Konsolidovaná
výroční zpráva
společností

2020

Úvodní slovo
předsedy
představenstva VHZ
Vážení akcionáři, paní starostky, páni starostové, obchodní partneři, zastupitelé měst a obcí,
tímto Vám jménem představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) předkládám Konsolidovanou výroční zprávu účetního konsolidačního celku

na a řízena městy a obcemi šumperského okresu, ŠPVS

VHZ a společnosti Šumperská provozní vodohospodářská

byla dlouhodobě v rukou soukromého zahraničního kapi-

společnost, a.s. (ŠPVS).

tálu. Akvizice společností ŠPVS a VHZ provedená formou
odkupu 100 % kusů akcií společnosti ŠPVS v roce 2020

Z pohledu historie společnosti VHZ je Vám Výroční

přinesla dlouhodobě očekávaný stav, při kterém je veške-

zpráva v této podobě předkládána vůbec poprvé. Jejím

ré hospodaření s vodou v městech a obcích Šumperského

hlavním úkolem je informovat Vás o všem podstatném,

okresu plně podřízeno řízení těchto měst a obcí.

co se v roce 2020 událo a předat Vám tak ucelený obraz
z podnikatelské činnosti nejen společnosti VHZ a společ-

V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných oprav a in-

nosti ŠPVS. Svým pojetím tato Výroční zpráva navazuje

vestic ukončila společnost VHZ účetní rok 2020 se ztrá-

na samostatně zpracovanou Výroční zprávu společnosti

tou ve výši 9. 397 tis. Kč. Provozní společnost ŠPVS pak

VHZ a společnosti ŠPVS a tyto tak ve vzájemných souvis-

vykázala za rok 2020 zisk po zdanění ve výši 22.877 tis.

lostech doplňuje.

Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření účetního období roku 2020 představuje ztrátu ve výši 7.438 tis. Kč.

Jak společnost VHZ, tak společnost ŠPVS jsou právnické

I přes zápornou hodnotu konsolidovaného hospodářské-

osoby založené dle práva České republiky. Společnost

ho výsledku za rok 2020 vyplatí společnost ŠPVS společ-

VHZ vlastní od 2. 11. 2020 100 % akcií společnosti ŠPVS,

nosti VHZ v roce 2021 dividendu ve výši 19. 046 tis. Kč

je mateřskou společností, která ovládá dceřinou společ-

(269 Kč na jednu akcii).

nost ŠPVS. VHZ je ovládající osobou ovládané společnosti
ŠPVS. VHZ a ŠPVS tvoří skupinu konsolidačních jednotek,

Vše podstatné je uvedeno na následujících stranách této

kterou nelze na základě kritérií (výše konsolidovaných

konsolidované Výroční zprávy, případně v jednotlivých

netto aktiv skupiny, výše konsolidovaného obratu, prů-

dílčích Výročních zprávách společností ŠPVS a VHZ, pro-

měrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny)

to mi jen závěrem ještě dovolte, abych tímto poděkoval

stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále

všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí

jen „ZoÚ“) považovat za malou a právě z tohoto důvodu

rady společnosti, akcionářům společnosti, jakožto všem

je společnost VHZ společností, která má povinnost sesta-

obchodním partnerům za to, že byl rok 2020 i přes jeho

vovat konsolidovanou účetní závěrku.

výjimečnost ve všech směrech pro společnost VHZ
a ŠPVS úspěšným. Přeji vám příjemné chvíle při pročítání

Spojení společností VHZ a ŠPVS na konci roku 2020

této Výroční zprávy a plně věřím, že informace v ní uve-

k datu 2. 11. 2020 bylo logickým vyústěním dlouhodobě

dené budou pro vás plně dostačují.

řešené otázky způsobu provozování vodohospodářské
infrastruktury VHZ. Obě společnosti byly dlouhodobě
provázány vzájemně uzavřenými provozními smlouvami,

S pozdravem

fungovaly ve vzájemné symbióze a v procesu rozdělení
rolí při plnění stejného poslání, tj. bezvadných dodávek

Martin Hoždora

pitné vody a čištění vody odpadní v městech a obcích

Předseda představenstva

šumperského okresu. Co je dlouhodobě odlišovalo, bylo
jejich vlastnictví. Zatímco společnost VHZ je plně ovládá-
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Vymezení
konsolidačního celku
Konsolidační celek tvoří následující společnosti:

Základní kapitál:

Mateřská (konsolidující) společnost:

VHZ

1 192 763 000,- Kč, Splaceno: 100%

Dceřiná společnost:

ŠPVS

Akcie:
1 192 763 ks kmenové akcie na jméno v listinné podo-

VHZ vlastní 100%, tj. 70 806 ks akcií společnosti ŠPVS.

bě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie na jméno jsou
převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převo-

Bližší identifikace
jednotlivých
společností

du akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto
akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv s
nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo vyšší
územně samosprávný celek, jehož jsou tyto obce součástí, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,
sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk, IČ: 47674954

Společnost Šumperská provozní vodohospodářská

Údaje o zřízení:

IČ: 47674911,

společnost, a.s., sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk,
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je

Údaje o zřízení:

Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod.

splatil celé základní jmění společnosti, které je předsta-

zákoníku a jediným zakladatelem společnosti je Fond ná-

vováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku

rodního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašinovo nábřeží

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ma-

42. Zakladatel splatil 100 % základního jmění, které je

jetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu

představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího

státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová

majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění to-

2, 787 01 Šumperk. Společnost je zapsána v obchodním

hoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním

rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,

projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Šum-

vložka 714.

perk.

Právní forma:

Právní forma

akciová společnost

akciová společnost

Datum vzniku:

Datum vzniku:

1. 1. 1994

1. 1. 1994

Předmět činnosti:

Předmět činnosti:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení

živnostenského zákona.

daňové evidence; projektová činnost ve výstavbě; pod-

Způsob jednání:

nikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; pro-

Společnost zastupuje předseda představenstva samo-

vádění staveb, jejich změn a odstraňování; vodoinstala-

statně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové předsta-

térství, topenářství; silniční motorová doprava - nákladní

venstva společně.

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší

Ostatní skutečnosti:

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku po-

k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozi-

stupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o ob-

dly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmot-

chodních společnostech a družstvech.

nosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí; -výroba, obchod a služby neuvedené
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v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími
obory činností náležejícími do této živnosti volné: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,
lesnictví a myslivost, zpracování dřeva, výroba dřevěných,
korkových, proutěných a slaměných výrobků, vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací
práce, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších ma-

Předmět činnosti
konsolidačního celku
VHZ a ŠPVS

teriálů, výroba měřících, zkušebních, navigačních, optic-

VHZ je akciovou společností 100 % vlastněnou městy

kých a fotografických přístrojů a zařízení, provozování vo-

a obcemi šumperského okresu, které díky svým akciím

dovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, nakládání s

mají kontrolu nad její správou a strategickým směřováním.

odpady (vyjma nebezpečných), přípravné a dokončovací

Během prvních dvou desítek let fungování společnosti se

stavební práce, specializované stavební činnosti, zpro-

počet akcionářů postupně stabilizoval na čísle 28. Akci-

středkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloob-

onáři se scházejí na valných hromadách, kde rozhodují

chod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,

mimo jiné o obsazení představenstva a dozorčí rady VHZ.

ubytovací služby, poskytování software, poradenství v

Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace a je

oblasti informačních technologií, zpracování dat hos-

pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu.

