Severoãeská vodárenská spoleãnost
akciová spoleãnost

V¯ROâNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2001
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Úvodní slovo pﬁedsedy pﬁedstavenstva
VáÏení akcionáﬁi,
paní starostky,
páni starostové,

rok 2001 je vstupem do nového tisíciletí a prvním rokem ãinnosti nového pﬁedstavenstva
spoleãnosti. Na pﬁede‰lé valné hromadû jste zvolili nové pﬁedstavenstvo spoleãnosti
a upravili ãlenství v dozorãí radû. Pﬁedstavenstvo mû zvolilo pﬁedsedou a já pﬁed Vás
pﬁedstupuji poprvé v nové funkci.
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) mÛÏe bilancovat rok 2001, kter˘ byl
úspû‰n˘m rokem, podobnû jako roky pﬁede‰lé. PoloÏme si otázku, proã je na‰e spoleãnost úspû‰ná. SVS mûla, má a bude mít strategii. Základem úspûchu je postupovat od
dÛleÏit˘ch, rozhodujících vûcí, k tûm ménû podstatn˘m.
NaplÀováním strategick˘ch cílÛ spoleãnosti jsme v˘znamnû pomohli plnit cíle vodohospodáﬁské politiky státu. PﬁipomeÀme si, Ïe v roce 1999 jsme ukonãili zku‰ební provoz
ãistírny odpadních vod v Ústí n.L. - Ne‰tûmicích, v roce 2001 jsme zahájili zku‰ební provoz ãistírny v Dûãínû. Tím jsme zajistili ãi‰tûní odpadních vod ve v‰ech okresních mûstech v regionu SVS i v âeské Republice. Rok 2001 byl pak rokem dokonãení ãistírny
a kanalizace v Tanvaldû a kanalizace v Mimoni. Spoleãnost tak splnila závazek a v na‰em regionu není mûsto nad 5 000 obyvatel, které by nebylo vyhovujícím zpÛsobem ãi‰tûno. V souãasné dobû je rozestavûno nebo se pﬁipravuje celkem 13 staveb, které vyﬁe‰í
odkanalizování a ãi‰tûní sídel nad 2 000 obyvatel.
K tomuto úkolu jste nám schválením podnikatelského zámûru uloÏili eliminovat dusík
a fosfor ve v‰ech ãistírnách odpadních vod o velikosti nad 20 000 EO na celém spravovaném území. S pﬁispûním finanãních prostﬁedkÛ ze Spolkové Republiky Nûmecko jsme
zahájili ﬁe‰ení tohoto úkolu rekonstrukcí ãistíren odpadních vod v Teplicích - Bystﬁanech
a Mostû - Chánovû. Rekonstrukci tûchto ãistíren chápeme jako modelové ﬁe‰ení pro
uplatnûní smûrnice Rady Evropy pro plánování v rozsahu cel˘ch povodí.
Spoleãnost vypracovala a pﬁedloÏila Ïádost o pﬁíspûvek z kohezních fondÛ Evropské
Unie na projekt „Severozápad" pro dostavbu kanalizaãního systému v Ústí nad Labem,
modernizace ãistíren v povodí Ohﬁe a Bíliny a rekonstrukci úpravny vody Hradi‰tû vãetnû pﬁivadûãe Îelenice – Bílina. Tento unikátní projekt zahrnuje 16 staveni‰È a je prvním
plo‰n˘m projektem v Evropû. SVS obhájila projekt v Evropské radû a obdrÏela finanãní memorandum na 450 000 000 Kã, to je 60% hodnoty díla. V souãasné dobû probíhají
pﬁípravy na v˘bûrová ﬁízení pro dodávku díla.
Jak jsem jiÏ uvedl, úspû‰nost na‰í spoleãnosti vychází ze strategie a jejího postupného naplÀování. Jaké jsou dal‰í dopady úspû‰ného naplÀování strategie spoleãnosti? Dopady
se projevují v hodnocení dotaãní politiky. Zahraniãní a státní dotace tvoﬁí více jak 30%
investiãních zdrojÛ spoleãnosti. SVS vhodnû investovala do a.s. Severoãeské vodovody
a kanalizace, kde inkasujeme nájemné, které se zvy‰uje o 50 mil. roãnû a pravidelnû se
podílíme na zisku této spoleãnosti.
Dobrá hospodáﬁská situace spoleãnosti umoÏnila pﬁedstavenstvu vytvoﬁit pﬁedpoklady
k nov˘m principÛm spolufinancování staveb akcionáﬁÛ. Nov˘m zpÛsobem chceme pomoci tûm akcionáﬁÛm, kteﬁí jsou aktivní, nechtûjí ãekat aÏ na nû dojde ﬁada a pomohou
spoleãnosti zajistit vícezdrojová financování investic. Se zásadami jsme Vás seznámili na
okresních aktivech akcionáﬁÛ. Tyto aktivy jsou pro pﬁedstavenstvo a vedení spoleãnosti
nezastupitelnou zpûtnou vazbou. Na tûchto aktivech jste rovnûÏ byli seznámeni s dal‰í
aktivitou SVS, a to je úãast na rozvojov˘ch prÛmyslov˘ch zónách.
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Spoleãnost si je vûdoma aktivit akcionáﬁÛ a nemÛÏe stát stranou, jestliÏe napﬁ. sãítací celek NUTS-II pﬁipravuje nebo realizuje kolem 40-ti rozvojov˘ch zón. Pﬁedstavenstvo rozhodlo, Ïe se zúãastní finanãní podporou vodohospodáﬁské ãásti staveb a stanovilo podmínky. SVS chce tímto zpÛsobem ﬁe‰it klesající spotﬁebu vody v regionu a nepﬁímo pomoci akcionáﬁÛm k rozvoji.
VáÏení akcionáﬁi, dobré v˘sledky spoleãnosti jsou na‰í spoleãnou vizitkou. Pro spoleãnost je velice dÛleÏit˘ její rozvoj. Uvûdomuji si, Ïe jaká je kvalita rozvoje spoleãnosti
v souãasné dobû, takové budou její v˘sledky v budoucnosti.
VáÏení akcionáﬁi, dûkuji Vám jménem pﬁedstavenstva, jménem sv˘m, za korigování na‰ich zámûrÛ a my‰lenek a pﬁeji Vám mnoho úspûchÛ v leto‰ním volebním roce.

