
roky násobená počtem dnŮ od posledního odběru a dále vynásobená cenou za vodné a stoěné. od roku 2018
se vyuŽívá programové zpřesnění propočtu výpočtu dohadných poloŽek vodného a stočného.

n) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z ÚčetnÍho zisku zvýšeného nebo snÍŽeného
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např' tvorba a zúětovánÍ
ostatních rezerv a opravných poloŽek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd')'
Dále se zohledňujÍ poloŽky sniŽující základ daně (dary), odčitatelné poloŽky (daňová ztráta, náklady na

realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na daniz příjmů.

odloŽená dáňova povinnost odrážÍ daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
pasiv z hlediska úČetnictví a stanovenízákladu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

o) Dotace / lnvestiční pobídky
Dotace je zaÚčtována v okamŽiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetÍ. Dotace přijatá na

úhradu ňartaoo se Účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého
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majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu Úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku sniŽuje
pořizovacícenu nebo vlastnÍ náklady na pořÍzení'

p) Emisní povolenky
o emisních povolenkách spoleČnost doposud neÚčtovala.
q) Následné události
Dopad událostÍ, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení Účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, Že tyto události poskytly doplňujÍcí informace o skutečnostech, které existovaly
k rozvahovému dni.
V přÍpadě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky doŠlo k významným událostem
zohledňujícÍm skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v přÍloze
Účetní závěrky, ale nejsou zaÚčtovány v účetnÍch výkazech.
r) Vzájemná zúětování
Společnost nevykazuje přÍpady významných Účetních operacÍtýkajícÍch se vzájemných zúčtování.

s) Změny úěetních metod
V roce 2020 a 2021 nedošlo ke změně Účetní metody'

0 odchylka od úěetních metod
V roce 2020 a V roce 2021 nedoŠlo k odchylce od Účetních metod.

u) oprava chyb minulých let
V roce 2021 nebylo Účtováno o opravách minulých let.

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

Počátečnl
zůstatek

PřÍrŮstky VyřazenÍ Převody KoneČný
zůstatek

Nehmotné r4isledky uj'zkumu a uývoje

Software

ostatnÍ ocenitelná práva

Goodwill

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

227

0

4457

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 972

0

0

4 963

0

0

4 963

0

0

0

0

0

00

0

0

NedokončenÝ dlouhodobÝ nehm otnÝ maietek 394 81 3'13

Celkem 2021 10 707 621 81 0 11 248

Celkem 2020 13 195 40 2 508 20 10707

oPRAVNÉ PoLoŽKY A oPRÁVKY
PočátečnÍ
zůstatek

Odpisy Prodeje,
likvidace

Konečný
zůstatek

opravné
poloŽkv

'*Tčďní*
hodnotaVyřazenÍ Převody

Nehmotné uýsledky \4izkumu a
vývoje

Software

ostatnl ocenitelná práva

Goodwill

ostatnÍ dlouhodobý nehmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý

859

0

405

0

454Á

0

0

0

0

0

0

0

5

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 n

'113

0

0

124

0

0

0

0

4763

0

75 4 838

00

nehmotný 0 0 ""*.__-9*
237

490

00 10 6970 048010 217Celkem 2021

0 2508 0 10217 0Celkem 2020 12 012 714
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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 k 31.12.2021 v pořizovacÍch cenách
0 tis. Kč (k 31. 12' 2020 0 tis. Kč).
Společnost neupravovala ocenění nehmotného dlouhodobého majetku vzhledem k jeho niŽŠÍ hodnotě
prostřednictvÍm opravné poloŽky ÚÓtované na vrub nákladů'
V roce 2021 ani V roce 2020 spoleČnost nezÍskala bezúplatně dlouhodobý nehmotný majetek'

b) - DIouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
PORIZOVACICENA

PočátečnÍ
zůstatek PřÍrůstky Vyřazení Převody Konečný

zůstatek
Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci

oceňovaci 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 maietek

11 514

2 239 960

237 077

0

0

0

569

'110

69 542

940

54 122

14 554

0

0

0

0

1 909

150 877

23

330

10 401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 780

69 616

12 431

2 293 752

241 230

0

o

0

569

239

150 803

0

Celkem 2021 2558772 222402 10 754 71 396 2699024

Celkem 2020 2 491 992 151 700 2392 82528 2558772

oPRAVNÉ PoLoŽKY A oPRÁVKY
PočátečnÍ Prodeje,

likvidace
Konečný
zůstatek

opravné
Odpisy Vyřazenl Převody

Pozemky

Stavby

Hmotné movité věci

oceňovacÍ rozdíl
k nabyÍému majetku

Pěstitelské celky trvalých
porostů

Dospělá zvÍřata a jejich
skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý
hmotnÝ maietek

0

't 005 843

173 A42

0

0

41 355

't 1 138

0

0

0

330

1A 401

0

0

0

0

1 046 868

173 779

0

0

0

0

0

ry
UČetní

*- hqQretq --.
12 431

1 246 884

67 451

'150 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

564

0

0

0

0

17547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2390

0

Celkem 2021 1 179 432 52 510 0 10 731 0 1 221 211 0 1 477 813

Celkem 2020 I 128 431 53 379 168 2 433 0 1 179 432 0 1 379 339

K 31 '12'2021 byla souhrnná VýŠe hmotného majetku uvedena v rozvaze V pořizovacÍch cenách
2699024 tis. Kě (k31'12'2020vevýŠi255B772 tis. KČ).
V roce 2021 společnost nezískala bezÚplatně Žádný dlouhodobý hmotný majetek' (v roce 2020 rovnéŽ

