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I. Ú  v  o  d 

 
 
 
Vážení  akcionári, 
 
 
predstavenstvo  Trnavskej vodárenskej spoločnosti , a. s.  Piešťany 
 
Vám po prvý raz od svojho založenia predkladá informácie o  
 
výsledku hospodárenia za uplynulý kalendárny rok . 
 
S uspokojením konštatujeme úspešné hospodárenie spoločnosti  
 
v úvodnom roku pôsobenia ukončené ziskom a to vo výške   
 
30 080 tis. Sk.  
 

Chceme aj v budúcnosti byť stabilizovanou vodárenskou  
 
spoločnosťou, ktorá bude svojim zákazníkom poskytovať kvalitné  
 
služby. 
 

Ďakujeme zamestnancom spoločnosti za dobre vykonanú  
 
prácu, ktorá je obrazom spokojných zákazníkov, ktorým zaisťujeme  
 
dodávky pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadový vôd  
 
24 hod. denne, počas 365 dní v roku. 
 

Ďakujeme tiež Vám akcionárom za priazeň. 
 
 
         predstavenstvo  
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I. Textová časť výročnej správy 
 

A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papiera 
 

 
A.1. Základné údaje o emitentovi 
 
Obchodná spoločnosť : Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Sídlo :    Kukučínova 13,  921 79   Piešťany 
I Č O :    36 252 484 
D I Č :    0036252484 / 648 
Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a.s. expozit. Piešťany, 
                                                č.ú. 27-3002-212 / 0200 
Dátum založenia :  07.01.2003 
Založenie spoločnosti :         Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia  
                                               Ministerstva pre správu a privatizáciu národ. majetku SR č. 853   
                                               zo dňa 02.10.2002, podľa § 162 Obchodného zákonníka .  
                                               Jediným zakladateľom je Fond národného majetku   
                                               Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 

Zakladateľská listina je formou notárskej zápisnice zo dňa 
02.12.2002 pod č. N 867/2002, NZ 861/2002, ktorým boli 
prijaté stanovy spoločnosti.  Spoločnosť bola založená na dobu 
neurčitú. 

Zápis v obchodnom registri : oddiel  SA , vložka číslo 10263/T,  Okresný súd  Trnava 
 
Predmet podnikania  (viď stanovy čl. II ) : 

- zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších 
spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej 
územnej pôsobnosti 

- odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie 
v danej územnej pôsobnosti 

- v súvislosti so základným predmetom činnosti 
- prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, 

verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku 
ktorým má podnik právo hospodárenia 

- zabezpečovať vodohospodársky a technicky rozvoj, hydrogeologicky 
prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú 
a inžiniersku činnosť na úseku verejných vodovodov, kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore 
vodovodov a kanalizácií 

- realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, 
technologické a laboratórne činnosti  v odbore vodovodov a kanalizácií, 
prípaden aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia 
výkonu činnosti 
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- zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, 
revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku 
mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového 
a nebytového fondu 

- zabezpečovanie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 
v prípadoch podľa osobitných predpisov 

- poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu *** 
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz splaškov zo žúmp 

a ich následné čistenie v ČOV 
- poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii 

výstavby vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí a pri 
prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo 
vlastníctve obcí 

- obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zák. NR SR 
č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
 
A.2. Údaje o vydaných cenných papieroch k 31.12.2003 
 
  Základný kapitál spoločnosti :  Základné imanie je  1 385 914 000,- Sk  (slovom 
jednamiliardatristoosemdesiaťpäťmilión deväťstoštrnásťtisíc Sk )  Základné imanie 
spoločnosti je rozdelené  na  1 385 914 akcií, všetky v menovitej hodnote 1 000,- Sk (slovom 
jeden tisíc korún) 
 

Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie. 
 
druh akcií :   kmeňové 
forma akcií :   na meno majiteľa 
podoba akcií :   zaknihované 
počet akcií :   1 385 914  kusov 
menovitá hodnota akcie : 1 000,- Sk 
celkový objem emisie :           1 385 000 000 ,- Sk 
ISIN :     0202/03 
 
Akcie nie sú volne obchodovateľné, neprevádzajú sa ani zmenou registrácie majiteľa cenného 
papiera  vedú sa v zákonom stanovenej evidencii podľa zákona o cenných papieroch. Akcie 
spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom 
spoločnosti. 
 
 
A.3. Osoby, ktoré  emitenta ovládajú, alebo by ho mohli ovládať 
 
Spoločnosti do 31.12.2003 neboli známe osoby, ktoré samotné, alebo na základe uzavretej 
dohody disponujú takým podielom na hlasovacích právach, ktorý by im umožňoval ovládať 
spoločnosť . 
 
Majitelia s viac ako 5% akcií spoločnosti (k 31.12.2003) 
 
  Mesto Trnava  ,  IČO  00313114           – 32,89 % 
  Mesto Piešťany, IČO  00612031           – 14,28 % 
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Trnavská vodárenská spoločnosť , a. s., neuzavrela žiadnu ovládaciu zmluvu, ani ako osoba 
ovládaná ani ako osoba ovládajúca. 
 
  
 
A.4. Popis štruktúry koncernu 
 
Emitent nie je súčasťou žiadneho koncernu. 
 
 
A.5. Práva akcionárov a ostatné skutočnosti 
 
 Popis práv akcionárov vyplýva z vlastníctva akcií : 

- má právo na podiel na zisku ak valné zhromaždenie o rozdelení rozhodne.  
            Podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií  k menovitej hodnote   
            všetkých akcií , 

- má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, t.j.  zúčastňovať sa na zasadnutí    
valného zhromaždenia akcionárov a na ňom hlasovať, uplatňovať návrhy 
a protinávrhy, 

- má právo na prednostný úpis časti nových akcií  upisovaných k zvýšeniu základného 
imania v rozsahu jeho podielu na základnom imaní spoločnosti, pokiaľ sa akcie 
upisujú peňažnými vkladmi a toto právo nebolo obmedzené alebo vylúčené v záujme 
spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia 
a ďalšie práva akcionára podľa stanov spoločnosti a dané zákonom.  

 
Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov, ktorá určí 
tiež lehotu a spôsob jej vyplácania. V prípade neuplatnenia práva akcionára na 
dividendu sa toto právo premlčuje v lehote 4 rokov od dňa splatnosti dividendy 
a dividenda prechádza na spoločnosť. 
 
Výnos z akcie je zdaňovaný podľa zákona NR SR č. 366 / 1999 Z. z., o dani z príjmu 
v znení neskorších predpisov. Daň sa vyberá zrážkou pri výplate dividendy. 
 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. nevydala žiadne cenné papiere, ktoré oprávňujú 
k uplatneniu práva na výmenu za iné účastnícke cenné papiere lebo na prednostný úpis 
iných účastníckych cenných papierov. 
 
K akciám Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., nie sú pripojené žiadne kupóny. 
 
Podmienky pre zmenu výšky základného imania a práv vyplývajúcich z jednotlivých 
druhov akcií v stanovách Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., nie sú prísnejšie ako 
podmienky stanovené zákonom. 
 
Medzi verejnosťou sú umiestnené kmeňové akcie na majiteľa, ich celkový počet je     
1 385 914 kusov, čo predstavuje celkovú menovitú hodnotu  1 385 914 000,- Sk. 
 
Skutočnosti dôležité pre uplatňovania akcionárskych práv Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., budú zverejňované v celoštátnom týždenníku Trend. 
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V prvom roku pôsobenia spoločnosti žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií 
spoločnosti. Rovnako Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., v prvom roku pôsobenia 
neposkytla žiadnu ponuku na prevzatie akcií iných spoločností . 
 
 

B. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera 
 
B.1.   Hlavný predmet podnikania spoločnosti     
 
Je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných odberateľov  regiónu 
okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez mesta Hlohovec) pitnou vodou z verejných 
vodovodov a odvádzanie a čistenie odpadových vôd  verejnými kanalizáciami v rámci 
regiónu. 
Trnavská vodárenská spoločnosť prevádzkuje a opravuje v rámci svojej pôsobnosti 
vodohospodárske zariadenia. 
Žiadne nové významné podnikanie ani výrobky spoločnosť nevykonáva. 
 