Ing. Franti‰ek Pácalt
pﬁedseda pﬁedstavenstva
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Základní údaje o spoleãnosti
Název firmy:
Identifikaãní ãíslo:
DaÀové identifikaãní ãíslo :
Sídlo:
Poboãka spoleãnosti :
Právní forma:
Datum vzniku:
Zapsaná:

Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s.
49099469
210-49099469
Teplice, Pﬁítkovská 1689, PSâ 415 50
Liberec 1, PraÏská 36, PSâ 460 31
Akciová spoleãnost
1.ﬁíjna 1993
Krajsk˘ soud v Ústí nad Labem
oddíl B,vloÏka ã.466

Základní kapitál
Základní kapitál Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. ãiní 7 605 482 000,- Kã
Základní kapitál spoleãnosti je rozdûlen na:
7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotû 1 000,- Kã.
V‰echny akcie jsou vydány v listinné podobû a nejsou veﬁejnû obchodovatelné. Akcionáﬁem
spoleãnosti mÛÏe b˘t obec (§ 1 zákona ã. 128/2000) a Fond národního majetku âR. Akcie, jakoÏ
i práva s nimi spojená, jsou pﬁevoditelné mezi obcemi, které byly akcionáﬁi spoleãnosti k 31.12.2000
pouze s pﬁedchozím souhlasem dozorãí rady spoleãnosti , na jiné obce pouze s pﬁedchozím
souhlasem valné hromady.
7 605 481 ks akcií je ve vlastnictví mûst a obcí.
1 ks akcie se zvlá‰tními právy spojen˘mi s v˘konem hlasovacího
práva je ve vlastnictví Fondu národního majetku âR, v˘konem práv
je povûﬁeno Ministerstvo zemûdûlství âR.

Ochranná známka spoleãnosti je registrovaná Úﬁadem prÛmyslového vlastnictví pod. ã. 197754.

Pﬁedmût podnikání spoleãnosti
Pﬁedmûtem podnikání spoleãnosti je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Provozování vodních zdrojÛ, v˘roba, úprava a dodávka vody
Rozbor vody
Poradenská ãinnost v oblasti vodohospodáﬁské
Odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod
âi‰tûní kanalizací
Projektová ãinnost v investiãní v˘stavbû
Investorsko-inÏen˘rská ãinnost
Provádûní inÏen˘rsk˘ch staveb vã.technické vybavenosti sídli‰tních celkÛ
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Pronájem nemovitostí, materiálu, strojÛ a zaﬁízení

Orgány spoleãnosti
pﬁedstavenstvo
pﬁedseda:
místopﬁedseda:

Ing. Franti‰ek Pácalt
Ing. Miroslav Pátek

ãlenové:
Antonín Rous
Petr Skokan
Ing. Ivo Su‰ick˘

dozorãí rada
pﬁedseda:

Petr Polák

místopﬁedseda:

Václav Pucherna
Jaroslav Kubera

ãlenové:
Mgr. Jan Bistranin
Ing. Josef BíÏa
Ing. Miroslav Jemelka
Ing. Jan Kerner
Ing. Jiﬁí Kittner
Bc. Ota Raiter
Ing. Jan Slab˘
Ing. Zdenûk ·roubek
Ing. David Votava
v˘konné vedení
Generální ﬁeditel

Ing. Franti‰ek Pácalt

¤editel odboru vodohospodáﬁského rozvoje
¤editel odboru investic
¤editel odboru organizaãního a správního
¤editel odboru ekonomického

Ing. Martin Votava
Ing. Jiﬁí ·Èastn˘
Mgr. Jan Bistranin
Ing. Petr Dluho‰

Struktura akcionáﬁÛ
Pﬁi vzniku Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. byli akcionáﬁi spoleãnosti 424 mûsta a obce,
Fond národního majetku âR zastoupen˘ Ministerstvem zemûdûlství âR (1 akcie se zvlá‰tními
právy), a 4% akcií byla urãena pro Restituãní investiãní fond a Nadaãní investiãní fond.
V roce 2001 tvoﬁilo akcionáﬁskou základnu spoleãnosti 452 mûst a obcí a Fond národního majetku
âR zastoupen˘ Ministerstvem zemûdûlství âR (1 akcie se zvlá‰tními právy).
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Organizaãní struktura a stav zamûstnancÛ
Organizaãnû je spoleãnost ãlenûna na útvar generálního ﬁeditele a ãtyﬁi odbory.
Sekretariát
G¤

Generální ﬁeditel

Odbor
vodohospodáﬁského
rozvoje

Odbor
investic

Odbor
organizaãní
a správní

Odbor
ekonomick˘

Odbor vodohospodáﬁského rozvoje:
Strategické plánování, koncepce plánování (zadávací listy), VT inform., archiv, soulad norem EU, rozvoj. projekty (tuzem.,
zahraniãní)

Odbor investic:
Realizace investiãního plánu SVS, sestav. roãního investiãního plánu, v˘kon mandanta, kontrola naplÀování investiãního plánu, kolaudace, vyhodnocení staveb
Odbor organizaãní a správní:
Zaﬁazování a evidování HIM, kontrola majetku (stav, opravy, likvidace), akcionáﬁi a orgány spoleãnosti, servis pﬁedstavenstva, dozorãí rady, akcionáﬁÛ, v˘kon rozhodnutí pﬁedstavenstva v majetkov˘ch úãastech, smlouvy, právní servis
Odbor ekonomick˘:
Obchodní plán SVS, souhrnn˘ investiãní plán, úãetnictví, finance, cash-flow, správa budov, zdroje financování, poji‰tûní,
spolufinancování staveb

K 31.12. 2001 mûla Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. 29 zamûstnancÛ.

Vzdûlanostní struktura zamûstnancÛ:
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vysoko‰kolské vzdûlání vy‰‰í (Ing, Mgr)

15

vysoko‰kolské vzdûlání niÏ‰í (Bc.)

1

úplné stﬁední odborné

12

ostatní

1

Majetek spoleãnosti
Pﬁi zaloÏení Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. (dále SVS) vloÏil zakladatel do spoleãnosti
majetek ve v˘‰i 7 605 482 tis.Kã. Jednalo se v˘hradnû o infrastrukturní vodohospodáﬁsk˘ majetek
na území b˘valého Severoãeského kraje. Spoleãnost tento velmi rozsáhl˘ majetek spravuje
a zaji‰Èuje jeho obnovu a v˘stavbu nov˘ch potﬁebn˘ch zaﬁízení.
K 31.12. 2001 ãinila celková hodnota vlastního jmûní spoleãnosti 12 216 188 tis. Kã.
Podstatnou ãást vlastního jmûní tvoﬁí infrastrukturní vodohospodáﬁsk˘ majetek spoleãnosti
v zÛstatkové hodnotû 12 117 263 tis. Kã.

Základní vodohospodáﬁské údaje
Vodovody
Poãet úpraven vod
Poãet vodojemÛ
Poãet ãerpacích stanic pitné vody
Délka vodovodních pﬁípojek
Délka vodovodní sítû
Kapacita úpraven povrchov˘ch vod
Kapacita podzemních zdrojÛ
Kapacita vodojemÛ
Voda vyrobená
Voda fakturovaná
Specifická spotﬁeba vody (obyvatelstvo)
Poãet obyvatel celkem
Poãet zásoben˘ch obyvatel

rok 2001
46
891
544
1 008
7 567
5 669
3 660
591 246
104 249
65 911
114,6
1,139
1,055

Jednotky
ks
ks
ks
km
km
l/s
l/s
m3
tis.m3/rok
tis.m3/rok
l/os.den
mil.
mil.