-tingové a související činnosti a webové portály realitní

VHZ vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady,

činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půj-

kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod (ČOV)

čování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost,

a některé dešťové zdrže v okrese Šumperk. VHZ investuje

zpracování odborných studií a posudků, projektování

do rozšiřování a modernizace řadů s cílem minimalizovat

pozemkových úprav, příprava a vypracování technických

provozní ztráty vody, které vznikají v zastaralé infrastruk-

návrhů, grafické a kresličské práce, projektování elektric-

tuře. Součástí práce VHZ je ale i nahrazování starých zdro-

kých zařízení, testování, měření, analýzy a kontroly, služ-

jů novými kvalitními zdroji podzemní vody. Významným

by v oblasti administrativní správy a služby organizačně

z hlediska investic a plánování je zajištění maximálního

hospodářské povahy, mimoškolní výchova a vzdělávání,

možného počtu připojených domácností a podniků k vo-

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provo-

dovodním a kanalizačním stokám. VHZ pracuje s cílem

zování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizo-

maximální ochrany životního prostředí a podle principů

vání sportovní činnosti, poskytování technických služeb,

udržitelného rozvoje.

opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kultur-

Posláním VHZ je zajišťování komplexních služeb v oblasti

ní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů

dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

a měřidel.

Cílem činnosti VHZ je dlouhodobě udržitelné provozová-

Způsob jednání:

ní vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně

Společnost zastupuje předseda představenstva samo-

zařízení na čištění vod, jejich systematické a průběžné

statně nebo místopředseda představenstva společně s

rozšiřování a modernizování. VHZ plní své poslání s maxi-

dalším členem představenstva.

málním ohledem na potřeby občanů a firem z šumperské-

Ostatní skutečnosti:

ho okresu a v náročném prostředí svého působení usiluje

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku po-

o dlouhodobě udržitelné ceny vodného a stočného. VHZ

stupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o ob-

se okrajově zabývá rovněž problematikou dešťových ka-

chodních společnostech a družstvech.

nalizací, které jsou ovšem jinak v majetku třetích osob.

Základní kapitál:

Provozování infrastrukturního majetku ve smyslu zákona

70 806 000,- Kč.

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřej-

Akcie:

nou potřebu je zajišťováno prostřednictvím společnosti

70 806 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované po-

ŠPVS, a to na základě vzájemně uzavřené smluvní doku-

době ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

mentace.

Jediný akcionář:

Původně byla infrastruktura v majetku VHZ provozo-

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČ: 476 74 954,

vána na základě dvou smluv, provozní a nájemní (jme-

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk.

novitě „Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací
a o jejich obnově a rozvoji“ ze dne 21. 6. 2002 a „Smlouva
o podmínkách nájmu vodohospodářských zařízení“ ze dne
30. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků, které byly uza-
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vřeny na dobu určitou do 31. 12. 2020. Dodatkem č. 5 (ze

ností ŠPVS, která je 100 % vlastněna společností VHZ

dne 2. 7. 2009) došlo ke zkrácení doby trvání provozní

a je osobou ovládanou (uzavření smlouvy mimo zadávací

smlouvy pouze pro kanalizační složku infrastruktury, a to

řízení v rámci vertikální spolupráce).

do 31. 12. 2015. Pro oblast vodovodní složky infrastruktury nebyla doba trvání zkrácena, tato smlouva včetně 15
dodatků byla platná do 31. 12. 2020.

Nová provozní smlouva na zajištění provozní činnosti
od 1.1.2021 do 31. 12. 2025 byla mezi společností VHZ
a ŠPVS podepsána dne 2.12.2020. Po dvaceti pěti letech

V roce 2015 zajistila VHZ výběr provozovatele kanalizač-

přešla společnost VHZ z oddílného modelu provozování

ní složky své infrastruktury formou koncesního řízení na

na model vlastnický, přičemž v současné době využívá

provozovatele pro roky 2016 až 2020 v návaznosti na

k provozní činnosti svoji dceřinou společnost ŠPVS.

plnění dotačních podmínek projektu „Zlepšení kvality
vod horního povodí řeky Moravy - fáze II.“ Vítězem kon-

VHZ s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.

Popis infrastruktury
VHZ

Jedním z nejdůležitějších úkolů VHZ pro rok 2020 bylo

Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní maje-

uzavření nové provozní smlouvy na provozování vodo-

tek vodovodů a kanalizací na území těchto měst a obcí

hospodářského majetku pro období po uplynutí platnosti

šumperského okresu – Bludov, Hanušovice, Hraběšice,

stávajících provozních smluv, tedy po datu 31.12.2020.

Chromeč, Jestřebí, Krchleby, Loštice, Loučná nad Desnou,

cesního řízení se stala opětovně společnost ŠPVS, s níž
VHZ v roce 2015 uzavřela novou samostatnou koncesní
smlouvu na provozování kanalizační složky infrastruktury

Vzhledem k provedené akvizici společnosti VHZ a ŠPVS,

Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Olšany,

která proběhla v roce 2020, vznikla objektivní možnost

Petrov nad Desnou, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, Ruda

uzavřít novou Provozní smlouvu v souladu s § 11 zákona

nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Stavenice, Šumperk,

o zadávání veřejných zakázek přímo s dceřinou společ-

Třeština, Velké Losiny, Vikýřovice, Vyšehoří a Zábřeh.

Popis hodnoty

Hodnota

Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ dle VÚME
(Vybrané údaje majetkové evidence).

počet IČME

Jednotka
109

ks

Počet obyvatel s trvalým pobytem

76 649

obyv

Počet zásobených obyvatel

75 937

obyv

Počet odkanalizovaných na ČOV

62 837

obyv

Počet odkanalizovaných na VV

0

obyv

Celková délka vod.řadů

588,639

km

Celková přepočtená délka vod.řadů

657,041

km

Celková délka vod.řadů do DN100

236,286

km

Celková délka vod.řadů do DN300

308,346

km

Celková délka vod.řadů do DN500

44,007

km

Celková délka vod.řadů DN větších než 500

0,000

km

Celková délka kovových vod.řadů

185,553

km

Celková délka plastových vod.řadů

375,719

km

27,367

km

Celková délka vod.řadů z jiných materiálů
Celkový počet vodojemů

46

ks

Celkový objem vodojemů

36 385

m3

Celkový počet přípojek

14 524

ks

Celkový počet vodoměrů

14 359

ks

53

ks

Celkový počet čerpacích stanic
Celková pořizovací cena vodovodních řadů

2 871 917,90

tis.Kč

Celková projektovaná kapacita úpraven

250,00

l/s

Celková využitelná kapacita úpraven

150,00

l/s

4

Popis hodnoty

Hodnota

Celková kapacita úpraven z podzemní vody

Jednotka
150,00

l/s

Celková pořizovací cena úpraven

423 898,08

Celková délka kanalizačních stok

333,591

km

Celková délka kanalizačních stok do DN300

214,259

km

Celková délka kanalizačních stok do DN500

57,431

km

Celková délka kanalizačních stok do DN800

31,897

km

Celková délka kanalizačních stok s DN větší než DN800

30,004

km

Celková délka kameninových kanalizačních stok

tis.Kč

54,263

km

Celková délka betonových kanalizačních stok

131,238

km

Celková délka plastových kanalizačních stok

142,917

km

5,173

km

Celková délka kanalizačních stok z jiného materiálu
Celkový počet dešťových nádrží