B.2.   Tržby hlavných činností za rok 2003 v tis. Sk. 
 
 Tržby z hlavných činností za pôsobenia TAVOS, a.s. celkom podľa hl. Činností 
 
 T  e  x  t  Rok 2003 

1. Tržby za vodné  163 581 
2. Tržby za stočné 145 077 
3. Stavebno montáž. činnosť      1 897 
4. Tržby z dopravy         616 
5. Výnosy z ostatných činností     4 260 
 C  e  l  k o m  : 315 431 

  
 
B.3.   Súhrnný popis nehnuteľností vlastnených  emitentom 
 
 Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti a pozemky v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, 
ktoré majú priamu súvislosť s hlavným predmetom činnosti. Jedná sa o administratívne 
budovy, prevádzkové budovy závodov, čerpacích staníc, čistiarní odpadových vôd a iné. 
Celkový počet budov a stavieb je 243 ,  v účtovnej zostatkovej hodnote 1 275 773 tis. Sk.  
Ďalej emitent vlastní pozemky o celkovej výmere 86,87 ha, v účtovnej hodnote nadobudnutia  
110 442 tis. Sk. 
 
B.4. Údaje o závislosti emitenta na patentoch, alebo na licenciách 
 
 Spoločnosť nie je vo svojej podnikateľskej činnosti závislá na patentoch, licenciách, 
obchodných alebo finančných zmluvách  alebo nových výrobných procesoch. 
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B.5. Údaje o súdnych sporoch,  správnych,  konkurzných a exekučných   
          konaniach 
 
 V roku 2003 prebiehajú viaceré súdne spory . Podaných bolo 15 súdnych žalôb vo 
veci vymáhania pohľadávok. Ukončených bolo 5 aktívnych súdnych sporov. Pasívne súdne 
spory prebiehajú 2.   Súdne spory sa týkajú vymáhania pohľadávok.   
V roku 2003 spoločnosť eviduje 43 neskončených konkurzných konaní so sumou 11 329 tis. 
Sk prihlásených pohľadávok. V tom istom roku boli skončené 2 konkurzné konania kde 
z uplatnenej pohľadávky 98 tis. bolo vyrovnané  10 tis. Sk. V roku 2003 spoločnosť ďalej 
eviduje 22 neskončených  exekučných konaní ktorých je účastníkom. Uplatňovaná výška 
vymáhaných pohľadávok je 1 296 tis. Sk. V danom roku boli ukončené 4 exekučné konania. 
Dve boli z hľadiska vymoženej dĺžnej sumy úspešné a v dvoch prípadoch boli exekúcie 
ukončené ako neúspešné z dôvodu nevymožiteľnosti.  
Správne konania boli v účtovnom období dve.  Vyplynuli  z vykonanej inšpekcie 
vodoprávneho charakteru.  
Súdne spory, správne, konkurzné a exekučné konania vo všetkých prípadoch majú vplyv na 
finančnú situáciu spoločnosti. 
 
 
B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách 
 
Číselné údaje o investíciách uskutočnených počas pôsobenia spoločnosti   
 

rok nefinančné investície finančné investície investície celkom 
2003 58 949 0 58 949 

  
Nefinančné investície členené podľa typu 
 
 rok  2003 spôsob financovania 
  c e l k o m  : 58 949 vlastné zdroje 
  z toho: nehmotný majetok  1 416 vlastné zdroje 
              projektové dokument. 829 vlastné zdroje 
              stavebné investície 1 298 vlastné zdroje 
              samostat.hnuteľ.veci 5 986 vlastné zdroje 
              budovy a ostatné  49 420 vlastné zdroje 
 
VZ – vlastné zdroje financovania 
Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku 
 
Hlavné nefinančné investície v úvodnom roku pôsobenia   (v tis. Sk) 
 
Rok Názov stavby a popis Náklady Spôsob financovania 
 
 
2003 
 
 

ČS VZ Sväté studne Smolenice 
Systém GIS – dobudovanie 
Administratívna budova 
Sólo – stroje (laboratórne) 
Účelové a osobné autá 

1 298 
1 416 

49 420 
924 

5 891 

vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
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Údaje o hlavných  plánovaných nefinančných investíciách v roku 2004  
 
 V roku 2004 v oblasti investičných výdajov spoločnosť plánuje nižšie uvedené 
významné investičné stavby : 
                      ( v tis. Sk ) 
Č. pol. Druh investície investičné výdaje 
1. 
2. 
3. 
4. 

Nové budovy a stavby  a zhodnotenie 
Stroje a zariadenia 
Dopravné prostriedky 
Softwerové vybavenie 

73 300 
13 300 
20 500 
11 700 

 S p o l u  : 118 800 
 
 
 
 
B.7. Informácie o vývoji nových výrobkov 
 
V činnosti spoločnosti sa neobjavili od založenia  a vzniku spoločnosti nové výrobky, alebo 
výrobné postupy, ktoré by boli hospodársky významné.  Spoločnosť nevykonáva výskum ani 
vývoj nových výrobkov. 
 
 
B.8. Informácia o prerušení podnikania 
 
V podnikaní spoločnosti nedošlo v priebehu roka k žiadnemu prerušeniu, ktoré by malo alebo 
mohlo mať významný vplyv na jej finančnú situáciu. 
 
 
B.9. Priemerný počet zamestnancov 
            spoločnosti v prvom roku pôsobenia 
 

Rok 2003 
Priemerný počet zamestnancov celkom 308 

             z toho 
úsek vodovodov 121 
úsek kanalizácií 92 
stredisko dopravy 18 
chemicko-laboratórna činnosť 11 
správa 67 

 
 
 
 
 



 10 

B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch v roku 2003 
 
 
 Predstavenstvo 
 
 
Ing. Marek  Gálik, PhD,            predseda predstavenstva 
                                                   Vykonávané zamestnanie : generálny riaditeľ TAVOS, a.s. 
 
Ing. Ivan Benedikovič                podpredseda predstavenstva,  
                                                    Vykonávané zamestnanie: ekonomický námestník TAVOS,a.s.         
 
Ing. Jaroslav Kuběna                  člen predstavenstva                                                   
                                                    Vykonávané zamestnanie: výrobno-tech. námestník TAVOS,a.s. 
 
Ing. Tibor Kosáka                       člen predstavenstva 
                                                    Vykonávané zamestnanie:  audítor, daňový poradca 
 
Peter  Ryška                                člen predstavenstva  
                                                    Vykonávané zamestnanie:  starosta obce Jaslovské Bohunice 
 
RNDr. Jozef Petušík                   člen predstavenstva, 
                                                    Vykonávané zamestnanie:  starosta obce  Dolný Lopašov                  

 
 Dozorná rada  od 07.01.2003  do  19.12.2003 
 
 
Ing. Karol  Dudás                        predseda dozornej rady, vo funkcii od 7.1.2003 do 4.3.2003 
                                                    Vykonávané zamestnanie:  pracovník FNM SR 
 
Mgr.Ing. Marián Karkuš             predseda dozornej rady, od 4.3.2003 do 19.12.2003 
                                                    Vykonávané zamestnanie: ved. odboru logistiky  FNM SR 
                                                     
Ing. Štefan Bošnák                      podpredseda dozornej rady, 
                                                    Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Trnava          
 
 
Ing. Silvia Dúhová                      členka dozornej rady, 
                                                    Vykonávané zamestnanie: pracovníčka FNM SR 
 
Mgr. Jaroslava Zajarná                členka dozornej rady,                                                 
                                                    Vykonávané zamestnanie: pracovníčka FNM SR 
 
Prof. Ing. Rudolf Sivák PhD     člen dozornej rady  
                                                  Vykonávané zamestnanie: vysokoškolský pedagóg  EU BA 
 