SVS zásobuje z veﬁejn˘ch vodovodÛ 93 % obyvatel Ïijících v regionu. Tento podíl vysoce pﬁekraãuje
celostátní prÛmûr. Bûhem roku 2001 probíhalo zásobení pitnou vodou plynule a bez podstatn˘ch
závad. Leto‰ní spotﬁeba vody u obyvatelstva poklesla proti pﬁedchozímu roku z 114 litrÛ na osobu
a den na 111 litrÛ na osobu a den. Kvalita vody ve veﬁejn˘ch vodovodech je trvale velmi dobrá
a 90 % dodávané vody je v kvalitû vhodné i pro kojence.
Kanalizace
Poãet obyvatel napojen˘ch na âOV
Poãet ãistíren odpadních vod celkem
Kapacita ãistíren odpadních vod
Délka kanalizaãní sítû (bez pﬁípojek)
Voda vypou‰tûná do vodních tokÛ
Voda ãi‰tûná
Poãet obyvatel celkem
Poãet obyvatel napojen˘ch na kanalizaci

rok 2001
0,776
140
408 473
2 669
103 157
89 981
1,139
0,878

Jednotky
mil.
ks
m3/den
km
tis.m3/rok
tis.m3/rok
mil.
mil.

Na kanalizaãní systémy ve vlastnictví SVS je napojeno 77,1 % v‰ech obyvatel regionu, na ãistírny
odpadních vod ve vlastnictví SVS je napojeno 68,1 % obyvatel. Z celkového mnoÏství odpadních
vod v regionu produkovan˘ch je v souãasné dobû ãi‰tûno na zaﬁízeních Severoãeské vodárenské
spoleãnosti a.s. 87,2 %. V roce 2001 byla dokonãena a do provozu uvedena ãistírna odpadních vod
v Dûãínû, coÏ bylo poslední okresní mûsto bez âOV v severních âechách. Rozvíjí se program budování kanalizací a ãistíren odpadních vod v obcích o poãtu obyvatel 2-5 tisíc.

Finanãní investice
K 31.12.2001 spoleãnost vykazuje finanãní investice ve v˘‰i 479 972 tis. Kã a v pﬁeváÏné míﬁe jsou
tvoﬁeny vlastnûním akcií provozní spoleãnosti Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s. (viz
specifikace).
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Majetkové podíly v jin˘ch spoleãnostech
Kromû vlastního infrastrukturního majetku vlastní Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále
SVS) podíly na základním jmûní jin˘ch spoleãností spojen˘ch s ãinností ãi lokalitou pÛsobnosti
spoleãnosti.

Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s.
IâO: 49 09 94 51
Sídlo :
Základní jmûní :

ISIN CS 004 9099 451
Teplice, Pﬁítkovská 1689
584 271 000 Kã

SVS je vlastníkem 49,60% akcií
Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s. zaji‰Èuje provoz ve‰ker˘ch vodohospodáﬁsk˘ch zaﬁízení ve
vlastnictví SVS v regionu a v‰echny související sluÏby. V roce 1999 byla uzavﬁena partnerská
smlouva mezi SVS a VIVENDI Water o spolupráci v a. s. Severoãeské vodovody a kanalizace.
Severoãeské vodovody a kanalizace, a. s. vykazuje trvale velmi dobré hospodáﬁské v˘sledky
a vyplácí dividendy.
(stav k 31.12. 2001)
Severoãeská vodárenská inÏen˘rská spoleãnost s.r.o.
IâO: 25 01 99 96
Sídlo :
Základní jmûní :

Ústí n.L. Zolova 6
3 100 000 Kã

SVS je vlastníkem 67% podílu
Spoleãnost poskytuje projektové a inÏen˘rské sluÏby pro pﬁípravu zejména rekonstrukcí a modernizací. Zaji‰Èuje na‰í spoleãnosti dodrÏování technick˘ch i ekonomick˘ch standardÛ a nezávislou
oponenturu a kontrolu nákladÛ. Vlastníkem 33 % podílu spoleãnosti je VOD-KA a.s.
Pﬁedpokládáme poskytování sluÏeb i akcionáﬁÛm pro spolufinancované projekty.

V I A spol. s r.o.
IâO: 14 86 72 31
Sídlo :
Základní jmûní :

Liberec, PraÏská 36
100 000 Kã

SVS je vlastníkem 100% podílu
VIA s.r.o. slouÏí jako servisní organizace pro SVS a akcionáﬁe zejména v oblasti likvidace nepotﬁen˘ch zaﬁízení, zpracování pasportÛ a podkladÛ pro jednání s majiteli dotãen˘ch pozemkÛ. Je vyuÏívána pro nástupní praxi absolventÛ vysok˘ch ‰kol.
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Charakteristika ãinnosti spoleãnosti v roce 2001
Vodohospodáﬁsk˘ rozvoj
V˘chozími materiály pro rozpracování vodohospodáﬁské koncepce do roku 2005 byly „Strategie
regionálního rozvoje" a „Regionální operaãní plán SVS". Metodicky byla dÛslednû dodrÏena
struktura „program-subprogram-opatﬁení-projekt". Tím je zaji‰tûna konzistence cílÛ a projektÛ
a jejich potﬁebná proporcionalita. Podnikatelsk˘ zámûr pro roky 2000-2005 schválen˘ v roce 2000
Valnou hromadou spoleãnosti vychází z tûchto materiálÛ a ﬁe‰í následující problémové okruhy:
•
•
•
•
•

V˘stavba nov˘ch ãistíren odpadních vod v obcích nad 2.000 obyvatel.
Dostavba kanalizaãních systémÛ v obcích nad 2.000 obyvatel.
Modernizace a intenzifikace technologick˘ch linek úpraven vod.
Rekonstrukce a dostavba vodárensk˘ch systémÛ.
Modernizace a intenzifikace provozovan˘ch ãistíren odpadních vod.