5

ks

Celkový objem dešťových nádrží

10 192

m3

Celkový počet kanalizačních přípojek

10 398

ks

37

ks

Celkový počet odlehčovacích komor
Celkový počet čerpacích stanic na stokové síti

30

Celková pořizovací cena stokových sítí

3 362 216,74

Celková projektovaná kapacita ČOV

ks
tis.Kč

44 857,00

m3/den

Celková kapacita ČOV v BSK5

7 589,10

kg/den

Celková kapacita ČOV v ekvivalentních obyvatelích

126 485

EO

Celková pořizovací cena ČOV
Celková pořizovací cena všeho
Provozní společnost ŠPVS pak provozuje i majetek dalších
měst a obcí, které nespadají pod vlastnickou společnost
VHZ. Těmito jsou vodovody v obcích Oskava, Dolní Studénky vč. Králce, Leština, Jestřebí vč. Pobučí, a skupinové
vodovody Klopina – Veleboř a Bílá Lhota včetně místních

908 974,40

tis.Kč

7 567 007,11

tis.Kč

Provozní činnost
ŠPVS v číslech:

částí pod ní spadajících a kanalizace ve vlastnictví obce

Společnost spravuje k dnešnímu dni 16 vodovodů, z toho

Zvole a Oskava. Nad rámec standardní provozní činnosti

7 skupinových, 56 vodojemů, 4 úpravny pitné vody a 667

vykonává ŠPVS tyto činnosti:

km vodovodních sítí.

•

Projektová a inženýrská činnost

•

Stavebně-montážní činnost

•

Tlakové čištění kanalizace,
svoz a likvidace splašků

Obyvatelstvo zásobené vodou

82 136 osob v r. 2020

•

Revize kanalizací televizní kamerou

Počet vodovodních přípojek

16 606 ks

•

Trasování potrubí - vyhledávání poruch

Množství vyrobené pitné vody

4 306 tis.m3/rok 2020

•

Prodej materiálu

Počet úpraven vody

4

•

Nákladní doprava

Počet zdrojů, pramenišť

27

•

Laboratoře

Počet čerpacích stanic

67

Počet vodojemů

56

Celková kapacita vodojemů

37 993 m3

Délka přívodních řadů

141,30 km

Délka rozvodných řadů

524,91 km

PITNÁ VODA

5

Úpravny vody :

Skupinové vodovody :

1 - ÚV Kouty n/Desnou

1 – SV Šumperk

2 - ÚV Rapotín

2 – SV Zábřeh

3 - ÚV Lesnice

3 – SV Olšany

4 - ÚV Moravičany

4 – SV Mohelnice
5 – SV Třeština - Stavenice
6 – SV Klopina - Veleboř
7 – SV Bílá Lhota
Rok 2016

Spotřeba fakturovaná [m3]

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

3 675 000

87,94%

3 699 000

86,14%

3 704 000

87,15 %

3 733 000

88,19 %

3 617 000

84,00 %

34 891

0,83%

31 245

0,73%

32 929

0,78 %

35 107

0,83 %

34 023

0,79 %

442 309

10,58%

536 555

12,49%

488 021

11,48 %

439 903

10,39 %

627 327

14,57 %

Komerční ztráty
[m3]

5 000

0,12%

5 000

0,12%

5 000

0,12 %

5 000

0,12 %

5 000

0,12 %

Ztráty měřením
[m3]

21 800

0,52%

22 200

0,52%

20 050

0,47 %

19 990

0,47 %

22 650

0,53 %

Vlastní spotřeba
vody [m3]
Fyzické ztráty
[m3]

ODPADNÍ VODY
Obyvatelstvo napojené na kanalizaci 64 673 osob
v r. 2020
Počet kanalizačních přípojek

10 948 ks

Množství čištěných odpadních vod

9.095 tis.m3/rok
2020

Délka kanalizace

349,9 km

Počet čerpacích stanic

37

Počet čistíren odpadních vod

9

Čistírny odpadních vod:
1 - ČOV Šumperk
2 - ČOV Staré Město pod Sněžníkem
3 - ČOV Kouty nad Desnou
4 - ČOV Zábřeh
5 - ČOV Mohelnice
6 - ČOV Loštice
7 - ČOV Vlčice
8 - ČOV Mírov
9 - ČOV Zvole

6

Schéma dispečinku
ŠPVS

^ƚĂƌĠDĢƐƚŽ
ý2967$5e0ċ672

<ŽƵƚǇŶĂĚĞƐŶŽƵ
ÚV KOUTY NAD DESNOU

HANUŠOVICE
ƵŬŽǀŝĐĞ

>ŽƵēŶĄŶĂĚĞƐŶŽƵ

,ǇŶēŝĐĞŶĂĚDŽƌĂǀŽƵ

sĞůŬĠ>ŽƐŝŶǇ

Sobotín
Rapotín
ÚV RAPOTÍN

WĞƚƌŽǀŶĂĚĞƐŶŽƵ
ZƵĚĂŶĂĚDŽƌĂǀŽƵ
sŝŬǉƎŽǀŝĐĞ
,ƌĂďĢƓŝĐĞ

ĂƌƚŽŸŽǀ
ZĂĚŽŵŝůŽǀ
KůƓĂŶǇ

ŠUMPERK

ý29â803(5.

sǇƓĞŚŽƎş

ůƵĚŽǀ
Dolní Sudénky

WŽƐƚƎĞůŵƽǀĞŬ
^ǀĠďŽŚŽǀ

ZŽǀĞŶƐŬŽ
KƐŬĂǀĂ

\,

DŽƐƚŬŽǀ
ÚV LESNICE

EĞŵŝůĞ

ý29=È%ě(+

>ĞƓƚŝŶĂ

,ŶĢǀŬŽǀ
:ĞƐƚƎĞďş
WŽďƵēş

sĞůĞďŽƎ
ǀŽůĞ

ý29=92/(

<ƌĐŚůĞďǇ
Klopina
\ĞƉŽǀĄ
^ƚĂƌǉDĂůĞƚşŶ

<ǀĢƚşŶ

:ĂǀŽƎş

,Ąũ
>ŝďŝǀĄ

DşƌŽǀ

dƎĞƓƚŝŶĂ
^ƚĂǀĞŶŝĐĞ

ý290Ë529

^ǀŽũĂŶŽǀ

<ƎĞŵĂēŽǀ

ý2902+(/1,&(

Podolí
^ƚƵĚĞŶĄ>ŽƵēŬĂ

jũĞǌĚ

VoĚŽǀŽĚ
<ĂŶĂůŝǌĂĐĞ

>ŽƓƚŝĐĞ
ĄĚůŽǀŝĐĞ

ý29
/2â7,&(

sůēŝĐĞ

şůĄ>ŚŽƚĂ

7

Schéma majetku
ve vlastnictví VHZ
VDJ KVĚTNÁ
ST. MĚSTO
PRAMENIŠTĚ NAD KOUPALIŠTĚM