Ing. Ivan Mička                         člen dozornej rady , od  7.1.2003 do 28.1.2003 
                                                   Vykonávané zamestnanie : prednosta OÚ Trnava 
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Ing. Gábor Rusznák                   člen dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie: stredoškolský pedagóg 
 
Mgr. Alena Jelušová                  členka dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie: starostka obce Madunice 
 
JUDr. Pavol Wiedermann          člen dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie: právnik FNM SR 
 
Ing. Remo Cicutto                      člen dozornej rady, od  28.1.2003  do 19.12.2003 
                                                    Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Piešťany 
 
 
 
     Dozorná rada po prevode akcií na obce od 19.12.2003 
 
 
Ing. Štefan Bošnák                      predseda dozornej rady 
                                                    Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Trnava          
 
Ing. Remo Cicutto                       podpredseda dozornej rady 
                                                    Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Piešťany 
                                                     
Mgr. Alena Jelušová                    členka dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: starostka obce Madunice 
 
Mgr. Jozef Piovarčí                      člen dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Leopoldov 
 
Pavlína  Hornáčková                     členka dozornej rady 
                                                      Vykonávané zamestnanie: starostka obce Smolenice 
 
Rudolf Rúžička                             člen dozornej rady 
                                                      Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dobrá Voda 
 
Ing. Daniela Kobelovská               členka dozornej rady 
                                                       Vykonávané zamestnanie: vedúca ISO TAVOS, a.s. 
 
Marián Káčerík                              člen dozornej rady 
                                                       Vykonávané zamestnanie:  vedúci ČOV Piešťany 
 
Ing. Peter Antal                             člen dozornej rady 
                                                      Vykonávané zamestnanie: vedúci Prev. závodu Piešťany 
 
 
Členovia  dozornej rady TAVOS, a.s., boli zvolení rozhodnutím mimoriadneho valného  
zhromaždenia akcionárov konaného dňa 19.12.2003 v súlade so Stanovami spoločnosti  
a Obchodného zákonníka.  
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B.11. Údaj o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiemoch, 
ktoré prijali členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady a vedúci 
zamestnanci  v roku 2003 od emitenta 

 
Členovia predstavenstva (včetne zamestnancov spoločnosti) prijali v roku 2003 od  

Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. peňažné príjmy v úhrnnej sume 653 tis. Sk.  Naturálne 
príjmy neboli poskytnuté,  tantiémy  budú poskytnuté vo výške navrhnutej predstavenstvom,  
posúdenej dozornou radou a schválenej na valnom zhromaždení . 
 

Členovia dozornej rady (včetne zamestnancov spoločnosti) prijali v roku 2003 od  
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  peňažné príjmy v úhrnnej čiastke 1 117 tis. Sk. 
Naturálne príjmy neboli poskytnuté,  tantiémy budú  predmetom schválenia z rozdelenia  
čistého zisku valným zhromaždením . 
 

Vedúci zamestnanci, (ktorí nie sú členmi predstavenstva a dozornej rady ) neprijali  
v roku 2003 od spoločnosti  žiadne príjmy ani tantiémy. Naturálne príjmy neboli žiadne. 
Vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ a jeho dvaja námestníci.  Generálny riaditeľ  
a obaja námestníci sú členmi predstavenstva TAVOS, a.s.. 
 

Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli v roku 2003  
poskytnuté spoločnosťou  žiadne pôžičky a nemajú voči spoločnosti žiadne záväzky.  
Spoločnosť im neposkytla žiadne záruky a iné zaistenia či plnenia.  
Medzi Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a členmi orgánov a vedúcimi  
zamestnancami spoločnosti (okrem miezd za výkon povolania) nie sú žiadne iné peňažité  
vzťahy ako tu uvedené. 
 
 
B.12. Údaje o počte akcií spoločnosti v majetku členov predstavenstva, 

dozornej rady a vedúcich pracovníkov. 
 
Členovia predstavenstva nemajú vo svojom majetku  žiadne akcie Trnavskej vodárenskej  
spoločnosti , a. s.. 
 
Členovia dozornej rady nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej  
spoločnosti, a. s.. 
 
Vedúci zamestnanci nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej  
spoločnosti a. s. .  
 
 

C. Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného papiera 
 
C.1.  Prehľad o stave vlastného imania v roku 2003    (v tis. Sk) 
 

R o k  rok 2002 rok 2003 
základné imanie 1 385 914 1 385 914 
kapitálové fondy 0 0 
zákonný rezervný fond 120 264 120 264 
štatutárne fondy 0 0 
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nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 
neuhradená strata z minulých rokov 0 -37 421 
hospodársky výsledok 0 39 080 
vlastné imanie celkom 1 506 178 1 507 837 
počet akcií 0 1 385 914 
vlastné imanie na 1 ks akcie 0 1 087,- Sk 

  
 
Rok  2003 
 
Základné imanie sa v hodnotenom roku nezmenilo 
 
 
 
C.2. Hospodársky výsledok pripadajúci na 1 akciu 
 
V pripojenej tabuľke je uvedený hospodársky výsledok po zdanení z bežnej činnosti emitenta  
na 1 kus akcie v hodnotenom období. 
 

r o k 2003 
zisk na akciu  (Sk) 28,19 

 
 
C.3. Dividendy na akciu 
 
Spoločnosť za hodnotené obdobie r. 2003 vyplatí dividendy vo výške a na základe  
rozhodnutia VZ akcionárov. Návrh Predstavenstva je 12,00 Sk/ akcia.  
 
 
C.4. Obchodné spoločnosti v ktorých  emitent vlastní priamo alebo 

nepriamo viac ako 10% základného imania 
 
Nie sú také 
 
C.5. Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v 

budúcom trojročnom období 
 
Plánovaný vývoj výnosov, nákladov a hospodárskych výsledkov do roku  2006 
 

  
mer.jedn. 

 
2004 

 
2005 

 

 
2006 

 
N á k l a d y 
 

 
tis. Sk 

 
330 723 

 

 
347 077 

 
362 763 

 
V ý n o s y 
 

 
tis. Sk 

 
360 542 

 
403 073 

 
411 134 
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Zisk pred zdanením 
 

 
tis. Sk 

 
29 819 

 

 
55 996 

 
48 373 

 
 
Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej osobe a nie je súčasťou  
konsolidačného celku . 
 
 
 

D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu  
                          a overenie účtovnej závierky 
 
Táto výročná správa bola spracovaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. podľa  
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a zákona č.  
600/1992 Zb . o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a nemožno ju chápať ako  
ponuku k nákupu či predaju akcií Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. 
 
Všetky výhľady a údaje týkajúce sa budúcej činnosti alebo výsledkov budúcej hospodárskej  
situácie a lebo postavenia na trhu, ktoré sú zaradené do tejto ročnej správy, nemožno  
považovať ako záväzné prehlásenia. 
 
Všetky dokumenty a materiály uvádzané vo výročnej správe sú k nahliadnutiu v sídle  
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Kukučínova 13, Piešťany v pracovných dňoch od 8  
do 12 hodín. 
Údaje uvádzané vo výročnej správe sa vzťahujú k 31.12.2003, ak nie je uvedené inak. 
 
 
 
Osoby zodpovedné za výročnú správu 
 
 
 
Ing. Marek Gálik, PhD. 
bytom : Trnava , Komenského 18,  PSČ  917 01 
predseda predstavenstva 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
 
 
Ing. Ivan Benedikovič 
bytom :  Trnava,  Vajanského 32,  PSČ  917 00 
podpredseda predstavenstva 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
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Čestné prehlásenia 
 
 
Ja, Ing. Marek Gálik, PhD. prehlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú  
skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti , ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne  
posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. ako emitenta registrovaných akcií neboli  
vynechané.  
 
 
 
    ................................................. 
        Ing. Marek Gálik, PhD.  

   predseda predstavenstva 
             TAVOS, a.s. 
 