0 tis. Kě)'
Společnost se V roce 2020 stala vlastnÍkem nemovité Věci- stavby charakteru budovy bez ěp/ěe se způsobem
výuŽití technická Vybavenost, stojící na pozemku p.č. st. 223 v katastrálnÍm ÚzemÍ DolnÍ Teplice, a to na

zartaoe Rozsudku okresního soudu v Náchodě. Původně evidovaný vlastník je zadluŽený, věci evidované
v jeho vlastnictvÍ, mj. i předmětná budova, jsou zatíŽeny různými zástavnÍmi právy a zákazy zcizenl azatiŽenÍ.
K31'12.2021 společnost eviduje u výše uvedené budovy zástavní práVo smluvnl a zákaz zcizení a zatlŽenl
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ve prospěch společnosti Business Money, a.s' Společnost v zastoupení advokátnÍ kanceláře řešÍ výmaz
citovaného zástavnlho práva a zákaz zcizení a zatíŽenl. V roce 2021 společnost jako Žalobce podala
v zastoupení advokátní kanceláře Žalobu o určení neexistence zástavnÍch práv. Rozsudkem oS v Náchodě
byla dne 21.9.2021 Žaloba zamítnuta. Rozsudek je vprávní moci a je vykonatelný. Vsouěasné době se
vyčkává na jednání původního vlastníka předmětné budovy se společnostÍ Business Money, a.s.
V roce 2021 byla spoleěnosti poskytnuta dotace:
- na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investičnÍ akce Kanalizace Jizbice _ ll' etapa) od Ministerstva
ŽivotnÍho prostředÍ v rámci programu oPŽP ve výši 2726 tis' Kě a
- na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční akce Rekonstrukce a zkapacitněníVSVČ l. etapa)
od Ministerstva zemědělstvÍve výŠi 70 000 tis. Kč a
- na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiění akce Dobudování splaškové kanalizace Broumov
BeneŠov) od Ministerstva Životního prostředív rámci programu oPŽP ve výŠi 56 tis. Kě.
- na pořÍzení nehmotného majetku (analýzy vhodnosti energetických úspor metodou EPC na objektech
společnostiVodovody a kanalizace Náchod ve výši 216 tis. Kč)

Evidovaná věcná břemena k 31.12.2021 účet 029000:

1. KanalizaěnÍ řad v Kolářově Dole na k.ú. Náchod, jedná se o '12 šachet, které jsou spoleěné jak pro
splaŠkovou, tak dešt'ovou vodu a dešťová kanalizace je v majetku města Náchod. VB zahrnuje právo
provozování a přístupu k Šachtám. Platnost od 28. 7' 2012' Hodnota VB 337 000,00 Kč' Evidenění
číslo 040-048.

2' Vodovod Bosna na k.ú. Hronov' jedná se o provoz a práva vstupu k tomuto vodovodu. VB vůči městu
Hronov. Platnost od 13. 12' 201'1 . Cena vB 77 000,00 Kč' Evidenční čÍslo 040-047 '

3. odlehčeníkanalizace a vodovodu na k.ú' Staré Město n. Metují, Malé PořÍčÍ, Běloves, Náchod a Dolní
Teplicevůči Povodí Labe navstupza Účelem oprav' Platnostod 31.5.2015. HodnotaVB 87 121,00
Kč' Evidenční číslo 040-057.

4' UloŽenÍsplaškové kanalizace s městem Náchod v k.Ú. BraŽec na vstup za Účelem oprav. Platnost od
31. 5. 2016. Hodnota VB 67 800'00 tis. Kč. EvidenčnÍ číslo 040-061.

Celková hodnota VB k 31 '12.2021 byla v PC 568 921'00 Kč av ZC 4 686,00 Kč.

Společnost zahrnula k 31'12'2021 do oceněnÍ dlouhodobého hmotného majetku Úroky ve výši 47 1 15,46 Kč
(k31.12'2020 7 716'10 KČ).

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Společnost k 31.12'2021 nevlastnÍ dlouhodobý finanční majetek.

Úeetni iednotky s pod statným vlivem k31.12.2021 (v tis. Kč)

Název a právnÍ Íorma společnosti

Sldlo společnosti

Město Náchod

Masarykovo nám.
40' 547 0'1 Náchod

Město Nové Město
nad MetujÍ

Husovo náměstl 12(
549 01 Nové Město

Podíl v %

Cena pořízení podÍlu

Nominálnl hodnota podílu tis' KČ

Vyplacené dividendy ze zisku r.

2020v Kě

28,63

215 891

2'15 891

23,50

177 209

177 209

177 209215 891

U účetních jednotek s podstatným vlivem nedošlo V roce 2021ke změně podÍlu akcií' Hodnota podílů a ceny
pořízeníse proti roku 2020 neměnÍ

zá k osobám s

Město Náchod

Město Nové Město nad MetujÍ

vlivem a ostatní k 31. 12. tis.
2021

31ProdlouŽenÍ
vodovodu - LipÍ
z 14.9.20'17
splatná 30.4.2022

Kanalizace ul.
Nábřežnl z 30. 5.
2016 splatná 30. 5.
2021

62

370

0 153

Kanalizace ul.
Zákoutí z23' 9.