VRT HV-6 + ČS ST. MĚSTO
VDJ HTP
ST. MĚSTO

VDJ U KOUPALIŠTĚ
ST. MĚSTO

Staré Město
ČOV STARÉ MĚSTO

JÍMÁNÍ HUČIVÁ DESNÁ

VDJ HOTELOVÝ
VDJ PROVOZNÍ

ÚV KOUTY NAD DESNOU

VDJ HANUŠOVICE č. I Statky

HORNÍ PRAMENIŠTĚ

PRAMENIŠTĚ LOUKA

VDJ HANUŠOVICE č. II

Kouty nad Desnou
VDJ III HANUŠOVICE RYCHTA

ČOV KOUTY NAD DESNOU

PRAMENIŠTĚ CIKRYT

VDJ LOUČNÁ obecní

NOVÁ PRAMENIŠTĚ

HANUŠOVICE

VDJ LOUČNÁ NAD DESNOU

Kociánov

Bukovice

Hynčice nad Moravou
VDJ HYNČICE

Loučná nad Desnou

ČS HYNČICE
PRAMENIŠTĚ NAD HŘBITOVEM
VDJ HANUŠOVICE ZETOR

PRAMENIŠTĚ NAD RYCHTOU

ČOV HANUŠOVICE
PRAMENIŠTĚ ZETOR

VDJ VELKÉ LOSINY PŘERUŠOVACÍ
VDJ VELKÉ LOSINY

Velké Losiny

ZČS Sobotín 1

ÚV+ČS RAPOTÍN
Rapotín

ZČS Sobotín 2

VDJ
PETROV

PRAMENIŠTĚ
Rapotín

Bohdíkov

RŠ RAPOTÍN U TRATI
RŠ RAPOTÍN ULIČKA

VDJ STP 1
SOBOTÍN

Petrov nad Desnou

VDJ STP 2 SOBOTÍN

Sobotín
ZČS Sobotín 3

RŠ RAPOTÍN SOUTOK

ŠUMPERK

VDJ HTP + ATS SOBOTÍN

SRO RAPOTÍN

Hostice
VDJ Ruda nad Moravou

VDJ SKALKA
ŠUMPERK
VDJ HTP
ŠUMPERK

VDJ HRABĚŠICE

Hraběšice
VDJ HÁJ
ŠUMPERK

VRT HV 211
VRT HV 212

VRT HR - 1

Vikýřovice
KUŽELOVÉ
UZÁVĚRY

Ruda nad Moravou

VDJ DTP
ŠUMPERK

Bartoňov
Radomilov
VDJ HRADISKO
ŠUMPERK

Olšany

VDJ OLŠANY

PRAMENIŠTĚ LUŽE

ZČS BLUDOV

VDJ BLUDOV

RŠ BOHUTÍN

Směr Nový Malín

ČOV ŠUMPERK

Nový Malín

Bludov
Vyšehoří
JEDLÍ

Králec

ČS CHROMEČ

Chromeč
VDJ POSTŘELMŮVEK

Dolní Studénky

VDJ SVÉBOHOV

VDJ JEDLÍ

Postřelmůvek
Svébohov
Postřelmov

Rovensko

VDJ ROVENSKO

ČS ROVENSKO

VDJ DVORSKÁ
ZÁBŘEH

ZÁBŘEH

VDJ KRUMPACH
ZÁBŘEH
VODNÍ ZDROJE
RŮŽOVÉ ÚDOLÍ

VDJ RAČICE
ZÁBŘEH

PRAMENIŠTĚ LESNICE

ÚV LESNICE

ČS ZÁBŘEH
VDJ U HŘBITOVA
ZÁBŘEH

PRAMENIŠTĚ LESNICE

Nemile

Leština

ČOV ZÁBŘEH
Skalička

Hněvkov
VDJ+ČS SKALIČKA
ZÁBŘEH

VDJ HNĚVKOV

VDJ+ČS
RÁJEČEK ZÁBŘEH

ČS HNĚVKOV
VDJ JESTŘEBÍ

Rájec
Jestřebí
ZČS JESTŘEBÍ
(POUZE TECHNOLOGIE)

Pobučí
VDJ+ČS POBUČÍ

Dubicko
VDJ DUBICKO

LEGENDA:
VDJ+ČS KRCHLEBY

Krchleby

ATS ŘEPOVÁ

Řepová
VDJ JAVOŘÍ

Vodojem

Květín

VDJ + ČS ŘEPOVÁ

Javoří

Libivá

Starý Maletín
VDJ MÍROV

Vodojem věžový

Háj

Mírov

Třeština

ZČS KŘEMAČOV

ČOV MÍROV

Křemačov

ČOV MOHELNICE

VDJ+ČS PODOLÍ

Svojanov

Úpravna vody

MOHELNICE
Stavenice

VDJ

Podolí

PRAMENIŠTĚ
SVOJANOV

VDJ STUDENÁ LOUČKA
PRAMENIŠTĚ MORAVIČANY

ČS SVOJANOV

Újezd

Prameny
Objekty podzemních vod (studny, vrty..)

ČS MORAVIČANY

Studená Loučka

ÚV MORAVIČANY

Loštice

Čerpací stanice PV

2x VDJ MORAVIČANY

Moravičany

Žádlovice

Doubravice

Čistírna odpadních vod

ČOV LOŠTICE
Mitrovice

Vodovod
Vlčice

VDJ LOŠTICE

Kanalizace

ČOV VLČICE

V odo vo d

Cizí sítě
K an aliza ce

Vodovod

Kanalizace
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Zpráva o kontrolní
činnosti dozorčí rady
Na následujících stranách je vložena zpráva o kontrolní
činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2020.

Konsolidovaná
účetní závěrka
Na následujících stranách je vložena konsolidovaná účetní závěrka roku 2020.
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výrok auditora
Na následujících stranách je vložen Výrok auditora ke
Konsolidované Výroční zprávě a účetní závěrce pro rok
2020.

9

10

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2020.
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
v plném rozsahu

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
IČ: 47674954
Jílová 2769/6

Rozvaha

k datu

Šumperk

31.12.2020

787 01

(v tisících Kč)
31.12.2020
AKTIVA CELKEM
A.

31.12.2019

1 704 128

1 316 321

1 462 702

1 209 043

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Stálá aktiva
I.

1 066

Dlouhodobý nehmotný majetek
1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Ocenitelná práva

1 002

2.1.

Software

1 002

2.2.

Ostatní ocenitelná práva

3.

Goodwill

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

II.

64

Dlouhodobý hmotný majetek

1.

Pozemky a stavby

1.1.

Pozemky

1.2.

Stavby

2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

III.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

3.

Podíly - podstatný vliv

4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

7.2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Kladný konsolidační rozdíl

V.

Záporný konsolidační rozdíl

VI.

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

C.

1 426 932

1 209 043

1 275 868

1 145 045

10 566

9 613

1 265 302

1 135 432

63 321

31 327

3 756

9

3 756

9

83 987

32 662

4 261

4 261

79 726

28 401

2

Dlouhodobý finanční majetek

1.