 

Ja, Ing. Ivan  Benedikovič   prehlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú  
skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti , ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne  
posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. ako emitenta registrovaných akcií neboli  
vynechané.  
 
 
 
    ................................................. 
           Ing. Ivan Benedikovič  

  pod predseda predstavenstva 
             TAVOS, a.s. 
 
 
 

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky: 
 
 
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v roku 2003 overovala  
Audítorská spoločnosť, VENGRÍN AUDIT, spol. s   r. o., Cintorínska 20,  81105 Bratislava 
Licencia SKAU č. 121,  Obchodný register Bratislava I, vložka 12222/B 
 
Dozorná rada TAVOS, a.s.,  preskúmala riadnu  účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku 
v roku 2003. Správa o výsledku preskúmania riadnej účtovnej závierky a návrhu rozdelenia 
zisku ako aj informácia o činnosti DR je súčasťou tejto „ Výročnej správy“.  
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III. Účtovná závierka 
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P O Z N Á M K Y 
k účtovnej  závierke 

 
k  31. decembru 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účtovná jednotka :  Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Kukučínova 13,  
                                   P i e š ť a n y 
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A. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE 
 

1. Obchodné meno účtovnej jednotky :   Trnavská vodárenská spolčnosť, a. s. 
2. Sídlo účtovnej jednotky :                      Kukučínova 13,  921 79  Piešťany 
3. Dátum založenia :                    2.12.2002 
4. Dátum vzniku :    7.01.2003 
5. Opis hospodárskej činnosti :      Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, 

poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou  z verejného 
vodovodu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd do verejnej kanalizácie . 

6. Priemerný počet zamestnancov :  308 
Z toho vedúcich zamestnanacov :  17 

 
7. Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných  
      jednotkách   .............................    NIE 
 
8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

a)   účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou 
             k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna) 
9. Účtovná  závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená: 

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky :  účtovná závierka akciovej spoločnosti 
sa nekonala , ide o novovzniknutú spoločnosť. 

 
B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI : 
 

1. Štatutárny orgán          
  Ing. Marek Gálik, PhD , predseda predstavenstva,  
  Ing.Ivan Benedikovič – podpredseda predstavenstva 
  Ing. Jaroslav Kuběna, Ing. Tibor Kosák, Peter Ryška, RNDr. Jozef Petušík –  

      členovia predstavenstva. 
 
 
 
 2. Dozorný orgán 
      Ing. Štefan Bošnák – predseda dozornej rady 
  Ing. Remo Cicutto – podpredseda dozornej rady 
  MGr. Alena Jelušová,  Pavlína Hornáčková, MGr. Ladislav Piovarčí,  
                       Rudolf Rúžička, Marián Káčerík, Ing .Daniela Kobelovská, Ing. Peter Antal – 

- členovia dozornej rady 
 

3. Iný orgán 
                        Nie je 
 

4. Štruktúra spoločníkov, akcionárov 
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Zoznam akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti , a.s. Kukučínova 13, Piešťany 

 
Por.číslo Akcionár Počet akcií Podiel v % 

1. Mesto Leopoldov 26194 1,89 

2. Mesto Piešťany 197858 14,28 

3. Mesto Trnava 455842 32,89 

4. Mesto Vrbové 41200 2,97 

5. Obec Šelpice 3637 0,26 

6. Obec Šípkové 2571 0,19 

7. Obec Špačince 13228 0,95 

8. Obec Šterusy 3421 0,25 

9. Obec Šúrovce 14275 1,03 

10. Obec Žlkovce 3958 0,29 

11. Obec Bašovce 2460 0,18 

12. Obec Banka 12495 0,90 

13. Obec Biely Kostol 7320 0,53 

14. Obec Bíňovce 4435 0,32 

15. Obec Bohdanovce 6058 0,44 

16. Obec Bojničky 7761 0,56 

17. Obec Boleráz 13071 0,94 

18. Obec Borová 2054 0,15 

19. Obec Borovce 5580 0,40 

20. Obec Brfestovany 12567 0,91 

21. Obec Bučany 13934 1,01 

22. Obec Buková 4501 0,32 

23. Obec Cífer 24253 1,75 

24. Obec Dlhá  2584 0,19 

25. Obec Dobrá Voda 5554 0,40 

26. Obec Dolná Krupá 14552 1,05 

27. Obec Dolné Dubové 4036 0,29 

28. Obec Dolné Lovčice 4704 0,34 
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29. Obec Dolné Orešany 7 700 0,56 

30. Obec Dolné Otrokovce 2185 0,16 

31. Obec Dolné Trhovište 4076 0,29 

32. Obec Dolné Zelenice 3624 0,26 

33. Obec Dolný Lopašov 6278 0,45 

34. Obec Drahovce 16878 1,22 

35. Obec Dubovany 5979 0,43 

36. Obec Ducové 2296 0,17 

37. Obec Horná Krupá 3659 0,26 

38. Obec Horné Dubové 2 499 0,18 

39. Obec Horné Orešany 11821 0,85 

40. Obec Horné Otrokovce 5822 0,42 

41. Obec  Horné Trhovište 3591 0,26 

42. Obec Horné Zelenice 4187 0,30 

43. Obec Hrnčiarovce nad Parnou 13542 0,98 

44. Obec Hubina 3421 0,25 

45. Obec Chtelnica 16584 1,20 

46. Obec Jalšové 3147 0,23 

47. Obec Jaslovské Bohunice 11030 0,80 

48. Obec Kátlovce 7118 0,51 

49. Obec Košolná 4174 0,30 

50. Obec Kočín - Lančár 3461 0,25 

51. Obec Koplotovce 3500 0,25 

52. Obec Krakovany 8701 0,63 

53. Obec Križovany nad Dudváhom 11487 0,83 

54. Obec Lošonec 3520 0,25 

55. Obec Madunice 12639 0,91 

56. Obec Majcichov 12037 0,87 

57. Obec Malženice 7399 0,53 

58. Obec Merašice 2525 0,18 

59. Obec Moravany nad Váhom 12233 0,88 
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60. Obec Naháč 2911 0,21 

61. Obec Nižná 3310 0,24 

62. Obec Opoj 5070 0,37 

63. Obec Ostrov 7562 0,55 

64. Obec Pastuchov 6332 0,46 

65. Obec Pavlice 3212 0,23 

66. Obec Pečeňady 3533 0,25 

67. Obec Prašník 5731 0,41 

68. Obec Radošovce 2604 0,19 

69. Obec Rakovice 3186 0,23 

70. Obec Ratkovce 1936 0,14 

71. Obec Ratnovce 6267 0,45 

72. Obec Ružindol 7916 0,57 

73. Obec Sasinkovo 5770 0,42 

74. Obec Siladice 4102 0,30 

75. Obec Slovenská Nová Ves 2872 0,21 

76. Obec Smolenice 21281 1,54 

77. Obec Sokolovce 7556 0,55 

78. Obec Suchá nad Parnou 11278 0,81 

79. Obec Tekolďany 1073 0,08 

80. Obec Tepličky 1635 0,12 

81. Obec Trebatice 8230 0,59 

82. Obec Trstín 8256 0,60 

83. Obec Veľké Kostolany 16917 1,22 

84. Obec Veľké Orvište 6504 0,47 

85. Obec Veselé 7484 0,54 

86. Obec Vlčkovce 7589 0,55 

87. Obec Voderady 8289 0,60 

88. Obec Zavar 11344 0,82 

89. Obec Zeleneč 15635 1,13 

90. Obec Zvončín 4246 0,31 
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91. Obecný úrad Červeník 9662 0,70 

92. Obecný úrad Dechtice 11625 0,84 

93. Obecný úrad Dvorníky 12906 0,93 

94. Obecný úrad Kľačany 6391 0,46 

95. Obecný úrad Trakovice 8478 0,61 

 
 

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU 
 

 Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku 
 
D. POUŽITÉ  ÚČTOVNÉ  ZÁSADY  A  ÚČTOVNÉ  METÓDY 
 

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku zapredpokladu nepretržitého 
pokračovania vo svojej činnosti     -   áno 