Na základû takto stanovené strategie byly a jsou formulované dílãí projekty. Projekt „P2-5" ﬁe‰ící
v˘stavbu nov˘ch ãistíren odpadních vod a dostavbu kanalizaãních systémÛ v obcích velikosti
2 aÏ 5 tisíc obyvatel, projekt „Intenzifikace a modernizace ãistíren odpadních vod Most-Chánov
a Teplice-Bystﬁany" a integrovan˘ projekt „Dostavba systému zásobování pitnou vodou a systému
odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod v regionu severozápadní âechy" jsou z hlediska
koncepãního jasnû vymezeny a postupnû pﬁecházejí do fáze projektové a realizaãní. (viz Investiãní
v˘stavba). V prÛbûhu roku byla zadána a rozpracována studie „Optimalizace vodárensk˘ch
soustav" a dílãí studie pro definování programu „Dostavba systému zásobování pitnou vodou
a systému odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod v regionu severov˘chodní âechy". Konkretizace
vûcné náplnû podnikatelského zámûru je prÛbûÏnû zaji‰tûna soubûÏnû s rozpracováním
vodohospodáﬁské koncepce a technickou vyjasnûností dílãích projektÛ.
Na základû zadání Ministerstva zemûdûlství âR byly v roce 2001 zpracovány „Regionální plány
implementace smûrnic EU" Ústeckého a Libereckého kraje urãené jako podklad pro souhrnnou
dokumentaci Ïádostí o stanovení pﬁechodn˘ch období (tj. posunu termínÛ plnûní konkrétních
poÏadavkÛ relevantních evropsk˘ch právních pﬁedpisÛ). Jedná se o rozpracování poÏadavkÛ
Smûrnice Rady ã. 98/83/EC o jakosti vody urãené pro lidskou spotﬁebu a Smûrnice Rady
ã.91/271/EEC o ãi‰tûní mûstsk˘ch odpadních vod do konkrétních zámûrÛ. Vlastní ﬁe‰ení bylo
strukturováno do následujících okruhÛ
• Pro aglomerace s populaãním ekvivalentem nad 2000 zajistit vybavení sbûrn˘m systémem
mûstsk˘ch odpadních vod, vãetnû zaji‰tûní sekundárního nebo jemu ekvivalentního ãi‰tûní.
• Zajistit, Ïe v aglomeracích s populaãním ekvivalentem vût‰ím neÏ 10.000 budou vypou‰tûné
odpadní vody splÀovat stanovené poÏadavky, vãetnû limitÛ v ukazatelích celkov˘ fosfor
a celkov˘ dusík pﬁi vypou‰tûní do citliv˘ch oblastí.
• Pro aglomerace s populaãním ekvivalentem men‰ím neÏ 2000 zajistit, Ïe mûstské odpadní
vody vstupující do sbûrn˘ch systémÛ budou pﬁed vypu‰tûním pﬁimûﬁenû ãi‰tûny.
• Zlep‰ení technologick˘ch procesÛ k zaji‰tûní kvality pitné vody podle ukazatelÛ a limitÛ
stanoven˘ch vyhlá‰kou ã. 376/200 Sb. (harmonizace se Smûrnicí ã. 98/83/EC).
• Zaji‰tûní pouÏívání takov˘ch postupÛ a materiálÛ, aby pﬁi úpravû vody na pitnou a pﬁi její
distribuci nedocházelo ke zhor‰ení jakosti pitné vody.
• Roz‰iﬁování sítû veﬁejn˘ch vodovodÛ zejména v místech, kde nelze vyuÏívat místních zdrojÛ
s dostateãnou kvalitou.
Z pohledu vodohospodáﬁského rozvoje jsou cíle do roku 2005 jasnû definovány a implementaãní
rámec je v podstatû vymezen. Aby byla zachována kontinuita a dostateãn˘ pﬁedstih v pﬁípravû, byly
jiÏ v prÛbûhu roku 2001 zapoãaty pﬁípravné práce související s pﬁípravou podkladÛ pro
rozpracování dlouhodobé koncepce po roce 2005. Patrn˘ trend v investiãní v˘stavbû smûﬁující od
investic roz‰iﬁujících infrastrukturní majetek k investicím do stávajícího majetku (modernizace,
rekonstrukce) je v˘chozím pﬁedpokladem pro formulování vodohospodáﬁské koncepce po roce
2005. Za tím úãelem byly zapoãaty práce související s anal˘zami a vyhodnocováním stavu
stávajícího majetku. Dále byly zadány studie a generely s cílem optimalizovat rozsáhlé vodárenské
a kanalizaãní systémy.
Souãasn˘ trend ve v˘robû energií z obnoviteln˘ch zdrojÛ je v souladu s podmínkami trvale
udrÏitelného rozvoje. Pﬁechod od extenzivního vyuÏití anaerobních reaktorÛ ãistíren odpadních vod
k intenzivnímu bez v˘razn˘ch dodatkov˘ch investic se pozitivnû projeví v energetické bilanci
ãistíren. V prÛbûhu roku byly realizovány 3 pilotní projekty související s programem Rozvoje

9

alternativních zdrojÛ energie – intenzifikace v˘roby bioplynu v anaerobních reaktorech ãistíren
odpadních vod. Hlavního cíle pilotního projektu tj. zvládnutí ﬁízení zv˘‰ené v˘roby bioplynu ze
vhodn˘ch doplÀkov˘ch surovin bylo dosaÏeno na âOV Ústí nad Labem - Ne‰tûmice. Následné
vyuÏití a roz‰íﬁení pﬁedpokládá realizaci opatﬁení charakteru technického, marketingového
a logistického.

Investiãní v˘stavba
V roce 2001 vynaloÏila Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) na roz‰íﬁení
vodohospodáﬁského majetku a na jeho rekonstrukce a modernizace celkem 519,7 mil.Kã. Podstatná
ãást, 431,3 mil. Kã, byla tvoﬁena vlastními finanãními prostﬁedky.
Prostﬁedky vloÏené do rekonstrukcí a roz‰iﬁování majetku v roce 2001 (mil.Kã)
Rekonstrukce
Roz‰iﬁování
Celkem
majetku
Celkem

338,5

181,2*

519,7*

Vlastní zdroje
Jiné zdroje

284,2
54,3

147,1*
34,1

431,3*
88,4

* bez splátek
státních pÛjãek

rekonstrukce - jiné zdroje:
âOV Teplice - Bystﬁany
âOV Most - Chánov

20,274 mil. Kã
34,040 mil. Kã

zv˘hodnûn˘ úvûr z prostﬁedkÛ DtA
zv˘hodnûn˘ úvûr z prostﬁedkÛ DtA

6,040 mil. Kã
17,000 mil. Kã
6,541 mil. Kã

dotace a návratná fin. v˘p. ze stat. fondu
podpora ze SFÎP
podpora ze SFÎP

roz‰iﬁování majetku - jiné zdroje:
Vodovod H.Libchava,Volfratice
âOV MimoÀ
âOV Tanvald II.