Město Náchod
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Město Náchod

Město Náchod

Město Nové Město nad Metují

Město Nové Město nad Metují

Město Náchod

Město Nové Město nad Metují

Město Náchod

Město Náchod

Město Náchod

Město Náchod

2016 splatná 23.9.
2021

ProdlouŽenÍ
vodovodu Pod
Smrkem
z 14'9'2017 splatná
30.4.2022

Kanalizace a
přeloŽenÍ vodovodu
ul. U Kočovny
z 13.9.2017 splatná
30.4,2022

Kanalizace
Vrchoviny pro ěp.
123 27.3.2018
splatná 30.4.2023

Splašková
kanalizace ul.
Železova louka
z 22.6.2018,
splatná 31.8'2023

SplaŠková
kanalizace a
přeloŽka vodovodu
nad rybnlkem
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 14.12.2018,
splaÍná 28'2'2023

odkanalizování ulic
V Úvozu a Pod
VyhlÍdkou
22.10,2019,
splatná 31.5.2024

Splašková
kanalizace a
přeloŽka vodovodu
ul. DolnÍ Uvoz
z 11.12.2019
splatná 30.9.2024

ProdlouŽenÍ
vodovodu na
pozemek p.č. 1300
Pavlišov
z23,9.2020 splatná
31.5.2025

bt)33

426

762508

924

213

832

169

387

271

88

987

1 387

I 248

253

133

1 3í5

516

339

5. zÁsosY
K31.12.2021 bylyzásobyspolečnostivhodnotě4 102 tis. Kč(k31 12.2020 3 954 tis. Kč) jednaloseomateriál
a stav pohonných hmot v nádrŽích Vozidel'

6. PoHLEDÁVKY
Pohledávky s dobou splatnosti delší neŽ 5 let ěinily k 31.12'2021 91 tis. Kě (k 31 12.2020 72 tis. Kč). Se všemi
dluŽníky jsou vedeny soudní spory nebo jsou vymáhány exekučně'
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Na nesplacené pohledávky, které jsou povaŽovány za pochybné, byly v roce 2021 a 2020 vytvořeny opravné
poloŽky na základě vnitropodnikové směrnice č' 9 týkajícÍ se tvorby opravných poloŽek a rezeN (viz bod 7).
K 31 .12.2021 pohledávky po lhůtě splatnosti vÍce než 365 dnÍ a méně neŽ 5 let ěinily 223 tis. Kč (k 31 122020
276 tis. Kč).
Společnost z dŮvodu nedobytnosti, zamítnutÍ konkuzu a vyrovnání ěi neuspokojení pohledávek v konkuznÍm
řÍzení atd. odepsala do nákladů V roce 2021 pohledávky ve výši 14 tis. Kč, z toho nedaňových 2 tis. Kč (v roce
2020 167 tis. KČ, z toho nedaňové 19 tis. Kč). Tyto pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových Účtech.
Pohledávky společnosti kryté věcnými zárukami k 31. 12. (v tis. Kč), společnost nemá.
K31.12'2021 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výŠi 1 363 tis. KČ (k 31 12.2020 579 tis. KČ)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, 50% kauce má
splatnost po uplynutÍ záruČní doby'
K31.12.2021 nemá spoleČnost pohledávky zatÍŽeny zástavnÍm právem.
Dohadné Účty aktivní zahrnujÍ předevŠím nevyfakturované vodné a stočné za odběrateli s ročnÍm cyklem
fakturace.
Pohledávky za spřízněnými stranami (vizbod 22).

7. oPRAVNÉ PoLoŽKY
opravné poloŽky vyjadřují přechodné snÍŽenÍ hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).
Změnv na účtech opravných poloŽek (v tis' Kč)

opravné
poloŽkv k:

Zůstatek
k 31.12.2019

Netto změna
v roce 2020

Zůstatek
k 31j2.2020

Netto změna
v roce 2021

Zůstatek
k 31j2,2021

pohledávkám *
zákonné 723 -129 594 91 685

pohledávkám -

ostatnÍ 0 0

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

8. KRÁTKoDoBÝ FINANěNÍ uRlereK A PENĚŽruí pnosTŘEDKY
K 31 '12.2021 a 31'12.2020 neměla společnost zůstatky Úrtů s omezeným disponováním.
Společnost má otevřený kontokorentní Úěet u Čsog Náchod, kteý jí umoŽňuje čerpat úvěr do výše 10 000 tis.
Kě' K 31 .12.2a21 nebyl kontokorent Čerpán. (viz bod 14)'
K 31.12'2021 nemá peněŽní prostředky vedené na bankovnÍch Účtech, které by byly zatíŽeny zástavnÍm
právem.
Společnost nemá v drŽenÍ krátkodobý finaněnÍ majetek'
K31'12.2021 společnost vlastnila krátkodobé cenné papíry a podíly v hodnotě (vlastnÍ akcie) 14 212 tis' Kč (k
31.12.2020 společnost vlastnila krátkodobé cenné papíry v hodnotě 2 034 tis. Kč).
Společnost nemá k 31.12'2021 pohledávky urěené k obchodování.

9. cnsovÉRozL!ŠENíAKT|V
Náklady příŠtích období zahrnujÍ především náklady na pojištění, nájemné a náklady na frankovací stroj a jsou

úětovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluŠÍ.
PřÍjmy příŠtích období vykazujÍ k 31.12.2021 stav 364 tis' Kě (stav k 31.12.2020 byl 4 tis. Kě).