IV.

64

2

34 702

240 205

Oběžná aktiva
Zásoby

5 201

1.

Materiál

5 201

2.

Nedokončená výroba a polotovary

I.

3.

Výrobky a zboží

3.1.

Výrobky

3.2.

Zboží

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

II.

165 132

Pohledávky

1.

Dlouhodobé pohledávky

1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

1.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

1.4.

Odložená daňová pohledávka

1.5.

Pohledávky - ostatní

911

911

1.5.1. Pohledávky za společníky
100

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
1.5.3. Dohadné účty aktivní

811

1.5.4. Jiné pohledávky

12

107 102

1 938

31.12.2020

31.12.2019

164 221

1 938

7 399

1 731

156 822

207

2.4.3. Stát - daňové pohledávky

3 383

197

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

1 344

10

2.

Krátkodobé pohledávky

2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

2.4.

Pohledávky - ostatní

2.4.1. Pohledávky za společníky
2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

151 328

2.4.5. Dohadné účty aktivní

767

2.4.6. Jiné pohledávky
III.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

1.

Peněžní prostředky v pokladně

2.

Peněžní prostředky na účtech

1.

Náklady příštích období

2.

Komplexní náklady příštích období

3.

Příjmy příštích období

IV.

69 872

Peněžní prostředky

D.

Časové rozlišení

13

105 164

529

21

69 343

105 143

1 221

176

1 221

176

31.12.2020

31.12.2019

PASIVA CELKEM

1 704 128

1 316 321

A.

Vlastní kapitál

1 309 347

1 149 559

I.

Základní kapitál

1 192 763

1 025 481

1 192 763

1 025 481

29 715

29 713

1.

Základní kapitál

2.

Vlastní podíly (-)

3.

Změny základního kapitálu

1.

Ážio

2.

Kapitálové fondy

II.

Ážio a kapitálové fondy

2.1. Ostatní kapitálové fondy

2 234

2 232

27 481

27 481

27 481

27 481

53 289

53 247

53 036

53 036

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-)
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
III.

Fondy ze zisku

1.

Ostatní rezervní fondy

2.

Statutární a ostatní fondy

253

211

41 018

18 441

41 018

18 441

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

-7 438

22 677

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů

-7 438

22 677

2.

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

388 178

163 330

4 237

359

IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let (+/-)

2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

V.

VI.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

I.

Konsolidační rezervní fond

B.+C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy
1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

2.

Rezerva na daň z příjmů

3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

4.

Ostatní rezervy

C.
I.
1.

4 237

359

Závazky

383 941

162 971

Dlouhodobé závazky

187 031

110 205

Vydané dluhopisy

1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2.

Závazky k úvěrovým institucím

3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

4.

Závazky z obchodních vztahů

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

66 600
1 559

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7.

Závazky - podstatný vliv

8.

Odložený daňový závazek

46 969

36 630

9.

Závazky - ostatní

71 903

73 575

9.1. Závazky ke společníkům
9.2. Dohadné účty pasivní
9.3. Jiné závazky
II.

Krátkodobé závazky

1.

71 903

73 575

196 910

52 766

7 400

30 477

Vydané dluhopisy

1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2.

Závazky k úvěrovým institucím

3.

Krátkodobé přijaté zálohy

119 143
27 796

8 840

42 571

13 449

8.3. Závazky k zaměstnancům

4 774

468

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

2 921

292

8.5. Stát - daňové závazky a dotace

2 633

1 828

4.

Závazky z obchodních vztahů

5.

Krátkodobé směnky k úhradě

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7.

Závazky - podstatný vliv

8.

Závazky - ostatní

8.1. Závazky ke společníkům
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

8.6. Dohadné účty pasivní

21 061

471

8.7. Jiné závazky

11 182

10 390

Časové rozlišení pasiv

6 603

3 432

1.

Výdaje příštích období

6 603

3 432

2.

Výnosy příštích období

1.

Menšinový základní kapitál

2.

Menšinové ážio a kapitálové fondy

3.

Menšinové fondy ze zisku

4.

Menšinový výsledek hospodaření minulých let (+/-)

5.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

6.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu menšinového podílu na zisku (-)

D.

E.

Menšinový vlastní kapitál

21.04.2021

Datum sestavení účetní závěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

14

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
IČ: 47674954
Jílová 2769/6

31.12.2020

Šumperk

(v tisících Kč)

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2.

Spotřeba materiálu a energie

3.

Služby

A.

787 01

Výkonová spotřeba

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

Osobní náklady
Mzdové náklady

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.2 Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti

1.

období do
31.12.2019

154 405

109 033

75 124

53 043

9 609

387

65 515

52 656

-4

1.

E.

období do
31.12.2020

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

30 092

8 606

22 353

6 258

7 739

2 348

7 160

2 179

579

169

47 135

45 310

46 812

45 312

46 812

45 312

31

-2

1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné
2.

Úpravy hodnot zásob

3.

Úpravy hodnot pohledávek

4.

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu

5.

Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu

III.

292
3 772

475

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

322

6

2.

Tržby z prodaného materiálu

147

3.

Jiné provozní výnosy

F.

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

3 303

469

3 510

-15 384

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

169

2.

Náklady na prodaný materiál

121

3.

Daně a poplatky

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období

5.

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

IV.

176
-16 522

3 934

962

2 320

17 933

513

831

513

831

1 584

1 758

1 584
20

1 758

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní výnosy z podílů

G.

241
-955

Náklady vynaložené na prodané podíly
V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
ovládající osoba

2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Nákladové úroky a podobné náklady

J.
1.
2.
VII.
K.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

*
**
L.

35

5

-1 086

-932

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

1 234

17 001

Daň z příjmů

8 672

-5 676

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

1. Daň z příjmů splatná

590

2. Daň z příjmů odložená (+/-)
**
M.

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

8 082

-5 676

-7 438

22 677

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
z toho:

Konsolidovaný výsledek hospodaření bez podílu ekvivalence

-7 438

22 677

Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšinových podílů

-7 438

22 677

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
***
*

Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
Čistý obrat za účetní období

-7 438

22 677

158 710

110 339
21.04.2021

Datum sestavení účetní závěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost
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Výkaz zisku a ztráty.

období končící k

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
IČ: 47674954

k datu

Jílová 2769/6

31.12.2020

Šumperk

Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu

(v tisících Kč)

787 01

Základní
kapitál
Stav k 31.12.2018

Ážio a kapitálové
fondy

1 025 481

Fondy ze zisku

29 713

53 251

Rozdělení výsledku hospodaření
Změna základního kapitálu

60

Nerozdělený zisk
nebo neuhrazena
ztrata minulých
let

Jiný výsledek
hospodaření
minulých let

Výsledek
hospodaření
běžného
účetního období

32 024

-13 523

-13 523

13 523

Rozhodnuto o
zálohách na
výplatu podílu na
zisku

VLASTNÍ
KAPITÁL
CELKEM
1 126 946

-60

Vyplacené podíly na zisku
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
Výdaje z kapitálových fondů

-64

-64

Výsledek hospodaření za běžné období
Ostatní
Stav k 31.12.2019

1 025 481

29 713

Rozdělení výsledku hospodaření
Změna základního kapitálu

22 677

22 677

53 247

18 441

22 677

1 149 559

100

22 577

-22 677

167 282

167 282

Vyplacené podíly na zisku
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
Výdaje z kapitálových fondů

-58

-58

Výsledek hospodaření za běžné období
Ostatní
Stav k 31.12.2020

Datum sestavení účetní závěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní
jednotkou:
Právní forma účetní jednotky:

-7 438

-7 438

-7 438

1 309 347

2
1 192 763

29 715

21.04.2021

akciová společnost

16

2
53 289

41 018

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
IČ: 47674954

období končící k
31.12.2020
(v tisících Kč)

P.