 
2. Zmeny účtovných zásad a metód   -  bez zmien 
 
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 

 
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky 

                                   -     ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
 

3a Ku dňu uskutočňovania účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka     
            majetok a záväzky : 

                  -   obstarávacou cenou : 
  
  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 
  dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 
  dlhodobý finančný majetok 
                 zásoby obstarané kúpou 
  pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí 
  záväzky pri ich prevzatí 
     krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou 
 
   
obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním : 
  dopravné náklady 
 
  menovitou hodnotou : 
  peňažné prostriedky a ceniny 
  záväzky pri ich vzniku 
  pohľadávky pri ich vzniku 
 
  vlastnými nákladmi : 
  dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 
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  vlastné náklady obsahujú : 
  priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
 
  reprodukčnou obstarávacou cenou  : 
  nehmotný a hmotný investičný majetok novozistený pri inventarizácii 
 
 3b Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – reálnou hodnotou : 
  nebol 
 
 3c K inému dňu v priebehu účtovného obdobia : 
  nebol 
 

4. Majetok obstaraný v privatizácii 
Slovný opis majetku Nebol obstaraný 
Dátum obstarania  
Kúpna cena  
Opravná položka +aktívna,  - pasívna  
 
 

5. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie 
T  e  x  t Hodnota 
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 2 601 
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná 11 
Daň z príjmov z odloženej činnosti odložená 11 000 
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená 0 
 
 
  

6. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období 
Zložka majetku Hodnota Výška dotácie 
Neboli poskytnuté   
   

   
 
 

7. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 
 
 

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého     
majetku : 
Nehmotný majetok ktorého ocenenie sa rovná sume  50 000,- Sk, alebo nižšej sa  
účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.  Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je  
vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. 
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume  30 000,- Sk, alebo nižšej  účtuje  
Účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob .  Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie,  
zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. 

           -     účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý  
majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. 
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E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 
 

1a)   Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku 
Dlhodobý nehmotný 

majetok podľa 
položiek súvahy 

Riadok 
Súvahy 

Ocenenie na 
začiatku 
bež.účtov. 
obdobia 

 
 
Prírastky 
 

 
 
Úbytky 

 
 
Presuny 
(+  - ) 

Stav na 
konci 
bež.účtov.o
bdobia 

Zriaďovacie náklady 5 - 84   84 
Softvér 7 2 629 1 332   3 960 
Obstaranie DNM 11 84  84  - 
       
 1.b)   Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 
Oprávky a opravné 

položky podľa 
položiek súvahy 

Riadok 
Súvahy 

Stav na 
začiatku 
bež.účtov. 
obdobia 

 
 
Prírastky 
 

 
 
Úbytky 

 
 
Presuny 
(+  - ) 

Stav na 
konci 
bež.účtov.o
bdobia 

Zriaďovacie náklady 5 - 12   12 
Softvér 7 349 878   1 227 
      - 
 
 
 1c)   Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 
Zostatková hodnota podľa polož. 
súvahy 

Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
na zač. bež. účt. 

obdobia 

Zostatková hodnota 
na konci  bež. účt. 

obdobia 
Zriaďovacie náklady 5  72 
Softvér 7 2 280 2733 
    
    
 
 

2. Dlhodobý hmotný majetok 
 

2a)   Ocenenie dlhodobého hmotného majetku 
Dlhodobý hmotný 

majetok podľa 
položiek súvahy 

Riadok 
Súvahy 

Ocenenie na 
začiatku 
bež.účtov. 
obdobia 

 
 
Prírastky 
 

 
 
Úbytky 

 
 
Presuny 
(+  - ) 

Stav na 
konci 
bež.účtov.o
bdobia 

Pozemky 14 110 442    110 442 
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Stavby 15 1 746 339 1 298   1 747 637 
Samost. hnut. veci 16         122 451 1 948 1 182  123 217 
Obstaranie DHM 20 8 641 57 533 4 945   61 229 
       
       
 
  2b)   Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku 
Oprávky a opravné 

položky podľa 
položiek súvahy 

Riadok 
Súvahy 

Stav na 
začiatku 
bež.účtov. 
obdobia 

 
 
Prírastky 
 

 
 
Úbytky 

 
 
Presuny 
(+  - ) 

Stav na 
konci 
bež.účtov.o
bdobia 

Oprávky k stavbám 15 442 017 29 847   471 864 
Opr.k samostat.hnut. 
veciam 

16 87 318 9 045 1 182  95 181 

       
       
       
       
 
 
 
  2c)   Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku 
 
Zostatková hodnota podľa polož. 

súvahy 
Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
na zač. bež. účt. 

obdobia 

Zostatková hodnota 
na konci  bež. účt. 

obdobia 
Pozemky 14 110 442 110 442 
Stavby 15 1 304 322 1 275 773 
Samost. hnut. veci 16 35 133 28 036 
Obstaranie DHM 20 8 641 61 229 
 
 

3. Dlhodobý finančný majetok 
 

  3a)   Obstaravacia cena dlhodobého finančného majetku 
 
Dlhodobý finančný 

majetok podľa 
položiek súvahy 

Riadok 
Súvahy 

Ocenenie na 
začiatku 
bež.účtov. 
obdobia 

 
 
Prírastky 
 

 
 
Úbytky 

 
 
Presuny 
(+  - ) 

Stav na 
konci 
bež.účtov.o
bdobia 

Nie je       
       
 
 
  3b)   Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 
 
Opravné položky 
podľa položiek 
súvahy 

Riadok 
Súvahy 

Stav na 
začiatku 
bež.účtov. 

 
 
Prírastky 

 
 
Úbytky 

 
 
Presuny 

Stav na 
konci 
bež.účtov.o
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obdobia  (+  - ) bdobia 
Nie sú       
       
 
 
 3c)   Dlhodobý finančný majetok prostredníctvom ktorého účtovná jednotka vykonáva  
            v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej ovládajúcou osobou 
T e x t Ovládaná účt.jed. alebo účt.jedn.ktorej vykonáva vykazujúca 

účtovná jednotka podstatný vplyv 
Opis dlhodobého 
finanč. majetku 

Riadok 
súvahy 

Obchodné meno a sídlo 
účt. jednotky 

Výška vlastného 
imania 

Výsledok 
hospodárenia 

Nie je     
     
 
 

4. Dlhodobý hmotný a nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné  
            právo alebo pri ktorom má obmedzené právo s nim nakladať 
 
  Nie je 
 
5. Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku 

Opis zmien presunov : 
 
Nie sú 

 
6. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  
            účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa                    
            uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia ana výšku vlastného   
            imania  
 
   nie je 
 
7. Zásoby 

 
Opravné položky k zásobám 

Dôvody tvorby, 
zníženia, zrušenia 

Riadok 
súvahy 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtov.  

obdobia 

 
 

Tvorba 

 
 

Zníženie 

 
 

Zrušenie 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 
obdobia 

Maloobrát. zásoby 34  249   249 
       

 
 

T e x t Hodnota 
Zásoby na ktoré je riadené záložné právo Nie sú 
Zásoby pri ktorých á účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Detto 
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8. Výskumná a vývojová činnosť za účtovné obdobie 
 

Nie je 
 
 

9. Zákazková výroba 
 

Neuplatňuje sa 
 
 

10. Pohľadávky 
 
10a)   Opravné položky k pohľadávkam 

Dôvod tvorby, 
zníženia, zrušenia 

Riadok 
súvahy 

Stav na 
začiatku 
bež.účt. 
obdobia 

 
 
Tvorba 

 
 
Zníženie 

 
 
Zrušenie 

Stav na 
konci 
bež.účt. 
obdobia 

Rizikové pohľadávky 42 14 622 9 677  1 915 22 384 
       
       

 
10b)   Pohľadávky podľa splatnosti 

T e x t H o d n o t a 
Pohľadávky do lehoty splatnosti 53 360 
Pohadávky po lehote splatnosti 41 256 

 
10c)   Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 
 
 Nie sú 
 
10d)   Pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložnéprávo 
 
 Nie sú  
 
11. Odložená daňová pohľadávka 
 

Nie je 
 

12. Krátkodobý finančný majetok 
 

12a)   Významné zložky krátkodobého finančného majetku 
Opis krátkodobého finančného majetku Stav na 

zač.bež.účt.
obdobia 

 
Prírastky 

 
Úbytky 

Stav na 
konci 
bež.účt.obd
obia 

Pokladnice 11 5 382 5 378 15 
Ceniny 719 3 560 3 859 420 
Bežný účet 12 582 345 366 329 615 28 333 
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  12b)   Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 
 
   Nie sú 
 
   
12c)   Krátkodobý majetok na ktorý bolo zriadené záložné právo a obmedzené   
                                  právo s nim nakladať 
    
   Nie je 
   
 

12d)   Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa  
                                  zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv  
                                  takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia    a na výšku vlastného   
                                  imania 

 
  Nie je 

 
13. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov  
            budúcich období . 