1o. VLAsrruí xRplrÁl
Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis' Kč):

00 0

ZŮstatek
k 31.12.2019

ZvýšenÍ SníŽenl zůstatek
k 31j2.2020 ZuýšenÍ SnlŽenÍ

ZŮstatek
k 31.12.2021

Počet akciÍ

ZákladnÍ kapitál

VlastnÍ podlly

Ázio

ostatnl kapitálové
fondy

oceňovacÍ rozdÍly
z přecenění majetku a
závazkil

ostatnÍ rezervnÍ fondy

742 583

742 583

0

25 825

414 409

11 488

11 488

2 034

8 237

78 861

754 071

754 071

2 034

34 062

0

0

14 732

3 639

0

0

2 554

0

754 071

754 071

14 212

37 701

0

0

0

0

00

0 493 091 20 858 0 513 949

0 0 0
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StatutárnÍ a ostatnÍ
fondy

Nerozdělený ziski
Neuhrazená zlráta
minulých let

Výsledek
hospodaření běŽného
účetního obdobÍ

77 928 14 236 80 855 1't 309

0 0

11 673 22769

0 0

213

00 0

14 570 't2 009

V souladu s VnitřnÍ směrnicí bylo Účtováno čerpání investičního fondu o zařazené stavební investice.

Základní kapitál spoleěnosti má k 31 '12.2021 hodnotu 754 071 tis. Kč' splaceno bylo 754 071 tis. KČ. skládá
se z 534 905 ks zaknihovaných akcií na jméno s omezenou převoditelností a 219 166 ks zaknihovaných akciÍ
na jméno s neomezenou převoditelností.

Na počátku účetnÍho období společnost měla Ve vlastnictví 695 ks vlastních cenných papírů V zaknihované
podobě S omezenou převoditelností a 3 372ks vlastních cenných papírů v zaknihované podobě
s neomezenou převoditelností v nominální hodnotě celkem 4 067 tis. Kč' Spoleěnost jako emitent akcií
v účetnÍm obdobÍ nabyla úplatně 19 146 ks vlastních cenných papírů v zaknihované podobě s neomezenou
převoditelností v nominální hodnotě 19146 tis. Kč. Společnost jako protihodnotu za tyto akcie poskytla
prodávajÍcÍm částku ve výši500 Kč za 1 ks akcieza obdobíod 1.1 .2021 do30.6.2021, částku ve výši650 Kč
za období od 1.7.2021 do 31.1 0.2021 a částku ve výŠi 750 Kč za í ks akcie od 1.11.2021 do 31'12.2021, ť1.

celkem částku ve výši 14720 tis' Kč' Důvodem nabytí akcií bylo umoŽnit akcionářům, kteří vlastní akcie
společnosti v zaknihované podobě a kteříjiŽ nechtějí zůstat nadále akcionáři společnosti, aby mohli své akcie
(které nejsou veřejně obchodovatelné) společnosti prodat. V průběhu účetního období společnost zcizila
5 O05 ks úlastních akciísměnou za infrastrukturnÍ majetek od města Náchod a obce Šonov' Ke konci ÚěetnÍho
období měla společnost ve vlastnictví 695 ks vlastnÍch cenných papírů s omezenou převoditelnostÍ a
17 513 ks vlastních cenných papÍrů s neomezenou převoditelností, coŽ ěiní 2,41% základního kapitálu.

ostatní kapitálové fondy se skládajÍ hlavně z vkladů majetku měst a obcÍ mimo zapsaný kapitál.
Spoleěnost zřizuje v souladu se Stanovamityto statutárnífondy:
Fond investic
Fond odměn
Sociálnífond

Valná hromada společnosti rozhodla o převedení nerozděleného zisku do fondu investic'
Na základě rozhodnutÍ valné hromady spoleěnosti byly vyplaceny podíly na zisku z roku 2020 ve výŠi

754 071 Kč. Po přídělech do fondu odměn a sociálního fondu byly veškeré disponibilnÍzdroje proinvestovány.

24 108

Návrh na rozdělení zisku zarok2021:
Celková výše zisku po zaúčtovánÍdaně z přÍjmu:

Příděl do sociálnÍho fondu 1 ,5o/o za mzdových nákladů (66 749 886 Kč)
Příděl do fondu odměn 5% z čistého zisku
PřÍděl do investičnÍho fondu
Vyplacené dividendy

24 107 985'93 Kč
1 001 248'00 Kč
1 205 399'00 Kč

21 147 267'93 Kč
754 071'00 Kě

í1. REZERVY
V letech 2021 a 2020 společnost netvořila rezervy'
Společnost uvádí, Že dhe B.12.2o18 zahájilo Ministerstvo financí Čn 1oate jen,,MF ČR"; cenovou kontrolu
zaměřenou na dodrŽovánÍ podmÍnek pro stanovenÍ věcně usmérňovaných cen' Dne 21 .5.2020 spo|ečnost
obdrŽela protokola následně dne 1'9.2020 dodatek k protokolu s kontrolnÍm zjištěním spočÍvajícím vtvrzenÍ
MF ČR, Že společnost nevydala aktualizované kalkulace v kontrolovaných obdobích a do kalkulace cen
zahrnula v kontrolovaných obdobích takové náklady, které nelze uznat za ekonomicky oprávněné. Tím měl

vzniknout nepřiměřený majetkových prospěch a společnost měla být důvodně podezřelá z naplnění skutkové
podstaty'přestupku ve smyslu zákona o cenách' Společnost podala dne 15.9.2020 námitky prďi kontrolnímu
ziiŠtění uvedenému v protokolu o cenové kontrole. Následně dne 14.10.2020 obdrŽela od MF CR vyřízení
námitek, kdy MF Čn srrleoato námitky jako nedůvodné a námitky zamítlo. Dne 13.11.2020 bylo společnosti
doruěeno oznámení o zahájenÍ správního řízenÍ ve věci porušenÍ pravidel věcného usměrňování cen podle