Jílová 2769/6
Šumperk
787 01

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období

období do

období do

31.12.2020

31.12.2019
105 164

130 290

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

1 234

17 001

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

51 316

29 709

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k nabytému
majetku a goodwillu, odpis konsolidačního rozdílu

46 520

45 312

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv

3 878

-16 524

-153

-6

1 071

927

52 550

46 710

952

3 049

-164 239

7 696

170 392

-4 647

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

A.1.4.

Výnosy z podílů na zisku s výjimkou vyplacených od účetních jednotek z
konsolidačního celku
Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky

2.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněnín a změnami
pracovního kapitálu

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového
rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

A.2.3.

Změna stavu zásob

A.2.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do PP a
ekv.

-5 201

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob.
maj.

A.4.

Přijaté úroky

A.5.

Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období

A.6.

Přijaté podíly na zisku

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

53 502

49 759

-1 584

-1 758

513

831

-590
51 841

48 832

-175 268

-45 701

322

6

-174 946

-45 695

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.

45 667

-28 200

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.

42 146

-63

C.2.1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivaletů z titulu zvýšení
základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně záloh na toto
zvýšení

42 204

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3.

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

C.2.5.
C.2.6.

Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně, kromě podílů
vyplacených mezi účetními jednotkami v konsolidačním celku

C.3.

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
účetního období

R.

Datum sestavení účetní závěrky:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

-58

-63

87 813

-28 263

-35 292

-25 126

69 872

105 164
21.04.2021

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost
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Přehled o peněžních tocích (cash flow)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)

18

Výrok auditora

19

20

21

22

PŘÍLOHA
KONSOLIDOVANÉ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2020

1.3. Založení a charakteristika konsolidující
společnosti
Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
(dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou
listinou jako akciová společnost a vznikla zapsáním
do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 714 dne 1.1.1994.
Předmětem podnikání společnosti je:

Název společnosti:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

Sídlo:

a 3 živnostenského zákona

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Právní forma:

Akcionáři podílející se více než 10 % na základním

akciová společnost

kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvede-

IČO:

ny v následující tabulce:

47674954
Akcionáři konsolidující

% podíl na základním

společnosti

kapitálu

OBECNÉ ÚDAJE

Město Šumperk

30,447

Město Zábřeh

20,531

1.1. Konsolidující (mateřská) společnost

Město Mohelnice

14,287

Celkem

65,27

Konsolidující společností je Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále jen VHZ)
1.2. Schéma konsolidačního celku
1.4. Konsolidované společnosti zahrnuté do konsolidačního celku
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Společnost

Sídlo

Přímý podíl

Rozvahový

na vlastním

den

kapitálu

100%

Šumperská

Šumperská provozní vodohospodářská
společnost, a.s.

provozní

Jílová

vodohos-

2769/6,

podářská

787 01

společnost,

Šumperk

100%

31.12.2020

a.s.

1.5. Společnosti nezahrnuté do konsolidačního celku
Do konsolidačního celku jsou zahrnuty všechny
dceřiné společnosti.
1.6. Změny a dodatky v obchodním rejstříku konsolidovaných společností v uplynulém účetním období
V roce 2020 došlo z důvodu akvizice ke změnám
v řídících a dozorčích orgánech dceřiné společnosti.

23

1.7. Představenstvo a dozorčí rada konsolidující společnosti k rozvahovému dni
Funkce

Účetní metody
Účetnictví společnosti je vedeno a konsolidovaná

Jméno

účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
Martin Hoždora

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou

člen

Ing. Radim Sršeň

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

člen

Mgr. Pavel Doubrava

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,

člen

Jan Konečný

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného

člen

Mgr. Jan Špička

účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy

člen

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

pro podnikatele v platném znění.

Představenstvo předseda

Dozorčí rada

předseda

JUDr. Michael Kohajda

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především

člen

Mgr. Bohuslav Hudec

zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li

člen

Vladimír Hroch

dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti

1.8. Identifikace skupiny – popis podnikání konsolido-

účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

vaných účetních jednotek
VHZ vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvaho-

řady, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních

vému dni 31.12.2020 za kalendářní rok 2020. Srov-

vod (ČOV) a některé dešťové zdrže v okrese Šum-

natelné informace uvedené v Rozvaze, Výkazu zisku

perk. VHZ investuje do rozšiřování a modernizace

a ztráty, Výkazu o peněžních tocích a Výkazu o změnách

řadu s cílem minimalizovat provozní ztráty vody, kte-

vlastního kapitálu jsou údaje z individuální závěrky kon-

ré vznikají v zastaralé infrastruktuře. Součástí práce

solidující společnosti k 31.12.2019, resp. za rok 2019.

VHZ je ale i nahrazování starých zdrojů novými kvalitními zdroji podzemní vody. VHZ pracuje s cílem

Datum sestavení účetní závěrky je 21.4.2021

maximální ochrany životního prostředí a podle principů udržitelného rozvoje. Provozování infrastruktu-

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisí-

rálního majetku ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.,

cích korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
je zajišťováno prostřednictvím společnosti ŠPVS,

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2020 je sestavena na zá-

a to na základě vzájemně uzavřené smluvní doku-

kladě individuálních rozvah s provedenými konsolidační-

mentace.

mi úpravami. Srovnatelné informace obsahují individuální rozvahu VHZ k 31.12.2019.

Hlavní činností ŠPVS je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok 2020 je sestaven na základě údajů výkazu zisku a ztráty společnosti VHZ za rok 2020 a na základě výkazu zisku a ztrá-

1.9. Systém a metoda konsolidace
Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena sys-

ty společnosti ŠPVS za období od data akvizice, tzn. od

témem přímé konsolidace za použití plné metody

2.11.2020. Za toto období také byly vyloučeny vzájemné

konsolidace.

vztahy. Údaje ve výkazu zisku a ztráty tak obsahují i náklady a výnosy účtované ve společnosti VHZ vůči společ-

1.10. Zásadní změny ve struktuře holdingu během

nosti ŠPVS a to od 1.1.2020 do data akvizice. Srovnatelné

účetního období

informace obsahují údaje z individuálního výkazu zisku

Dne 2.11.2020 došlo k akvizici společnosti Šumper-

a ztráty VHZ za rok 2019.

ská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (dále
jen ŠPVS) a tím i vytvoření konsolidovaného celku.