 
 

Opis položky 

Stav na 
zač.bež.účt.
obdobia 

 
Prírastky 

 
Úbytky 

Stav na 
konci 
bež.účt.obd
obia 

Zákonné poistenie vozidiel - 939  939 
Orange – paušálne poplatky - 6  6 
Predplatné na literatúru - 61  61 
     

 
 
14. Poistenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Opis majetku Poistní suma Platnosť zmluvy od - do 
Zákonné poistenie motorových vozidiel 1 026 1.1. – 31.12.2003 
Havárijné poistenie motorových vozidiel 845 Detto 
Poistenie majetku ČOV Zeleneč 333 1.10.2001 – 31.12.2003 
Ostatné poistenie 160 1.3. – 31.12.2003 
   
 

15. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o  
            zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe  
            zmluvy o výpožičke. 

Opis majetku Hodnota 
Nie je  
 
 

16. Nadobudnutý majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, ku  
            ktorému vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností   
            do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka   
            tento majetok užíva. 
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  Nie je 
 
 
 
 
 
17. Goodwill 

Goodwill Badwill  
 

Text 
Kladný rozdiel 
medzi OC a reálnou 
hodnotou 

Záporný rozdiel 
medzi OC a 

reálnou hodnotou 
Kúpou, výmenou alebo vkladom podniku resp. časti Nie Nie 
Rozdelením   
Splynutím   
 

18. Opravná položka k nadobudnutému majetku 
 

Nie je  
 
  

19. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 

Nie je 
 
 
F. ÚDAJE  VYKÁZANÉ  NA  STRANE  PASÍV 
 

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie 
 

 
1a)   Opis základného imania                                                               (v tis. Sk) 

T  e  x  t Hodnota 
Základné imanie celkom 1 385 914 
Počet akcií 1 386 
Menovitá hodnota akcie 1 
Základné imanie splatené 1 385 914 
Vlastné imanie 1 507 837 
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania v % 91 % 

 
 
1b)   Rozdelenie účtovného zisku vykazovaného v predchádzajúcom účtovnom  
        období 
 
 Účtovný zisk :  pri transformácii š.p. ZsVAK nebol vykazovaný 
 
1c)   Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období 
 
 Účtovná strata :  pri transformácii nebola vykazovaná 
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1d)   Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastnia vlastné akcie a podiely  
        na základnom imaní 
 
        Nie 
 
 
1e)   Prehľad o nákladoch a výnosoch, ktoré boli účtované priamo na účty  
        vlastného imania 
  
       Nie sú 
 
1f)   Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní 

T  e  x  t Hodnota 
Vykázaný účtovný zisk 39 080 
Počet akcií  1 385 914 
Účet zisku pripadajúci na 1 akciu 28,20 
Zisk na podiel na základnom imaní  

 
 

2. Rezervy 
 

Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov 
Druh rezervy Stav na 

začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 
 
Tvorba 

 
 
Zníženie 

 
 
Zrušenie 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia  

Predpokla- 
daný rok 
použitia 

Nevyčerp. dovol.  653   653 2004 
Sociál. poistenie  207   207 2004 
       
 
 
 
 

3. Záväzky 
 

3a)   Záväzky podľa splatnosti 
T e x t Hodnota 
Záväzky do lehoty splatnosti 77 305 
Záväzky po lehote splatnosti 0 
 
 
3b)   Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy 
          (do jedného roka) 



 31 

Opis  záväzku Riadok 
súvahy 

Hodnota 

Záväzky z obchodného styku 103 16 368 
Záväzok voči zamestnancom 108 1 
Nevyfaktúrované  dodávky 104 29 
Záväzok voči soc. Zabezpečeniu 109 2 321 
Daňové záväzky 110 2 934 
Ostatné záväzky 111 7 182 
Záväzok zo soc. Fondu 99 50 
   
 
 
  3c)   Dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy (nad jeden rok) 
Opis záväzku Riadok 

súvahy 
Splatnosť od 1 do 5 rokov 

Hodnota 
Splatnosť viac ako 5 rokov 

Hodnota 
Odložený daňový záväzok 101 48 420  
    
 
 
  3d)   Záväzky zabezpečené záložnym právom alebo inou formou zabezpečenia 

Forma zabezpečenia  -  opis Hodnota 
Zálož.právo na časť  ČOV Zeleneč, úver bude poskyt. v r. 2004  
  
 
 
 

4. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku 
 

Zdaniteľný dočasný rozdiel Odložený daňový 
záväzok 

Účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než 
jeho daňová základňa 

 
48 420 

Účtovná hodnota pohľadávky je vyššia než je jej daňová 
základňa 

 
0 

 
 
 

5. Záväzky zo sociálneho fondu 
 

T e x t Hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 74 
Tvorba sociálneho fondu 932 
Čerpanie sociálneho fondu 956 
Stav na konci bežného účtovného obdobia 50 
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6. Vydané dlhopisy 

 
Nemáme  

 
 

7. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci 
 

Nemáme 
 
 

8. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov 
budúcich období 

 
Nemáme 

 
 

9. Významné položky derivátov 
 

Nemáme  
 

10. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 

Nemáme  
 
G. INFORMÁCIE  O  VÝNOSOCH 
 

DRUH  VÝNOSOV OPIS SUMA 
Fakturácia vlastných výrobkov 163 581 

Odkanalizovanie a čist. Vôd 145 077 
STM činnosť 616 

Ostatné 1 143 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar 
(členenie podľa jednotlivých 
typov výrobkov a služieb ) 

  
  Zmena stavu vnútroorganizačných 

Zásob.  Dôvody   
Výnosy pri aktivácii nákladov  16 
   
Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 

 2 407 

Kurzové zisky celkom  
Kurzové zisky ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky 
 

Výnosové úroky 694 

Finančné výnosy 

  
Týkajúce sa bež. účt. obdobia 44 

  
Mimoriadne výnosy 

Týkajúce sa predchádzajúcich 
účtovných období 
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H     INFORMÁCIE  O  NÁKLADOCH 
 

DRUH  NÁKLADOVV OPIS SUMA 
Spotreba materiálu 46 656 
Spotreba energie 33 484 

Opravy a údržiavanie 23 466 

Náklady za poskytnuté služby 
 

Cestovné 269 
 Služby 14 203 
Ostatné náklady z hospod. 
Činnosti 

Tvorba rezerv 860 

 Tvorba opravných položiek 9 921 
 Ostatné náklady 8 130 
 Osobné náklady 83 126 
 Odpisy 39 779 
Finančné náklady Kurzové straty celkom 1 
 Kurzové straty ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky 
1 

 Poistenie + finančné náklady 2 768 
Mimoriadne náklady Týkajúce sa predchádzajúcich 

účtovných období 
9 

   
 Týkajúce sa predchádzajúcich 

účtovných období 
 

 
 