ustanovení $6 odst. 1 pÍsm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů. Dne
7 '12.2o2o oýlo ur ČR odesláno oznámení o převzetÍ právního zastoupenÍ, Žádost o nahlíŽení do spisu a

námitka nedostatku věcné působnosti kvedení správního řÍzenÍ. Dne 4.1.2021 právní zástupce obdrŽel
dokumenty ze správního spisu a sdělení MFČR o zamítnutí námitky. Společnost prostřednictvím právního
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zástupce podala dne 11 .1.2021Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správnÍho orgánu a návrh na
předběŽné opatřenÍ na Městský soud v Praze' Dne 3.2.2a21 byl Městským soudem v Praze zamÍtnut návrh
na vydání předběŽného opatření. Dne 22'2.2021 spoleěnost prostřednictvím právnÍho zástupce doplnila
vyjádřenÍ a navrhla důkazy k prokázánÍ správnosti svých postupů. Dne 15'3'2021 byla Městskému soudu
v Praze odeslána replika k vyjádření Ministerstva financí, ve které bylo ve struěnosti odkázáno na předchozí
doplněni Žaloby. Dne 28.7.2021 bylo právnímu zástupci naŠí společnosti doručeno Usnesení Ministerstva
financí o předánt věci specializovanému finančnímu úřadu se sídlem v Praze' V návaznosti na toto sdělení
jsme dne 24'8'2021 odeslali Ministerstvu financÍ Žádost o vrácenÍ podkladů spolu s podnětem ke zruŠení
nezákonných jiných správních Úkonů a podnětem Ministryni financí k prohlášenÍ nicotnosti usnesení o
postoupení věci. Dne 11'11.2021 a29.11.2021 jsme obdrŽeli odpověd'na naši Žádost, kdyŽ Ministerstvo
financÍ povaŽuje naŠe poŽadavky za nedůvodné. Na základě vyjádření Ministerstva financÍ jsme dne
26.11'2021 odeslali Městskému soudu vPraze změny Žaloby, doplnili naše tvrzení a navrhli nově vzniklé
důkazy. Společnost do doby ukončení správnÍho a soudního řízení eviduje nepřiměřený majetkový prospěch
mimo rozvahu a je připravena vytvořit rezervu na Úhradu případně uloŽené pokuty, a to ve výši, která výrazně
neovlivnÍ hospodářský výsledek'

12. DLoUHoDoBÉ z^vAZKY
Dlouhodobé přijaté zálohy k 31 '122021 a 31J2.2020 spoleěnost nepřijala a Žádné neeviduje.
SpoleČnost neměla k 31.12.2021 emitované dluhopisy ani dlouhodobé směnky k Úhradě'

Společnost eviduje k 31'12.2021 dlouhodobé závazky ve výŠi 144 866 tis. Kč (k 31.12.2020 129 316 tis. Kě)
a z toho odloŽený daňový závazek činil k 31 '12'2021 1 1 1 695 tis. Kč (k 31'12.2020 105 985 tis. Kč)'

Závazky s dobou splatnosti delšÍ neŽ 5 let ěinily k 31'12.2021 0 tis. Kč a (k 31.12.2020 0 tis' Kč)'
Dlouhodobé závazky k31.12.2021 kryté zástavnÍm právem nebo zárukou ve prospěch věřitele společnost
nemá.
Dlouhodobé závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 22)'

13. KRÁTKoDoBÉ z^v^zKY
K31.12.2021 a 31.12.2020 neměla spoleČnost krátkodobé závazky kryté zástavnÍm právem nebo zárukou ve
prospěch věřitele.
Celková výŠe krátkodobých závazkťl představovala k 31 .12.2021výŠi 145 505 tis. Kč (k 31 12'202a BB 7'l6 tis.
Kč). Celkové krátkodobézávazky oproti minulému roku zaznamenaly nárůsto 56 789tis. Kč. Kpodstatnému
navýŠení došlo u poloŽky vůči státu, kde se jedná o přijaté dotace na investičnÍ akce Kanalizace Jizbice a
Rekonstrukce a zkapacitnění VSVČ - l. etapa. Přijaté dotace budou proÚčtovány jako sníŽenÍ pořizovacích
cen majetku přijejich zařazení do uŽívání.

Dohadné Účty pasivní zahrnujÍ především odměny vedoucÍch pracovnÍků za rok2021, které budou vyplaceny
V roce 2022. Jqich výše je stanovena na základě příslibových listů odměn pro vedoucÍ pracovníky'

Závazky vůči spřÍzněným stranám (vizbod 22)'

14. z^v^zKY K ÚvĚnovÝM lNsTlTUcÍM
Společnost uzavřela dne 1o.3'2021 s Československou obchodní bankou Účelový úvěr na nákup
kanalizačního čistícího Vozu Ve výši 10 453 tis. Kč. Úvěr je úročen fixní Úrokovou sazbou ve výši 0,58% p.a.