Za období od 1.1.2020 do 31.10.2020 fakturovala společnost VHZ na společnost ŠPVS nájemné za užívání
infrastruktury ve výši 96.549 tis. Kč. Detail k rozčlenění
výnosů společností konsolidačního celku viz bod. 3.12.
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Dlouhodobý hmotný Finanční majetek
a nehmotný majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem
držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanč-

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba

ní majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do

použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je

jednoho roku jako krátkodobý.

v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného
majetku, a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.

Ocenění finančního majetku při pořízení

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceně-

oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné

ny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením

opravné položky.

souvisejících.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zda-

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

ňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku
40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizova-

40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouho-

telné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou. Není-

dobého majetku.

-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se
cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné po-

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného

ložky.

majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic,
je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se

lineární metodou následujícím způsobem:

oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úro-

Druh majetku

Metoda odpisování
(lineární, zrychlená,
Počet let / %
výkonová)

kový výnos nebo náklad.
Ostatní majetkové podíly se oceňují pořizovací cenou
sníženou o opravné položky.

Stavby
Stroje, přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Jiný dlouhodobý
hmotný majetek

lineární

10-75

lineární

3-20

lineární

4-8

lineární

4-15

lineární

20-75

Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady

Majetek pořízený formou finančního leasingu je účtován

na přepravu, clo, provize, pojistné atd.). Výdaje zásob ze

a odpisován u pronajímatele.

skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech,
Na základě inventarizace je zhodnocena možnost tvor-

kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého cha-

by opravné položky k nepoužívanému dlouhodobému

rakteru, např. na základě věkové analýzy zásob, dále na

hmotnému a nehmotnému majetku v případě, že jeho

základě analýzy prodejních cen, atd.

ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá jeho reálnému stavu.
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Pohledávky

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva
přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je
účetní závěrka sestavena.

Pohledávky jsou při vzniku u všech společností v rámci
konsolidovaného celku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
Na nesplacené krátkodobé pohledávky, které jsou pova-

Finanční leasing

žovány za pochybné, byly v roce 2020 vytvořeny opravné

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů.

položky na základě jejich stáří, případně dle individuální-

Navýšená první splátka finančního leasingu je časově

ho posouzení dobytnosti.

rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

Závazky

Výnosy

Závazky jsou u obou společností v rámci konsolidované-

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do ob-

ho celku zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

dobí, s nímž věcně i časově souvisejí. Tržby za vodné
a stočné jsou zaúčtovány v okamžiku její dodávky. Celkové tržby za vodné a stočné jsou tvořeny fakturací a změ-

Úvěry

nou stavu nevyfakturovaného vodného a stočného.
Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátko-

plnění, které bude přijato, a představují pohledávky

dobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která

za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti,

je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sesta-

po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní

vena účetní závěrka.

souvisejících s prodeji.

Rezervy

Použití odhadů

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, je-

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společ-

jichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahové-

nosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na

mu dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že

vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní zá-

nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich

věrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledo-

vzniku.

vané období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty od-

Přepočty údajů
v cizích měnách
na českou měnu

hadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto
odhadů odlišovat.

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku
jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke
dni uskutečnění účetního případu.
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Změny účetních
metod oproti
předcházejícímu
účetnímu období

Přehled o peněžních
tocích

Žádná ze společností v rámci konsolidovaného celku ne-

dají významné změny hodnoty v čase.

změnila k 1. lednu 2020 účetní metodu.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní
majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti a u kterého se nepředpoklá-

takto: (údaje v tis. Kč)
31.12.2020

31.12.2019

529

21

69 343

105 143

0

0

0

0

69 872

105 164

Pokladní hotovost a peníze
na cestě
Účty v bankách
Debetní saldo běžného
účtu zahrnuté v běžných
bankovních úvěrech
Peněžní ekvivalenty
zahrnuté v krátkodobém
finančním majetku
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

Doplňující údaje
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM). Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)
Počáteční zůstatek
Nehmotné výsledky vývoje
Ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní DNM

Přírůstky

Vyřazení

Převody Konečný zůstatek

0

0

0

0

0

128

145

0

0

273

0

0

0

0

0

5 049

15 347

0

0

20 396

Poskytnuté zálohy na DNM

0

0

0

0

0

Nedokončený DNM

0

64

0

0

64

Celkem 2020

5 177

15 556

0

0

20 733

Celkem 2019

5 177

0

0

0

5 177

Opravné položky a oprávky (údaje v tis. Kč)

Nehmotné výsledky vývoje
Ocenitelná práva

Počáteční
zůstatek
0

Přírůstky

Úbytky

Převody

0

0

0

Konečný
zůstatek
0

Opravné
položky
0

Účetní
hodnota
0

128

44

0

0

172

0

101

0

0

0

0

0

0

0

5 049

14 446

0

0

19 495

0

901

Poskytnuté zálohy na DNM

0

0

0

0

0

0

0

Nedokončený DNM

0

0

0

0

0

0

64

Celkem 2020

5 177

14 490

0

0

19 667

0

1 066

Celkem 2019

5 164

13

0

0

5 177

0

0

Goodwill
Ostatní DNM
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Dlouhodobý hmotný majetek (DHM). Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)
Počáteční zůstatek
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich
soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
Ostatní DHM

Přírůstky

Vyřazení

Převody Konečný zůstatek

9 614

1 019

68

0

10 565

1 900 045

233 473

3 941

0

2 129 577

223 388

153 164

2 087

3 050

377 515

0

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na DHM
Nedokončený DHM

9

12 062

0

0

12 071

4 261

333

0

-333

4 261

28 401

214 481

160 439

-2 717

79 726

Celkem 2020

2 165 718

614 532

166 535

0

2 613 715

Celkem 2019

2 119 008

75 781

29 071

0

2 165 718

Opravné položky a oprávky(údaje v tis. Kč)

0

0

0

Konečný
zůstatek
0

764 613

100 545

883

0

864 275

0 1 265 302

192 061

124 220

2 088

0

314 193

0

63 322

0

0

0

0

0

0

0

0

8 315

0

0

8 315

0

3 756

Poskytnuté zálohy na DHM

0

0

0

0

0

0

4 261

Nedokončený DHM

0

0

0

0

0

0

79 726

Celkem 2020

956 674

233 080

2 971

0 1 186 783

0 1 426 932

Celkem 2019

914 628

45 002

2 956

0

0 1 209 043

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich
soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
Ostatní DHM

Počáteční
zůstatek
0

Přírůstky

Úbytky

Převody

Opravné
položky
0

956 674

Účetní
hodnota
10 565

Při inventarizaci, provedené k rozvahovému dni, nebyl
zjištěn další odepisovaný majetek s trvale sníženou užit-

podílových cenných papírů a vkladů ovládaných a říze-

nou hodnotou – oprávky nad rámec běžného odepisování

ných společností a jejich oceněním podle podílové účasti

nebyly proto tvořeny.

ovládající společnosti na skutečné výši vlastního kapitálu
ovládaných a řízených společností bez výsledku hospo-

K datu 31.12.2020 nebyly evidovány transakce, jejichž

daření běžného roku ke dni akvizice nebo ke dni další-

důsledkem byl převod vlastnictví k nemovitostem, které

ho zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo

podléhají vkladu do katastru nemovitostí, a tyto byly za-

podílů). Konsolidační rozdíly se odepisují po dobu 20

účtovány dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu

let rovnoměrným odpisem v souladu s Českým účetním

úřadu, ale k danému datu ještě nebyla provedena změna

standardem č. 020.

na katastru.
Součástí přírůstků dlouhodobého majetku v roce 2020
je majetek pořízený v rámci akvizice dceřiné společnosti.

pořizovací cena podílu ŠPVS
hodnota vlastního kapitálu ŠPVS k datu
akvizice (2.11.2020)
konsolidační rozdíl
roční odpis (20 let)

Konsolidační rozdíl

126 772
91 778
34 994
1 750

V roce 2020 byly odepsány 2/12 z běžného ročního odpisu.