Celkem bylo na roz‰íﬁení majetku spoleãnosti (nové stavby) v roce 2001 vynaloÏeno 181,230 mil. Kã
(bez splátek finanãních návratn˘ch v˘pomocí a spolufinancování), z toho v oboru vodovodÛ 33,752
mil. Kã, v oboru kanalizací 69,294 mil. Kã a na nové âOV bylo vynaloÏeno 58,839 mil. Kã. Na
zaji‰tûní programu P2-5 bylo vynaloÏeno 19,315 mil. Kã. Ve v˘‰e uvedeném souhrnu nejsou
uvádûny vynaloÏené prostﬁedky na spolufinancování staveb akcionáﬁÛ v celkové v˘‰i 27,119 mil.
Kã.
Pﬁíklady konkrétních nov˘ch staveb :
Dokonãeny byly stavby „MimoÀ âOV a kanalizaãní sbûraã" s rozpoãtov˘mi náklady 47,5 mil.Kã
( podpora SFÎP) , vodovod pro Horní Libchavu a Volfartice na okr. â. Lípa s koneãn˘mi náklady
13,730 mil. Kã ( dotace a pÛjãka ze st. rozpoãtu a pﬁíspûvek od akcionáﬁÛ) a stavby kanalizaãních
stok v Klá‰terci nad Ohﬁí (ãást Peﬁeje) s rozpoãtov˘mi náklady 9,800 tis. Kã a v âeské Kamenici s
rozpoãtov˘mi náklady 7,700 tis. Kã.
Do rekonstrukcí a modernizací stávajícího majetku spoleãnosti bylo vloÏeno celkem 338,453 mil.
Kã. Do rekonstrukcí vodovodÛ a úpraven vod bylo investováno 92,045 mil. Kã, rekonstrukce
kanalizací si vyÏádaly 78,749 mil. Kã a rekonstrukce ãistíren odpadních vod 109,434 mil. Kã. Na
drobné rekonstrukce provádûné dodavatelsky jednotliv˘mi závody Severoãesk˘ch vodovodÛ
a kanalizací, a.s. Teplice bylo vynaloÏeno v roce 2001 celkem 43,545 mil. Kã. Do rekonstrukcí strojÛ
a zaﬁízení bylo investováno dal‰ích 13,144 mil. Kã.
Pﬁíklady konkrétních rekonstrukcí :
Byla dokonãena rekonstrukce kanalizace v Dûãínû - stok v Pivovarské ulici s rozpoãtov˘m
nákladem 20,600 mil. Kã, a stoky XXIV s rozpoãtov˘m nákladem 9,900 mil. Kã. Dále byla
dokonãena rekonstrukce kanalizace v Duchcovû - Teplické ulici s rozpoãtov˘mi náklady
11,900 mil. Kã. Z v˘znamn˘ch rekonstrukcí vodovodÛ je tﬁeba zmínit zahájení rekonstrukce
vodovodního pﬁivadûãe âepirohy – Hnûvín s celkov˘mi rozpoãtov˘mi náklady 37,200 mil. Kã
a rekonstrukci âS Dolánky s RN 18,3 mil. Kã a rekonstrukci ·vermovy ulice v Liberci s RN 5,700
mil. Kã. Kromû probíhajících rekonstrukcí âOV Bystﬁany a âOV Chánov bylo investováno 7,850
mil. Kã do âOV Liberec, recirkulace kalu. V roce 2001 byla dokonãena rekonstrukce ÚV Chﬁibská
s RN 21,900 mil. Kã.
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V roce 2000 byla Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí âeské republiky a Spolkov˘m ministerstvem
Ïivotního prostﬁedí, ochrany pﬁírody a bezpeãnosti reaktorÛ Spolkové republiky Nûmecko uzavﬁena
dohoda o spoleãném uskuteãnûní pilotního projektu „Rekonstrukce a modernizace ãistíren
odpadních vod Most – Chánov a Teplice - Bystﬁany". Následnû SVS a Deutsche Ausgleichsbank
uzavﬁely Smlouvu o poskytnutí podpory na v˘‰e uveden˘ projekt. Na základû tûchto smluv se
pﬁíjemce podpory SVS zavázala, Ïe v˘‰e uveden˘ projekt s pﬁeshraniãním efektem zrealizuje a obû
ãistírny odpadních vod pﬁizpÛsobí normám Evropské unie.
Rekonstrukce obou âOV probíhají po celou dobu za provozu, proto je velmi sloÏité sjednotit
poÏadavky dodavatelÛ, investora a provozovatele. Na obou âOV byly stavební práce zahájeny
v bﬁeznu 2001, montáÏe technologie probíhají od poloviny roku 2001. Dokonãení obou
rekonstrukcí vãetnû komplexního vyzkou‰ení je plánováno na ﬁíjen 2003. Obû stavby byly
rozãlenûny na 12 a 14 provozních celkÛ, ty jsou postupnû realizovány podle schváleného ãasového
harmonogramu a následnû budou investorem pﬁebírány tak, aby mohly b˘t uvádûny do
pﬁedãasného provozu.

Projekt ISPA - „Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování
a ãi‰tûní odpadních vod v Podkru‰nohorské oblasti"
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) podala Ïádost o podporu ze strukturálního
programu ISPA na projekt „Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a ãi‰tûní
odpadních vod v Podkru‰nohorské oblasti", která byla orgány ISPA pﬁijata a schválena dne
16.7.2001. Tím byla uzavﬁena jiÏ tﬁetí etapa pﬁípravné fáze programu ISPA.
Následnû zapoãala fáze projednávání Memoranda o porozumûní (finanãní memorandum) mezi
Národním koordinátorem a Evropskou komisí, ke kterému mûla SVS, jako koneãn˘ pﬁíjemce
pomoci, moÏnost se vyjádﬁit. Memorandum o porozumûní bylo uzavﬁeno koncem ﬁíjna 2001 a je
v nûm mimo jiné zakotveno, Ïe SVS bude na projekt „Dostavba systému zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod v Podkru‰nohorské oblasti" poskytována podpora formou
dotace ve v˘‰i maximálnû 65% oprávnûn˘ch nákladÛ projektu, to znamená cca 60% celkov˘ch
nákladÛ implementaãní fáze projektu. Celkov˘ finanãní objem projektu ãiní 755 mil. Kã.
Cel˘ projekt je rozdûlen do tﬁí ãástí: „Kanalizace Ústí nad Labem" – P0108 dostavba kanalizaãní
sítû v Ústí nad Labem (stoka Z2, stoka O, Chabaﬁovice, Povrly, opatﬁení na síti); „Pitná voda" –
P0109 rekonstrukce ÚV Hradi‰tû, P0111 Rekonstrukce vodovodního ﬁadu Îelenice –
Bílina;„Rekonstrukce âOV" – P0103 rekonstrukce âOV Jirkov, P0104 rekonstrukce âOV
Klá‰terec, P0105 rekonstrukce âOV KadaÀ, P0106 rekonstrukce âOV Údlice, P0107 rekonstrukce
âOV Îatec.
Dále byly v roce 2001 zapoãaty práce na vlastních tendrov˘ch dokumentacích pro v˘bûr zhotovitelÛ
jednotliv˘ch tﬁí ãástí projektu a na tendrové dokumentaci na Superizora projektu, kter˘ je
nezbytn˘m ãlánkem v procesu implementace projektu ISPA.
Koncem roku byly vypracovány tzv. Terms of referens, které definují funkci a pravomoci
Supervizora. Tento materiál byl projednán s implementaãní agenturou a následnû pﬁipomínkován
Delegaturou Evropské komise v Praze. Na základû schválen˘ch Terms of referens byla v poãátku
roku 2002 zpracována tendrová dokumentace pro v˘bûr Supervizora.
Rychlost uzavírání jednotliv˘ch fází projektu ISPA, aÈ jiÏ pﬁípravn˘ch ãi implementaãních, se mÛÏe
zdát pﬁíli‰ pomalá. Je tﬁeba si v‰ak uvûdomit, Ïe se jedná o zcela nov˘ program poskytování
prostﬁedkÛ z Evropské unie, u kterého nejsou procedury a administrace je‰tû pevnû definované
a hlavnû zaÏité. Evropská unie vnímá program ISPA zejména jako v˘ukov˘ program a pﬁípravu
na vyuÏívání Kohezního fondu po vstupu âeské republiky do Evropské unie. V tomto svûtle mÛÏe
b˘t rychlost, kterou postupuje projekt ISPA „Dostavba systému zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod v Podkru‰nohorské oblasti" Severoãeské vodárenské
spoleãnosti a.s., povaÏována za úspûch v‰ech zainteresovan˘ch pracovníkÛ, kteﬁí beze zbytku
zúroãili svoje dosavadní znalosti a zku‰enosti s pﬁípravou a realizací dotovan˘ch projektÛ,
tuzemsk˘ch a pﬁeshraniãních.
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Spolufinancování staveb akcionáﬁÛ spoleãnosti
V roce 2001 byly v rámci programu „spolufinancování" poskytnuty finanãní pﬁíspûvky
28 akcionáﬁÛm spoleãnosti na 29 staveb. Na realizaci vodohospodáﬁsk˘ch staveb (nová díla)
zaji‰Èovan˘ch akcionáﬁi se spoleãnosti podaﬁilo, v dÛsledku dobr˘ch hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ,
poskytnout finanãní pﬁíspûvky ve v˘‰i 27,119 mil. Kã a uspokojit tak vy‰‰í poãet akcionáﬁÛ.
Závûrem roku 2001 pﬁedstavenstvo spoleãnosti projednalo a schválilo dal‰í postup spolufinancování
staveb, kter˘ v˘raznû zlep‰uje podmínky akcionáﬁÛ. Tento zpÛsob bude vyuÏíván akcionáﬁskou
základnou postupnû od ledna 2002, jako dal‰í zdroj finanãních pﬁíspûvkÛ poskytovan˘ch
spoleãností na stavby investorsky zaji‰Èovan˘ch a realizovan˘ch akcionáﬁi.
Oba zpÛsoby spolufinancování, tj.pﬁíspûvek na jednoho novû pﬁipojovaného obyvatele i procentní
pﬁíspûvek z nákladÛ stavby (stanoven˘ch vítûznou nabídkou z v˘bûrového ﬁízení na zhotovitele
stavby) budou vyuÏívány paralelnû od ledna 2002.
S nov˘m zpÛsobem spolufinancování byla akcionáﬁská základna spoleãnosti seznámena pﬁi
setkáních akcionáﬁÛ v jednotliv˘ch okresech Libereckého a Ústeckého kraje.