s dobou splatnosti 6 let. V roce 2021 bylo na splátkách uhrazeno 573 tis. Kč' Náklady na Úroky za rok2021
činily 38 tis' Kč.
Spoiečnost uzavřela dne 10.3.2021 sČeskoslovenskou obchodní bankou investiční Úvěr na financovánÍ
investičních akcí Kanalizace Jizbice, Čov ruacnod - zpracovánÍ čistírenských kalů a Posílení kapacity a
zabezpečenosti Východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové - l' etapa v souhrnné výŠi
80 mil. Kč. Úvěr je Úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací ve výši 1 M PRlBoR + marže 0,2oÁ
p.a. po dobu čerpání a fixní úrokovou sazbou ve výŠi 0,80% p.a. po dobu sp|ácení. Uvěr je průběŽně splácen
po obou čerpáni mimořádnými splátkami, a to poskytnutými dotacemi ze SFŽP a MZe. lnvestiční Úvěr bude
čerpán nejpozději do29'12.2022.Doba splatnosti 10 let.
Uzavřené smlouvy o úvěru obsahujÍ následujícÍzvláŠtní podmÍnky, které musíspolečnost dodrŽovat. Zejména
se jedná o předkiádání předběŽných a konečných ÚčetnÍch výkazů, podávánÍ informací o vývoji záva?kŮ a
poňledávek, podávání informacÍ o podánÍ Žádostí o dotaci a připsání dotacÍ na Účet, informování o průběhu

realizace jednotlivých projektů'
K31. 12. společnost tyto podmínky dodrŽovala.
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15. ČAsoVÉ RozLlŠENi PAslV
Výdaje příŠtích období zahrnujÍ předevšÍm náklady na páru a povinné ručenÍ a jsou Účtovány do nákladů
obdobÍ, do kterého věcně a časově přísluŠí'

Výnosy příŠtích období zahrnujÍ výnosy z dlouhodobého uŽÍvání vodovodnÍho a kanalizačního řádu firmou
MESA PARTS s'r.o., STAKo Cervený Kostelec s'r'o. a FATO real s.r,o', ělen holdingu FATo a jsou účtovány
do výnosů do obdobÍ, do kterého věcně a ěasově přísluŠí.

16. DERIVÁTY
Společnost nevlastní a neobchoduje s deriváty.

17. DAŇ z PŘÍJMU
Výpočet efektivní daňové sazby za rok2021 a 2020 (v tis. Kč):

. ?%r" ** " _ _ -?0?0 __".*"*

Zisk před zdaněnÍm 30 213 15 230

Daň z příjmů splatná 399 13

Daň z přÍjmů odloŽená 5 706 3 208

Efg.ktivnÍdqň.ová sazba (%) -) _ - 20'21 ,- " . - - -" *.'. ". ---_'il'1l
") Efektivnl daňová sazba představuje podÍl součtu daně z příjmu splatné a odložené a zisku před zdaněnÍm

spol"eQnpstvvĚis
2021 2020

PoloŽky odloŽené daně
odloŽená
daňová

pohledávka

odloŽený
daňový
závazek

odloŽená
daňová

pohledávka

odloŽený
daňo\^ý
závAzek

RozdÍl mezi účetni a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

ostatnÍ přechodné rozdíly:

oP k pohledávkám

oP k zásobám

oP k dlouhodobému majetku

Neuhrazené smluvnÍ pokuty

Rezervy

Dohadné poloŽky

Daňová zlrátaz minulých let

591 040 560 331

0

14 3

3 179 2 491

Celkem 3 í93 591 040 2 491 560 331

Netto 607 112 297 474 1 06 463

Spoleěnost zaÚětovala roce 2021 odloŽený daňový závazekve výši 5 706 tis. Kč.

í8' LEASING
Společnost nevyuŽíVá leasingu.

{9. PoloŽxy rueuVEDENÉ V RozVAzE
Společnost neměla R 31.12'2021 majetek a závazky (peněŽni a nepeněŽni povahy např. soudní spory,

zaměstnanecké benefity, bankovnÍ záruky atd.), které nejsou vykázány v rczvaze. Současně odkazujeme na

bod 11. přílohy Ve Věci přÍpadné rezervy na pokuty'

Na základě podmínek VyplýVajícÍch zprovozováni Čov Broumov společnost uzavřela s Československou
obchodníbankou, a.s' Smlouvu o poskytnutíbankovnÍ záruky ve výši2 mil. Kč s platností do31.12'2023'

20. \rýNosY
Rozpis trŽeb společnostiz prodeje zboŽÍ,výrobkŮ a sluŽeb zbéŽné činnosti (v tis. KČ):

Společnost neobchodovala V uvedených letech se zahraničÍm.

2020
Zahraničnt DomácÍ zahreničnÍ
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 3í. prosinci 2021

Vodné a stočné

ÍrŽby z vodárenské činnosti

Íržby z kanalizační ěinnosti

Tržby z technických Činností

TrŽby z provozování VHl

TrŽby z pronájmu bytŮ

Aktivace investic a sluŽeb

Prodej majetku a materiálu

Přijaté penále

Úroky

ostatni ýnosy

240 198

2 462

2362
'r 388

8 838

102

5 102

7 788

44

51

46 74

228 030

2 427

2 095

2 829

't0 313

102

4 944

4 844

38

70

2 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Výnosy celkem 273 009 0 257 816

PřeváŽná část výnosů spoleČnosti za rok 2021 i 2020 je soustFeděna na drobné odběratele Vodného a
stočného, mezi hlavnÍ odběratele _ podniky patřÍ Královéhradecká provoznÍ společnost, VEBA Broumov a
Pivovar Náchod.
Ve výnosech dále společnost neeviduje dotace na provozní Účely přijaté ze státního rozpoČtu.