Konsolidační rozdíl vzniká v prvním roce zahrnutí do
konsolidačního celku jako rozdíl mezi pořizovací cenou
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Zásoby
Zásoby evidované na skladech společnosti jsou drženy
především za účelem oprav vlastního majetku, případně

Dlouhodobé
závazky

k provedení externích zakázek. K 31.12.2020 nebylo nut-

Žádná ze společností v rámci konsolidovaného cel-

né tvořit opravné položky k zásobám.

ku neevidovala závazky se splatností nad 5 let k datu
31.12.2020, stejně jako k datu 31.12.2019 (a to ani ve
formě pozastávek).

Krátkodobé
pohledávky
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů do lhůty splatnosti za konsolidační celek činily k 31.12.2020

Krátkodobé
závazky

4 134 tis. Kč, po lhůtě splatnosti pak 3 265 tis. Kč. Celkem

Společnost plnila a vždy plní své závazky ve sjednaných

krátkodobé pohledávky k 31.12.2020 tedy 7 399 tis. Kč.

termínech.
Mimo závazky, které plynou z běžných obchodních smluv,

Vlastní kapitál

nejsou známy žádné další závazky neuvedené v rozvaze.

Změny ve vlastním kapitálu jsou uvedeny v samostatném

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2020 činily 138 tis.

přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Kč, přičemž celkové závazky z obchodních vztahů jsou k

Obdobný stav byl i v předešlém účetním období.

31.12.2020 celkem 27 796 tis. Kč.

Rezervy
Soudní spory
Nevyčerpaná dovolená
Ostatní
Ostatní rezervy celkem
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

Stav k
31.12.2020
359
1 784
2 094
4 237

Stav k
31.12.2019
359

69 872

105 164

Bankovní úvěry

359

Dlouhodobé bankovní úvěry:

ČSOB, a.s.

CZK

Zůstatek k
31.12.2020
66 600

Celkem

CZK

66 600

Banka

Měna

Zůstatek k
31.12.2019
0
0

Forma zajištění

Dlužník

zástavní právo k DHM

VHZ, a.s.
VHZ, a.s.

Krátkodobé bankovní úvěry:

ČSOB, a.s.

CZK

Zůstatek k
31.12.2020
7 400

Celkem

CZK

7400

Banka

Měna

Zůstatek k
31.12.2019
0
0
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Forma zajištění

Dlužník

zástavní právo k DHM

VHZ, a.s.
VHZ, a.s.

Časové rozlišení
aktiv a pasiv

Dohadné účty pasivní zahrnují k 31. 12. 2020 především
dodávky energií, poplatky za objem vypouštěných odpadních vod, poplatky za jímání podzemní vody a nevyplacené mzdové náklady za rok 2020 včetně odvodů.

Dohadné účty aktivní - nevyfakturované dodávky zahrnují především nevyfakturované výnosy za vodné a stočné v částce 150 977 tis. Kč k 31. 12. 2020. Podkladem
pro stanovení těchto položek byla skutečná spotřeba
jednotlivých odběrných míst v předcházejícím období.
Předpokládaná spotřeba ke konci roku byla stanovena na
základě skutečné spotřeby v minulém období, počtu dnů,

Odložená daň
z příjmů

které uplynuly od posledního známého data fakturace do

Celkový existující odložený daňový závazek lze analyzovat

31. 12. 2020 a průměrné ceny vody pitné a odkanalizo-

takto: (údaje v tis. kč)

vané.

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2019

-63 499

-48 672

Zásoby

0

0

OP k pohledávkám

2

0

1 195

68

0

0

Oprávky dlouhodobého majetku

Rezervy
OP k DHM
Daňová ztráta minulých let
Celkem pohledávka/závazek

15 333

11 974

-46 969

-36 630

Výnosy z běžné
činnosti
Vzhledem k tomu, že Výkaz zisku a ztráty je sestaven
z výnosů a nákladů konsolidující společnosti (VHZ) za
rok 2020 a konsolidované společnosti (ŠPVS) až od data
akvizice, má větší vypovídací hodnotu rozčlenění výnosů
z individuálních výkazů.
Období od 1.1.2020 do 31.12.2020
ŠPVS
Vodné

157 206

Stočné

173 156

Ostatní

27 393

Nájem infrastrukturního majetku ŠPVS
Vzájemná fakturace za nájem infrastrukturního majetku
mezi společnostmi konsolidovaného celku bude v budoucích letech v rámci konsolidačních úprav vyloučena.
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VHZ

Celkem
157 206
173 156

274

27 667

117 204

117 204

Ostatní provozní
výnosy a náklady
Bez významných položek.

Zaměstnanci,
vedení společnosti
a statutární orgány

Finanční výnosy
a náklady
Bez významných položek.

ností.

Celkové náklady
na odměny
statutárnímu
auditorovi/auditorské
společnosti

Konsolidované osobní náklady za rok 2020 obsahují ná-

Náklady na odměnu statutárnímu auditorovi za povinný

klady za celý rok společnosti VHZ a za listopad a prosinec

audit účetní závěrky dosáhly za období do 31.12.2020

2020 (tzn. po datu akvizice) společnosti ŠPVS.

79 tis. Kč a vztahují se k ověření účetní závěrky VHZ za

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti
za rok 2020 je následující: (údaje v tis. Kč)
Počet
Zaměstnanci celkem

191

Osobní náklady
celkem
30 092

Počet zaměstnanců vychází z průměrného stavu pracovníků v průběhu účetního období u jednotlivých společ-

rok 2019. (údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2020

Období do 31.12.2019

79

79

0

0

Povinný audit účetních závěrek konsolidovaných společností
Povinný audit konsolidované účetní závěrky
Jiné ověřovací služby

0

0

Daňové poradenství

78

78

Jiné neauditorské služby
Celkem

0

0

157

157

Závazky neuvedené
v rozvaze
Podrozvahové závazky žádná ze společností konsolidovaného celku neeviduje.

31

Události, které
nastaly po datu
účetní závěrky
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku
2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. Dopad ekonomických opatření na
jednotlivé společnosti konsolidačního celku je různý, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí
dopady této pandemie na činnost Společností. Vedení
Společností bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její
zaměstnance.
Vedení konsolidující společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za
předpokladu, že Společnosti budou nadále schopny pokračovat ve své činnosti.
Sestaveno dne 26.4.2021
Bc. Alexandra Rusňáková
Účetní/Ekonom

Schválil:
JUDr. Martin Budiš, v. r.
Výkonný ředitel společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Martin Hoždora, v. r.
předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
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