V˘stavba kanalizací a âOV a dostavba kanalizaãních systémÛ sídel
o velikosti 2-5 tisíc obyvatel – „Program P 2-5“
Zaji‰Èování rozvojového „Programu P 2-5“ v rámci schváleného podnikatelského zámûru
spoleãnosti vyuÏívá moÏnosti podpory Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR pﬁi úãasti investorÛ –
akcionáﬁÛ spoleãnosti. Jedná se o 12 projektÛ, které jsou v rámci spoleãnosti garantovány
ekonomick˘m odborem.
„Programu P 2-5“ byl zahájen v roce 2000 v˘stavbou kanalizace a âOV v Ú‰tûku a v následujícím
roce kanalizací a âOV v Libochovicích. V roce 2001 byly obû akce úspû‰nû dokonãeny a probíhá
na nich roãní zku‰ební provoz. Dále byla zahájena akce „kanalizace Ko‰Èany".
V roce 2001 byly zahájeny a probíhaly práce na pﬁípravné a projektové dokumentaci akcí
Kamenick˘ ·enov, Krásná Lípa, Jiﬁíkov a Zákupy tak, aby s ãasovou rezervou mohla b˘t postupnû
zahajována jejich realizace, a to od dubna 2002 prÛbûÏnû po cel˘ rok. Dal‰í projekty (Bene‰ov n.Pl.,
âesk˘ Dub, Mikulá‰ovice, Terezín a Trmice) budou postupnû realizovány do roku 2005.

