ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, O STAVU MAJETKU, O
ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2017.
Tak jako každý rok Vás teď seznámím se zprávou, kterou zpracovalo představenstvo společnosti.
Základní kapitál
V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti vnesením vodovodních sítí
v obci Razová a Ryžoviště do majetku společnosti VaK Bruntál a.s., v celkové hodnotě 10 924
000,- Kč.
Výše základního kapitálu společnosti tak dosáhla částky 408 063 000,- Kč.
Základní kapitál společnosti je rozložen na:
•
•

372 658 ks kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, které vlastní
města nebo obce a
32 658 ks kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, které jsou
rozděleny mezi zbývajícími akcionáři společnosti.

V průběhu let 2016-18 proběhla dobrovolná nabídka odkupu akcií od drobných akcionářů
vlastnících akcie na majitele. V rámci této akce se podařilo vykoupit k 31.3.2018 celkem 26 304 ks
akcií za cenu 675 Kč/ks. 4 995 ks akcií bylo převedeno obcím Lichnov a Zátor z důvodu smluvních
závazků z předchozích let, ve vlastnictví VaK Bruntál a.s. je 21 309 ks akcií
Ve vlastnictví drobných akcionářů tak nadále zůstává 6 354 ks akcií.
Veškeré akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou registrované.
Personální obsazení představenstva a vedení společnosti
Stávající představenstvo má podle aktuálního znění stanov společnosti, pět členů a v roce 2017
pracovalo v následujícím složení:
Ing. Štěpán Kovář
Ing. Petr Klouda
Ing. Libor Unverdorben
Ing. Stanislav Moškoř
Ing. Václav Mores

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva.

K 31.12.2017 měla společnost 42 zaměstnanců, pracujících na plný pracovní úvazek a
6 zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ke
stejnému datu je 47,4 osob.
Informace o činnosti a zasedání představenstva
V roce 2017 se uskutečnilo 9 jednání, při kterých se představenstvo zaměřilo na řešení těchto
hlavních úkolů:
- dokončení soudů se společností FOCUS-METAL, s.r.o.
- navýšení základního kapitálu společnosti a rozšíření působnosti společnosti
- odkoupení akcií od drobných akcionářů
- kontrola realizace investičních záměrů společnosti s ohledem na ekonomickou návratnost
vynaložených prostředků
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-

kontrola realizace opatření k dosažení a udržení sociálně únosné ceny vodného a stočného
pro všechny odběratele, kterým dodává vodu naše společnost
snížení ztrát vody v trubní síti
dalšími okruhy problémů souvisejícími s obchodním vedením společnosti.