21. osoBrtÍ ruÁxlaoy
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2021 2020

0

poěet zaměstnanců

Celkový počet
zaměstnanců

Clenové řidÍcích
a

kontrolních org
án

Celkový počet
zaměstnanců

144

61 786

21 191

3 426

Clenové řÍdícÍch
a

kontrolnÍch orgá
nů

1 578

142

65 t85

22 163

3 627

I
1 565Mzdy

sociálnÍ zabezpečenÍ a
zdravotní pojiŠtěnÍ

ostatnÍ

552538

osobnÍ náklady celkem 90 975 2 103 86 403 2 130

Průměrný přepoětený počet zaměstnanců V průběhu roku 2021 ěinil 140,42 osob (V prŮběhu roku 2020
144,2 osob).
odměny členům řídících,kontrolních či správních orgánů z důvodu ieiich funkce (v tis. Kč)

2021 2020

odměna členům řÍdících orgánů

odměna členům kontrolnÍch orgánů

1 565

0

1 578

0

Celkem 1 565 1 578

22. lNFoRMAcE o TRANsAKcÍcH sE sPŘÍzttĚttÝutl STRANAMI
V roce 2021a2020 neobdrŽeličlenové řÍdících a kontrolních orgánů Žádnézálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry,
přiznané záruTy, a jiné výhody. Členové představenstva nevlastní žádné akcie společnosti.

23. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVoJ
Společnost Se Vzhledem ke své činnosti nezabýVá Výzkumem a VýVojem'

24. vÝzNAMNÉ PoLoŽKY zvÝRAzU zlsKu A ZTRÁTY
odměny auditorské spoleěnosti ÚČrY spol. s r.o., Číslo opráVnění567, činily zarok2021 50 tis. Kč azarok
2020 bylo za audit VynaloŽeno 48 tis. Kč.
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Vodovody a kana!izace Náchod, a.s.
Příloha k Účetní závěrce k 31. prosin ci 2021

SluŽby účet (v tis. Kč)

2021 2020

opraw a udrŽovánÍ

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Teleíony a internet

Poštovné

Nájemné infrastruktury

Likvidace kalŮ a externÍ čiŠtění vod

Laboratorní sluŽby

SluŽby lT

Revize

ostatnl sluŽby

22 615

101

80

1 103

745

408

3 441

882

728

568

3 163

26 191

.109

5'1

1 161

745

367

3 456

824

623

508

3 244

Celkem 33 834 37 279

ostatní provoznívýnosy 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, poplatky zaiímání podzemních vod, poplatky za Vypouštěníodpadních
vod' náklady na Gls, náklady na vyhotovenígeometrických plánů'
ostatnÍ sluŽby tvoří náklady na Školenía poradenstvÍ.

ostatnÍ provoznÍvýnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč):

2021 2020

ostatnÍ provoznÍ Výnosy

ostatnÍ provoznÍ náklady

1 183

't5 655

1 346

15 158

FinanČní výnosy a finančnÍ náklady (v tis' Kč)

2021 2020

Výnosové úroky

Nákladové Úroky

Kurzové ziskylztráty

ostatní finančnÍ náklady

ostatní finančni qýnosy

5l

188

75

415

2 451

70

154

0

402

0

Celkem I 974 -486

25. vzÁJEMNÁ zÚčrovÁttÍ
V letech 2021 a 2020 neproběhla vzájemná zÚčtování.

26. souHRNNÁ VYKÁZÁNÍ rypŮ ÚčerruÍcn pŘÍpnoŮ
Společnost v Účetní závěrce nevykazuje souhrnné typy Úěetních případů
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

27. PŘEDPoKLAD NEPRETRŽITÉHo TRVANI sPoLEcNosTl
Úeetni závěrka k 31. prosinci2021 byla sestavena za předpokladu nepřetrŽitého trvánÍspolečnosti. PřiloŽená
účetnÍ závěrka tudíŽ neobsahuje Žádné Úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.
Vliv pandemie GoVlD nemá na nepřetrŽité trvánÍ společnosti Žádný významný vliv.

28. VÝZNAMNÉ UDÁLosTl, 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 Nlz. VÝKAZ)
Přehled o peněŽních tocích byl zpracován nepřÍmou metodou.
PeněŽní ekvivalenty představují krátkodobý likvidnÍ majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti.

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

31.12.2021 31.12.2020

Penize v hotovosti a ceniny

Účty V bankách

PeněŽní prostředky a peněŽnl ekvivalenty celkem

154

49 514

49 668

323

66 385

66 708

PeněŽní toky z provozních, investičních nebo finančnÍch činností se uvádějÍ v přehledu o peněŽních tocÍch
nekompenzované.

30. PŘEHLED o zMĚNÁcH VLAsTNiHo KAPITÁLU
Podrobný přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti je uveden v bodě 10

Sestaveno dne: ke dni sestavenÍ ÚčetnÍ
závě

: ili lti:i''::tíi,
Jméno a podpis

statutárnÍho orgánu spoleČnosti:

lng. Dušan Tér,

předseda představenstva

18218

Nedílnou součástÍ účetnl závěrky je rozvaha avýkaz zisku a ztráty



Zpracováno v souladu s vyhláškou ě.

50012002 sb.

pŘenrcD o PENĚŽnÍcn TocÍcH
( výkaz cash_flow )
ke dni 31.12.2021

( v celých tisÍcÍch Kč )

obchodnÍ firma n6bo jiný název účetnÍ
jeclnotky

Vodovody a kanalizacs Náchod, a.s'

sídlo účotnÍ jednotky

Kladská 1521
Náchod
54701

BěŽné Úc. obdobi Minulé Úr. období

naa 66 708 33726
PeněžnÍ z

z. Učetní zisk nebo ztráta zběžné činnosti před zdaněním 30 213 15 230
51 907Upravy o nepeněŽnÍ operace 53 763

odpisy stálých aktiv (+) s Výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování
oceňovacÍho rozdílu k nabvtému maietku a qoodwil|u (+/') 52 844 53 584

Změna stavu opravných poloŽek, rezerv 129
-1 074 -31Zisk (ztráta) z prodeie stálých aktiv G/+)

VÝnosv z podÍlů na zisku

137 84
Vyúčtované nákladové úroky (+1 s výjimkou úroků zahrnovaných do oceněnÍ dlouhodobého
maietku, a Vyúčtované výnosové úroky G)1

I

A. 'l

A,
A.
A.
A.