H. DAŇ  Z PRÍJMOV 
 

1. Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom období ako     
      náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 
 
      Nevyskytli sa  
 
2. Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období,  
       týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných   
       nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku    
       ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka  
      neúčtovala 
 
       Nemáme  
 
3. Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti 

odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo 
v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

 
Nemáme 
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4. Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a 
iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov , ku ktorým nebola 
účtovaná odložená daňová pohľadávka 

 
Nemáme  

 
5. Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty 

vlastného imania bez účtovania na účty nákladov  a  výnosov 
Hodnota odloženej dane účtovanej Položka odloženej dane účtovaná na účty  
Na ťarchu účtu V prospech účtu 

- oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov (414) 

  

- oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín  (415) 

  

- oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
splynutí a rozdelení  (416) 

  

- zmeny základného imania  (419)   
- nerozdelený zisk minulých rokov  (428)   
- neuhradená strata minulých rokov (429) 37 421  
 

6. Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov a medzi 
výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej 
dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred 
zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov 

 
T e x t Hodnota 

Splatná daň 2 612 
Odložená daň (záväzky +,  pohľadávky - ) 11 000 
Účtovaná daň z príjmov spolu 13 612 
Hospodársky výsledok pred zdanením 52 692 
Hospodársky výsledok pred zdanením vynásob. sadzbou dane  z pr. 13 173 
Rozdiel medzi zaúčtovanou daňou a vypočítanou daňo 439 

 
7. Zmena sadzby dane z príjmov, ktorá ovplyvnila výpočet odložených daní : 
 

Sadzba neovplyvnila výpočet 
 

 
I. ÚDAJE  O  PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 

Uvádzajú sa informácie o významných položkách na podsúvahových účtoch 
Druh pložky Opis položky Hodnota Účet 

Prenajatý majetok 0   
Majetok v úschove 0   
Pohľad. a zäväzky z opcií  

0 
  

Odpísané pohľadávky 0   
Pohľad. a záväzky z leasingu 0   
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J. INÉ  AKTÍVA  A  INÉ  PASÍVA 
 

1. Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe 
Druh záväzku Opis Hodnota 

celkom 
Hodnota týkajúca sa 
spriaznených osôb 

Záväzky z poskytnutých záruk 0   
Záväzky zo súdnych rozhodnutí 0   
Záväzky zo všeobecne záväz. Práv. 
Predpisov 

0   

Záväzky zo zmlúv, ktoré obsahujú záväzok 
podriadenosti 

0   

Záväzky z ručenia 0   
Iné záväzky 0   
 

2. Opis a hodnota budúcich práv a povinností nevykázaných v súvahe 
 
Budúce právo, budúca povinnosť Opis Hodnota 

celkom 
Hodnota týkajúca sa 
spriaznených osôb 

Z devízových termínovaných obchodov a 
obchodov s finančnými derivátmi 

Nie   

Z opčných obchodov Nie   
Z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo 
služieb 

Nie   

Z leasingových, nájomných, servisných, 
poistných, koncesionárskych, licenčných 
zmlúv 

Nie   

Z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 

Nie   

Z privatizácie Nie   
 

 
 
 
 
 
K. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, 

DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ 
JEDNOTKY 

Súčasní členovia orgánov Bývalí členovia orgánov  
Štatutár 
nych 

Dozor 
ných 

iných štatutárn
ych 

Dozor 
ných  

iných 

Peňažné príjmy 653 1 117 0 0 0 0 
Hodn.nepeňaž.príjmov       
Peňažné preddavky       
Hodnota nepeňaž.predd.       
Poskytnuté úvery       
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Poskytnuté záruky       
Iné plnenia       
       
       
 
 
M.    EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A      
         SPRIEZNENÝCH OSOB 
 

1. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými 
osobami 

 
Také obchody neboli 

 
2. Zoznam obchodov účtov. Jednotky s ovládanou a ovládajúcou odsobou bez 

ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili 
alebo neuskutočnili : 

 
Nie 

 
 
N. SKUTOŇOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA 

ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
Nenastali 

 
 
 
O. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
Členenie vlastného imania Stav na 

zač. 
bež.účt.obd
. 

Zvýšenie 
zníženie 

Stav na konci 
bež.účt.obd. 

Vlastné imanie spolu 1 506 178    1 507 837 
-základné imanie zapís. Do OR (411) 1 385 914  1385914 
-základné imanie nezapísané do OR (419)    
-vlast.akcie a vlast.obchodné podiely (252)    
-emisné ážio (412)    
- rezervný fond tvorený z kapitál.vkladov    
- ostatné kapitálové fondy ä413 ň    
- oceňovacie rozd. nezahrnuté v HV      
  (415,416,414) 

   

- fondy tvorené zo zisku  (421,422,423,427) 120265  120265 
- nerozdelený zisk min. Rokov (428)    
- neuhradená strata minulých rokov (429)  - 37 421 -  37 421 
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- účtovný zisk, strata   39 080 
- vyplatené dividendy    
- vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa    
- iné zmeny vlastného imania    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad  peňažných tokov pri použití priamej metódy vykazovaných 
peňažných tokov z prevádzkovej činnosti 
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Označenie  
 
položky 

 
Obsah položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Predchádza 
júce účt. 
obdobie 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
 

  

A.1. Príjmy z predaja tovaru  (+)   
A.2. Výdavky na nákup tovaru (-)   
A.3. Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) 131 534  
A.4. Príjmy z predaja služieb  (+)  148 733  
A.5. Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ost. 

neskladovaných dodávok  (-) 
 

-  69 928 
 

A.6. Výdavky na služby  (-) -  38 052  
A.7. Výdavky na osobné náklady   (-)  -  80 944  
A.8. Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov 

na daň z príjmov účtovnej jednotky  (-) 
 

-  13 240 
 

A.9. Príjmy z predaja cenných papierov určených na 
predaj alebo na obchodovanie  (-)  

  

A.10. Výdavky na nákup cenných papierov určených na 
predaj alebo na obchodovanie  (-) 

  

A.11. Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je 
právo určené na predaj alebo na obchodovanie  (+) 

  

A.12. Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom 
je právo určené na predaj alebo na obchodovanie  (-) 

  

A.13. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla 
banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli 
úvery poskytnuté na zabezpečenie hl.poredm.čin. (+)  

  

A.14. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej 
jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej 
banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie 
hlavného predmetu činnosti   (-)  

  

A.15. Ostatné príjmy z prevádzkových činností, 
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov  (+) 

  

A.16. Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, 
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov  (-) 

  

* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, 
s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa 
uvádzajú sobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov (+/-), súčet  A.1. až  a.16. 

 
 

78 103 

 

A.17. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do investičných činností  (+) 

 
694 

 

A.18 Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností  (-) 
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A.19. Príjmy z dividend a iných podieľov na zisku, 
s výnimkou tých,  ktoré sa začleňujú do 
investičných činností  (+) 

  

A.20. Výdavky na vyplatené dividendy a iné 
podiely na zisku, s výnimkou tých,  ktoré sa 
začleňujú do investičných činností  (-) 
Peňaž. toky z prevádzkovej čin. (+/-), 
súčet A 1 Až A 20 

 
 
 

78 797 

 

A.21. Výdavky na daň z príjmov účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých ktoré sa začleňujú 
do investičných činností alebo do finančných 
činností (+/-) 

  

A.22. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 
sa na prevádzkovú činnosť  (+) 

 
322 

 

A.23. Výdavky mimoriadneho charakteru 
vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť  (-) 

 
-  2 428 

 

 
A            Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                       
                súčet(A 1 až A 23) 

 
76 691 

 

Peňažné toky z investičnej činnosti 
 
B.1.         Výdavky na obstar.dlhodobého nehmot.      
                majetku n(-) 
 

 
 

-  1 368 

 

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmot. majetku (-)   
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov 

a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné 
ekvivalenty a cen. papierov určených na predaj alebo na 
obchodovanie  (+) 

  