Stanovisko představenstva k povinnosti vypracovat zprávu o vztazích za účetní období
roku 2017
Představenstvu není známo, že by společnost VaK Bruntál a.s., byla ovládána jednou nebo více
osobami, nebo že by ve společnosti VaK Bruntál a.s. byl ze strany jejich akcionářů nebo jiných
osob, přímo nebo nepřímo uplatňován rozhodující vliv. Představenstvu není ani známo, že by
akcionáři společnosti VaK Bruntál a.s., nebo někteří z nich, společně nakládali s hlasovacími právy
za účelem ovlivnění, ovládání, nebo jednotného řízení společnosti VaK Bruntál a.s. S ohledem na
shora uvedené skutečnosti představenstvo společnosti VaK Bruntál a.s. nemá a nemělo povinnost
vypracovat postupem dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb. zprávu o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou. I přes to tuto zprávu vypracovalo, aby nad rámec svých zákonných povinností poskytlo
akcionářům co nejširší rozsah informací o své činnosti a o svých vztazích s akcionáři. Zpráva o
vztazích za účetní období roku 2017 Vám byla předána spolu s dalšími materiály při prezentaci na
valnou hromadu.
Obchodní výhled na rok 2018.
Z dlouhodobého hlediska přetrvává záměr představenstva, aby byly do základního kapitálu
společnosti, jako nepeněžité vklady, vneseny vodovodní a kanalizační sítě ve vlastnictví všech
měst a obcí, kteří jsou našimi akcionáři, a kteří o tento krok projeví zájem. I nadále představenstvo
prosazuje jednotnou cenu vodného ve všech obcích, kde společnost VaK Bruntál a.s. vlastní,
případně provozuje veřejný vodovodní řad. Rozšířením působnosti se představenstvo snaží čelit
poklesům odběrů pitné vody ze strany stávajících odběratelů a dosáhnout výhodnější rozložení
režijních nákladů společnosti.
Zastupitelstvo města Bruntál schválilo záměr vložit do majetku společnosti svou kanalizační síť,
včetně čistírny odpadních vod. V současné době společnost VaK Bruntál a.s. připravuje ve
spolupráci s městem Bruntál podklady potřebné pro uskutečnění tohoto záměru. Představenstvo
plánuje, že na podzim letošního roku se uskuteční další valná hromada společnosti, které bude
předložen ke schválení nepeněžitý vklad města Bruntál. Samotné provozování kanalizační sítě by
měla společnost zahájit od 1.1.2019.
Společnost, jako vlastník infrastrukturního majetku, je povinna tvořit dostatečnou finanční rezervu
na obnovu tohoto majetku. Z uvedeného důvodu je nucena postupně zvyšovat zisk zahrnutý do
ceny vodného tak, aby zajistila dostatečný objem finančních prostředků pro realizaci Plánu obnovy
vodovodních řadů a souvisejících staveb. Tato povinnost je nám uložena zákonem č. 274/2001 Sb.
o veřejných vodovodech a kanalizacích.
Pro rok 2018 plánujeme, že společnost dosáhne účetní zisk na úrovni 4,0-4,5 mil. Kč.
Hlavní plánované investiční akce pro rok 2018
Pro rok 2018 jsou plánovány tyto hlavní akce:
-

obnova části Skupinového vodovodu Bruntál
obnova části rozvodného vodovodního řadu v městech Bruntál, Rýmařov, Světlá Hora a
Ryžoviště
rozšíření vodovodu v obci Razová, Dolní Moravice, Staré Město a Malá Morávka
obnova dvou vozidel z automobilového parku společnosti
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-

pokračování v odkupu akcií od drobných akcionářů
a další akce menšího rozsahu na úpravnách vody Karlov p.Pr. a Leskovec n. Mor.

Společnost má k dispozici dostatečné množství finančních prostředků na realizaci plánovaných
staveb a neplánuje čerpání žádného úvěru ani půjčky. Společnost nemá v současné době žádný
úvěr ani půjčku.
Účetní závěrka
Ověření roční závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. k 31.12.2017 provedl auditor Ing. Ladislav
Špacír – Oprávnění č. 0440, dne 5.4.2018. Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VaK Bruntál a.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými
účetními předpisy.
Návrh na rozdělení zisku
I když Vám byla účetní závěrka předána při prezenci na valnou hromadu, zopakuji základní údaje:
Výnosy společnosti VaK Bruntál a.s. činily v roce 2017 73 076 765,93 Kč, přičemž náklady dosáhly
částky 71 586 731,80 Kč. Hospodaření společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2017 tedy skončilo
účetním ziskem ve výši 1 490 034,13 Kč.
Představenstvo nenavrhuje valné hromadě schválit vyplacení dividendy nebo tantiém. Důvodem
je povinnost společnosti tvořit finanční rezervy pro realizaci plánovaných budoucích investičních
záměrů, průběžnou obnovu vodovodů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty způsobené
v budoucnu jednorázovým zaúčtováním prodeje nepotřebného majetku.
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby účetní zisk z hospodaření společnosti
VaK Bruntál a.s. za rok 2017, ve výši 1 490 034,13 Kč, byl rozdělen následujícím způsobem:
Částka 300 000,- Kč bude použita na doplnění rezervního fondu společnosti a
částka 1 190 034,13 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Rezervní fond společnosti se tak z částky 16 484 109,10 Kč zvýší na částku 16 784 109,10 Kč.
Nerozdělený zisk z minulých let se zvýší z částky 23 551 974,50 Kč na částku 24 742 008,63 Kč.
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2017
a schválit přednesený návrh na rozdělení zisku dosaženého za rok 2017, ve výši 1 490 034,13 Kč
tak, jak je navrženo představenstvem společnosti.
Děkuji Vám za pozornost.
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