A.
A.

1

2

3

4

5

6 Příoadné úpraw o ostatní nepěněŽní operace -?

82 120 68 993A.* čistý peněŽní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
53 923 12719Změny stavu nepěněŽnÍch sloŽek pracovnÍho kapitálu

-4 899 -3 165
Změna stavu pohledávek z provoznÍ činnosti (+l), aktivních Účtů ěasového rozlišenI a
dohadných účtů aktivnÍch

58 970 15 943
Změna stavu krátkodobých závazkŮ z provoznÍ činnosti (+/-), pasivních úětů časového rozlišení
a dohadnÝch účtů pasivnÍch

-148 -59Změna stavu zásob

4.2

A.21

4.24

4.22
4.23

Změna stavu krátkodobého finanČnÍho majetku nespadajícÍho do penéŽnich prostredkÚ a
peněŽních ekvivalentů

136 043 81 712A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
-1 88 -1544.3 Vvp|acené úrokv s vÝiimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého maietku G)

51 7C4.4 Přiiaté úrokv
-399 -134.5 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá obdobÍ (-)

4.7 Přiiaté podílv na zisku (+)

135 507 81 615ČistÝ peněžní tok z provoznÍ činnosti
PeněžnÍ toky z lnvestlčnÍ činnostl

-151 402 -54 007B. 1 VÝdaie spoiené s nabvtÍm stálých aktiv
'r 097 1218.2 PřÍimv z prodeie stálých aktiv

B.3 Zápůičky a úvěry spřízněným osobám
-53 88€-150 305ČisÚ peněžnÍ tok vztahující se k investičnÍ činnosti

z

-1 500 5 995

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazkit, které spadajÍ
do oblasti ÍinančnÍ činnosti (např. některé provoznÍ Úvěry) na peněŽnÍ prostředky a peněŽnÍ

ekvivalentvc. I
-742-742Dopadv změn vlastnÍho kapitálu na peněŽní prostředky a ekviva|enty

ZvýŠenÍ peněŽních prostředků a peněŽních ekvivalentů z titulu zvýšenÍ základního kapitálu' áŽia'
popřípadě fondů ze zisku včetně sloŽených záloh na toto zvýšenÍ (+)

Vvplacení podÍlu na VlastnÍm kapitálu společníkům (-)

Další vklady peněŽnÍch prostředkŮ společníků a akcionářů
Úhrada ztrátv soolečníkv
Přímé platbv na vrub fondů

-742-.Á42

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 finančnÍho vypořádání se společníky veřejné obchodní spoleěnosti a komplementáři u

komanditnÍch spoleěností (-)

5 253-?442cistý peněžní tok vztahujícÍ se k finanční činnostic. ***

-1r 940 329E2
06 i/uěnaa

úěetní jedp-9$'9,t1i] 

ii,'i ir l,:: j'li i

lir1 
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Ú'j r'jlii:liotl'
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1
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21.03.22
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Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 sb. PŘEHLED o zMĚNÁcH VLAsTNíHo KAPITÁLU

ke dni 31.12.2021
( v celých tisícÍch Kě )

obchodnÍ firma nebo jiný

náz6v účetnÍ jednotky

Vodovody a kan6llzac6 Náchod' a.3.

sÍdlo' bydliště nebo mÍsto
podnikánÍ úěetnÍ jednotky

Kladská 1521
Náchod
54701

Stav k

31.12.2019

I

Zuýšení

2

SníŽeni

3

Stav k

31.12.2020

4

ZvýšenÍ

5

SnÍŽenÍ

6

Stav k

31.12.2021

7

Základni kapitál zapsaný v obchodnÍm rejstříku 742 583 11 488 754 071 754 071

B, Vlastní oodÍlv 2034 -2034 12 178 -14 212

Změnv základnÍho kapitálu

D. AŽio 25 825 8 237 34 062 3 639 37 701

E. ostatní kaoitálové fondv 414 409 78 682 493 091 20 858 513 949

F oceňovacl rozdílv z přeceněnÍ maietku a závazkŮ

G oceňovací rozdílv z přeceněnl při přeměnách obch. korporacÍ

H. Rozdíly z přeměn obchodnÍch korporacÍ

t. Rozdílv z ocenění při přeměnách obchodních korporací

J. ostatní rezervní fondv

K. Statutárni a ostatní fondy 77 928 14 236 80 855 11 309 11 673 22769 213

L. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let

M. Jiný Wsledek hospodaření minulých let

N. Zisklzlrála za účetnÍ obdobÍ po zdanění 14 570 12 009 14 570 12 009 24 108 12 009 24 108

o. Rozhodnuto o zálohové uýplatě podÍlu na zisku

Celkem 1 275 316 124652 97 459 í 302 508 60 278 46 956 í 3í5 830

je úÓetní

r! eo
rl1 tlrr)ri!1"hrl.r. i!t.

nebo ryzické osoby,

lil'!'i'ii 1 ii! ílr.i'litti

okamŽik sestavení

21.03.22

Podpisorný záznam osoby odpovědné za sestavenÍ účetní závěrky

L