PrÛmyslové zóny
Na pﬁední místo v zájmu rozvoje mûst se dostaly rozvojové (prÛmyslové) zóny. Severoãeská
vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) chápe dÛleÏitost této vûci pro rozvoj regionu i pro moÏnou
stabilizaci spotﬁeby vody a proto se bude na pﬁípravû perspektivních a ﬁádnû pﬁipraven˘ch
rozvojov˘ch (prÛmyslov˘ch) zón podílet tímto zpÛsobem:
• Poskytováním odborn˘ch rad a doporuãení pro pﬁípravu a v˘stavbu vodohospodáﬁské
struktury.
• Poskytováním kapacity sv˘ch dceﬁin˘ch spoleãností pro projektové a inÏen˘rské práce.
• Poskytnutím finanãní ãástky aÏ do v˘‰e 30% nákladÛ na vodohospodáﬁskou infrastrukturu,
nejv˘‰e v‰ak 8 milionÛ Kã pro rozvojovou (prÛmyslovou) zónu.
• Pﬁevzetím vodohospodáﬁské infrastruktury do svého majetku, vãetnû de‰Èové kanalizace.
Finanãní prostﬁedky budou poskytnuty za tûchto podmínek:
• SVS bude pﬁizvána k pﬁípravû rozvojové (prÛmyslové) zóny.
•Vodohospodáﬁské ﬁe‰ení a stavby budou odpovídat stavu obvyklému v SVS a provozování
bude dohodnuto se Severoãesk˘mi vodovody a kanalizacemi.a.s.
• Investor bude mít zaji‰tûno financování tak, aby stavba mohla b˘t ﬁádnû dokonãena.
• Bude smluvnû zaji‰tûno pﬁedání vodohospodáﬁské infrastruktury do majetku SVS
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Finanãní situace spoleãnosti
Severoãeskou vodárenskou spoleãnost a.s. (dále SVS) lze za rok 2001 charakterizovat jako
spoleãnost vysoce stabilní, likvidní, vykazující trvale pozitivní hospodáﬁské v˘sledky v jednotliv˘ch
letech své existence. Prioritou spoleãnosti i nadále zÛstává zaji‰tûní zásobování obyvatelstva pitnou
vodou a odkanalizování a ãi‰tûní odpadních vod za sociálnû únosnou cenu vodného a stoãného,
prostﬁednictvím Severoãesk˘ch vodovodÛ a kanalizací a.s. na základû uzavﬁené dlouhodobé
smlouvy o pronájmu infrastrukturního majetku SVS. Hlavní ãinnost spoleãnosti spoãívá v trvalém
rozvoji a údrÏbû infrastrukturního majetku spoleãnosti a ve v˘stavbû nového infrastrukturního
majetku, pﬁi minimalizaci nákladÛ spojen˘ch s touto ãinností.
Aktiva spoleãnosti v prÛbûhu roku 2001 vzrostly o 451 mil. Kã a k 31.12.2001 vykazují stav
12 938 035 tis. Kã. Nejvût‰í poloÏku aktiv spoleãnosti tvoﬁí hmotn˘ investiãní majetek, kter˘ se na
celkov˘ch aktivech podílí 94 %. Diverzifikací investiãních aktivit postupnû dochází i k vytváﬁení
finanãního investiãního majetku, kter˘ sice dosahuje pouze 4 % podílu na celkov˘ch aktivech
spoleãnosti, ale v˘raznû se podílí na celkové tvorbû hospodáﬁského v˘sledku spoleãnosti. V˘nosnost
hmotného investiãního majetku za rok 2001 ãiní 2,92 % ale v˘nosnost z finanãního investiãního
majetku za rok 2001 ãiní 11,87 %.
Finanãní investice spoleãnosti pﬁedstavují v pﬁeváÏné míﬁe akcie provozní spoleãnosti Severoãeské
vodovody a kanalizace, a.s., kdyÏ SVS mûla k 31. 12. 2001 v drÏení 49,6 % akcií a.s. Severoãeské
vodovody a kanalizace, spoleãnû se spoleãností VIVENDI WATER, která ke stejnému datu mûla
rovnûÏ v drÏení 49,6 % akcií a.s. Severoãeské vodovody a kanalizace. Aktiva spoleãnosti jsou
z 94 % kryta vlastním jmûním spoleãnosti. Cizí zdroje spoleãnosti kryjí její aktiva ve v˘‰i 6 %
a v pﬁeváÏné míﬁe pﬁedstavují návratné bezúroãné finanãní v˘pomoci poskytnuté na realizaci
v˘stavby nového infrastrukturního majetku spoleãnosti.
SVS za rok 2001 vykázala kladn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek ve v˘‰i 43 535 tis. Kã. Tohoto pozitivního
v˘sledku bylo dosaÏeno zejména úsporou provozních nákladÛ, kdy provozní hospodáﬁsk˘ v˘sledek
po odpoãtu zúãtování rezerv a ãasového rozli‰ení v˘nosÛ za rok 2001, byl vytvoﬁen ve v˘‰i 36 813
tis. Kã. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek z finanãních ãinností byl za rok 2001 vytvoﬁen ve v˘‰i 39 938 tis. Kã.
Tohoto pozitivního hospodáﬁského v˘sledku bylo dosaÏeno optimálním ﬁízením cash-flow
spoleãnosti a pﬁíjmem dividend z drÏen˘ch akcií. Na celkov˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek mûla negativní
vliv vytvoﬁená rezerva na odloÏenou daÀ, která v˘raznû sníÏila celkov˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek
spoleãnosti za rok 2001.
DaÀové zákony zpÛsobují, Ïe úãetní hospodáﬁsk˘ v˘sledek a daÀov˘ základ nejsou totoÏné.
Hlavním dÛvodem tohoto rozdílu v SVS jsou odpisy investiãního majetku, kdy daÀov˘ náklad je
v ãase rychlej‰í neÏ náklad úãetní. OdloÏená daÀ tento vznikl˘ nesoulad odstraÀuje. V roce 2001
byla dopoãítána a zaúãtována do nákladÛ i odloÏená daÀ (daÀov˘ závazek) z rozdílu úãetních a
daÀov˘ch odpisÛ za roky pﬁedcházející, coÏ se v˘raznou zmûnou promítlo do nákladÛ r. 2001 a
do‰lo tak k jednorázovému zkreslení hospodáﬁského v˘sledku tohoto období. Aby toto zkreslení
bylo co nejmen‰í a hospodáﬁsk˘ v˘sledek za rok 2001 byl co nejreálnûj‰í , byly pﬁeru‰eny daÀové
odpisy u vybraného majetku v roce 2001 a to u ve‰kerého majetku 5. daÀové skupiny (budovy) a u
vybraného majetku 1. a 2. daÀové skupiny. Celkové pﬁeru‰ení daÀov˘ch odpisÛ za r. 2001 je ve v˘‰i
cca 230 mil.Kã (v roce 2001 ãinilo pﬁeru‰ení daÀov˘ch odpisÛ 463 mil.Kã).
Dal‰í v˘raznou poloÏkou odloÏené danû je daÀová pohledávka za daÀovou ztrátou minul˘ch let.
Pﬁedpokládá se, Ïe daÀová ztráta se v prÛbûhu dal‰ích pûti let odeãte od základu danû z pﬁíjmÛ.
SVS za rok 2001 plnila ve‰keré své závazky, vypl˘vající z obchodního styku, plynule vÏdy v termínu
splatnosti. RovnûÏ splátky návratn˘ch finanãních v˘pomocí a splátky úvûru byly provedeny pﬁed
termínem splatnosti.
Celkov˘ pﬁehled aktiv a pasiv spoleãnosti a tvorba hospodáﬁského v˘sledku spoleãnosti za rok 2001,
vykazují dále uvedené pﬁehledy.
¤ídící orgány spoleãnosti, pﬁedstavenstvo a dozorãí rada, uloÏily vedení spoleãnosti sjednotit cenu
pro obyvatelstvo a ostatní odbûratele do roku 2002. V tomto smyslu probíhala také ve‰kerá jednání
s
pro
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Rozvaha a v˘kaz ziskÛ a ztát ve zkráceném znûní
ROZVAHA
(tisíce Kã)

rok 1999

rok 2000

rok 2001

AKTIVA CELKEM

11 875 486

12 487 172

12 938 035

Stálá aktiv

11 604 231

12 128 615

12 610 462

• nehmotn˘ investiãní majetek
• finanãní investice
• hmotn˘ investiãní majetek

5 570
265 672
11 332 989

11 519
459 650
11 657 446

13 227
479 972
12 117 263

ObûÏná aktiva

259 919

356 897

323 091

• finanãní majetek

189 936

297 681

244 650

11 336

1 660

4 482

PASIVA CELKEM

11 875 486

12 487 172

12 938 035

Vlastní jmûní
• základní jmûní
• kapitálové fondy
• hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období

11 408 637
7 605 482
2 896 481
39 672

11 734 368
7 605 482
3 183 707
47 825

12 216 188
7 605 482
3 619 321
43 535

462 552
338 254
63 950

749 299
353 432
187 102

718 220
330 933
277 993

4 297

3 505

3 627

rok 1999

rok 2000

rok 2001

581 378
- 73 237

606 620
- 34 621

- 509 527

- 556 512

664 440
-46 562
60 070
-581 065

PROVOZNÍ HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK

- 1 386

15 487

96 883

V˘nosy z finanãních investic a prodeje cen. papírÛ
Nákladové a v˘nosové úroky
Ostatní finanãní náklady a v˘nosy

26 510
8 025
- 239

32 348
1 998
- 5 851

40 429
515
-1 006

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SL. Z FINANâNÍ âINNOSTI
OdloÏená daÀ

34 296

28 495

39 938
10 180

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SL. ZA BùÎNOU âINNOST

32 910

43 982

147 001

6 762

3 843

-103 466

39 672

47 825

43 535

Ostatní aktiva

Cizí zdroje
• dlouhodobé závazky
• krátkodobé závazky
Ostatní pasiva

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT VE ZKRÁCENÉM ZNùNÍ
(tisíce Kã)
V˘kony
Náklady
Zaúãtování rezerv a ãasové rozli‰ení v˘nosÛ
Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku

Mimoﬁádné náklady a v˘nosy
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SL. ZA ÚâETN¯ OBDOBÍ
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Konsolidovaná rozvaha k 31.12. 2001
AKTIVA
A.
B.
B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.
B. V.
C.
C. I.
C. II.
C. III.
C. IV.
D.

CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmûní
Stálá aktiva
Nehmotn˘ investiãní majetek
Hmotn˘ investiãní majetek
Finanãní investice
Aktivní konsolidaãní rozdíl
Cenné papíry v ekvivalenci
ObûÏná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanãní majetek
Ostatní aktiva – pﬁechodné úãty aktiv

13 104 861

PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmûní
A. I.
Základní jmûní
A. II.
Kapitálové fondy
A. III.
Fondy ze zisku
A. IV.
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek minul˘ch let
A. V.
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období
A. V.1
v tom: hosp.v˘sl. bûÏného úãetního období (+/-)
A. V.2
podíl na hosp. v˘sledku v ekvivalenci (+/-)
A. VI.
Pasivní konsolidaãní rozdíl
A. VII. Konsolidaãní rezervní fond
B.
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. III.
Krátkodobé závazky
B. IV.
Bankovní úvûry a v˘pomoci
C.
Ostatní pasiva – pﬁechodné úãty pasiv

13 104 861
12 393 069
7 605 482
3 619 321
944 850
- 866
105 620
19 003
86 617
30 320
88 342
708 165
3 243
330 933
267 938
106 051
3 627

12 787 342
13 226
12 117 263
37 220
0
619 633
313 037
0
0
68 387
244 650
4 482

Konsolidovan˘ v˘kaz ziskÛ a ztrát k 31.12. 2001
TrÏby za prodej zboÏí
Náklady vynaloÏené na prodej zboÏí
Obchodní marÏe
V˘kony
V˘konová spotﬁeba
Pﬁidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku
Zúãtování rezerv, opravn˘ch poloÏek a ãasového rozli‰ení provozních nákladÛ
Dal‰í provozní v˘nosy
Dal‰í provozní náklady
* Konsolidovan˘ provozní hospodáﬁsk˘ v˘sledek
Finanãní v˘nosy
Finanãní náklady
* Konsolidovan˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek z finanãních operací
OdloÏená daÀ z pﬁíjmÛ za bûÏnou ãinnost
** Konsolidovan˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost
Mimoﬁádné v˘nosy
Mimoﬁádné náklady
Zúãtování pasivního konsolidaãního rozdílu
Zúãtování aktivního konsolidaãního rozdílu
OdloÏená daÀ z pﬁíjmÛ za mimoﬁádnou ãinnost
* Konsolidovan˘ mimoﬁádn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek
*** Konsolidovan˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období bez podílu ekvivalence
Podíl na hospodáﬁském v˘sledku v ekvivalenci
**** Konsolidovan˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období

v tis.Kã

664 440
22 727
641 713
22 930
581 065
6 650
68 451
2 636
96 883
220 036
212 210
7 826
95 077
9 632
1 887
96
7 580

9 371
19 003
86 617
105 620
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V¯ROK AUDITORA
Provedla jsem audit pﬁiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti Severoãeská vodárenská
spoleãnost a.s. k 31. prosinci 2001. Na sestavení úãetní závûrky je odpovûdn˘ statutární orgán spoleãnosti. Mou úlohou je vydat na základû auditu v˘rok k této
úãetní závûrce.
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto smûrnice poÏadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pﬁimûﬁenou jistotu, Ïe úãetní závûrka
neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené ovûﬁení úplnosti a prÛkaznosti ãástek a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch
odhadÛ uãinûn˘ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky.
Jsem pﬁesvûdãena, Ïe proveden˘ audit poskytuje pﬁimûﬁen˘ podklad pro vydání
v˘roku.
Podle mého názoru úãetní závûrka vûrnû zobrazuje ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. k 31. prosinci 2001 a v˘sledek hospodaﬁení za rok 2001
v souladu se zákonem o úãetnictví a pﬁíslu‰n˘mi dal‰ími pﬁedpisy âeské republiky.
V˘‰e uveden˘ názor auditora odpovídá

„v˘roku bez v˘hrad“
K datu vydání této zprávy nebyla dosud dokonãena v˘roãní zpráva spoleãnosti za
uplynulé úãetní období 2001, její ovûﬁení bude provedeno následnû s vydáním samostatné zprávy.
V Teplicích 8. dubna 2002
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Zpráva dozorãí rady
VáÏení akcionáﬁi, dámy a pánové,
Dozorãí rada Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. pracovala v roce 2001 do ãervna ve
tﬁináctiãlenném sloÏení, následnû pak v dvanáctiãlenném poãtu, pﬁiãemÏ deset ãlenÛ zastupovalo
akcionáﬁe a dva zamûstnance.
Dozorãí rada zasedala v roce 2001 v souladu se stanovami spoleãnosti celkem devûtkrát. Její ãinnost
se odvíjela od hlavních úkolÛ, které ji urãuje zákon a platné stanovy, tj. dohled na v˘kon pÛsobnosti
pﬁedstavenstva, na podnikatelskou ãinnost spoleãnosti a stanovení jejího strategického v˘voje.
Dozorãí rada byla o stavu spoleãnosti, aktuálních úkolech a v˘voji hospodaﬁení prÛbûÏnû
informována, a to buì úãastí pﬁedsedy nebo místopﬁedsedy dozorãí rady na jednáních
pﬁedstavenstva, spoleãn˘m zasedáním s pﬁedstavenstvem, nebo úãastí generálního ﬁeditele a dal‰ích
ãlenÛ managementu na zasedáních dozorãí rady. Lze konstatovat, Ïe pﬁedstavenstvo akciové
spoleãnosti i vrcholové vedení spoleãnosti vytvoﬁily pro ãinnost dozorãí rady potﬁebné prostﬁedí, Ïe
informace, stanoviska a potﬁebné doklady byly pﬁedávány vãas a v odpovídající kvalitû.
Dozorãí rada pﬁezkoumala ﬁádnou a konsolidovanou úãetní uzávûrku za rok 2001 vãetnû návrhu
na rozdûlení zisku a doporuãuje valné hromadû tuto úãetní uzávûrku a návrh na rozdûlení zisku
schválit.
V uplynulém období dozorãí rada nezjistila Ïádné poru‰ení povinností ãlenÛ pﬁedstavenstva ani
nedostatky v hospodaﬁení spoleãnosti a konstatovala, Ïe pﬁedstavenstvo i management zabezpeãují
chod spoleãnosti v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské ãinnosti.

Petr Polák
pﬁedseda dozorãí rady
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