B.4. Príjmy z predaja  dlhodobého nehmot.  majetku  (+)   
B.5. Príjmy z predaja  dlhodobého hmotného  majetku  (+) 230  
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 

a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné 
ekvivalenty a cen. papierov určených na predaj alebo na 
obchodovanie  (+) 

  

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účt. jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku  (-) 

  

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnou jednotkou inej účt. jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku  (+) 
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B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých 
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku  (-) 

  

B.10. Príjmy zo splácania  pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých 
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je 
súčasťou konsolidovaného celku  (+) 

  

B.11. Príjmy z nájmu súboru hnuteľ. majetku a nehnuteľného 
majetku používaného a odpisovaného nájomcom  (+)  

  

B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností  (+) 

  

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou 
tých,  ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností  (+) 

  

B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto 
výdavky považujú za peňažné toky z fin. č.  (-) 

  

B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na 
predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z fin. č.  (+) 

  

B.16. Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ich možno 
začleniť do investičných činností  (-) 

  

B.17. Príjmy mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť  (+) 

  

B.18. Výdavky mimoriad. charakteru vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť  (-) 

  

B.19. Ostatné príjmy  vzťahujúce sa na investič. činnosť  (+)   
B.20. Ostat. výdavky  vzťahujúce sa na investič. činnosť  (+) 230  
 
B 

 
Čisté peňažné toky z investič. činnosti (súčet B 1 až B 
20) 

 
-  58 901 

 

Peňažné  toky  z finančnej  činnosti  
C.1.         Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní  
               (súčet C 1.1  až 1.8 ) 

 
 
 

 

C.1.1 Príjmy z upísaných akcií a obchod. podielov  (+)    
C.1.2 Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 

spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účt. jedn. (+) 
  

C.1.3 Prijaté peňažné dary  (+)   
C.1.4 Príjmy z úhrady straty spoločníkmi  (+)   
C.1.5 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných 

akcií a vlastných obchodných podielov  (-)   
  

C.1.6 Výdavky spojené so zníž. fondov vytvor. účt. jedn. (-)   
C.1.7 Výdavky na vyplatenie podielu na vlast. imaní spoloč. 

alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) 
  

C.1.8 Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania  (-) 
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C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov 
a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti  
(súčet  C 2.1 až C 2.10) 

  

C.2.1 Príjmy z emisie dlhových cenných papierov  (+)   
C.2.2 Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cen.pap. (-)   
C.2.3 Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla banka 

alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, 
ktoré boli poskytnuté na zabespeč. hl. predm. činn. (+) 

  

C.2.4 Výdavky na splácanie úverov, ktoré účt. jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabespeč. 
hl. predm. činnosti  (-) 

  

C.2.5 Príjmy z prijatých pôžičiek  (+)   
C.2.6 Výdavky na splácanie pôžičiek  (-)   
C.2.7 Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, 

ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 
  

C.2.8 Výdavky na úhradu záväzkov za nájom hnuteľ. 
majetku a nehnuteľného majetku použív. a odpis. 
nájomcom (-) 

  

C.2.9 Príjmy z ost. dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu 
peňažných tokov  (+) 

  

C.2.1 Výdavky na splácanie ost. dlhodobých záväzkov 
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti, 
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 
prehľadu peňažných tokov  (-) 

 
-  2 768 

 

C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do prevádzkových činností  (-) 

  

C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, 
s výnimkou tých,  ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností  (-) 

  

C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto 
výdavky považujú za peňažné toky z invest. č.  (-) 

  

C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na 
predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky 
považujú za peňažné toky z fin. č.  (+) 

  

C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich 
možno začleniť do finančných činností  (-) 

  

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
finančnú činnosť  (+) 

  

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
finančnú činnosť  (+) 

  

 
C. 

 
Čisté peňažné toky z finančných činností (súčet C 1 až C 9) 

 
-  2 768 
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D. Čisté zvýš. alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 
(+/-)  (súčet A + B + C ) 

 
15 022 

 

E. Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na 
začiatku účtovného obdobia  (+/-) 

 
13 312 

 

F. Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na 
konci účtovného obdobia pred zohľad. kurzových 
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. 
závierka  (+/-) 

 
28 333 

 

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka  (+/-) 

 
-  1 

 

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného obdobia, opravený 
o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka  (+/-) 

 
 

15 021 
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.        SPRÁVA  PREDSTAVENSTVA  O  PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI  A  STAVE 
           MAJETKU  SPOLOČNOSTI 
 
 
 Vážení akcionári,  predstavenstvo a. s.  Vám predkladá  správu o podnikateľskej 
činnosti spoločnosti v roku 2004 a stave jej majetku. 
 
Podnikanie spoločnosti bolo zamerané v súlade s predmetom podnikania, na výrobu 
a dodávku pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a k tomu pridružené činnosti 
ako chemicko-laboratórna činnosť, doprava, stavebno-montážna a investičná činnosť. 
 
Spoločnosť je organizačne rozčlenená do troch prevádzkových útvarov  (prevádzkových 
závodov), ktorých ekonomika je vnútropodnikovo sledovaná a vyhodnocovaná. Organizačná 
štruktúra sa tvorila v roku 2004 na požadovanú štandardnú skladbu úrovne podniku. 
Priemerný počet zamestnancov  je 322 osôb. 
 
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je zásobovanie obyvateľov a podnikateľského sektoru 
okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez Mesta Hlohovec ) pitnou vodou,  odvádzania 
a čistenia odpadových vôd v regióne.  
 
V roku 2003 sme zásobovali vodou z verejných vodovodov 157 810 osôb. Počet obcí 
s verejným vodovodom v správe TAVOS, a.s. je 55 z celkového počtu 95 obcí. Dĺžka 
vodovodnej siete bez prípojok je 642 km. Vodovodných prípojok je 27 352 ks, samotná dĺžka 
vodovodných prípojok je 206 km. Počet osadených vodomerov je 29 762 ks. Spoločnosť má 
72 čerpacích staníc na vodu , ktoré prislúchajú k 26 vodojemom a akumulačným nádržiam. 
Objem vodojemov predstavuje 44 000 m3 kapacitu. 
  
Na úseku odkanalizovania odpadových vôd a ich čistenia  spoločnosť pokračovala v trende 
plnenia požadovaných úloh.  V súčasnosti je v pôsobnosti TAVOS, a.s. v prevádzke 25 
verejných kanalizácií z ktorých je 5 vo vlastníctve spoločnosti a zostávajúcich  
20 je prevádzkovaných na základe  zmlúv . Okrem uvedených  4  verejné kanalizácie si obce 
prevádzkujú  samostatne.  
Naša spoločnosť prevádzkuje celkom 256 939 km  kanalizačných sietí, na ktorých je celkom 
8 952 ks kanalizačných prípojok. Spoločnosť prevádzkuje do t. č.  5 čistiarní odpadových vôd  
z ktorých 4 sú majetkom spoločnosti a jedna ČOV je prevzatá do prevádzkovania.    
V roku 2003 bolo zabezpečené odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie od  95 861 osôb. 
 
 V oblasti zásobovania pitnou vodou bol v roku 2003 realizovaný predaj pitnej vody 
v množstve 12 716 tis. m3 pričom došlo k podstatnému zvýšeniu dodávok v porovnaní 
s rokom 2002 a to aj napriek tomu, že z titulu zvyšovania cien vody je trend opačný. 
Z celkového množstva odobralo obyvateľstvo 7168 tis. m3 vody  čo tvorí podiel 56,5% 
Z celkového množstva predanej vody   ostatní odberatelia odobrali  43,5%  čo činí objem       
5 528 tis. m3.  Najvýraznejší medzi ročný nárast odberu vody + 16,6% bol u domácností. 
 Tržby za vodu faktúrovanú v roku 2004 dosiahli čiastku  186 569 tis. Sk . V roku 2004 
bola upravená cena vodného na 17,30 Sk/m3 (bez DPH) u domácností.  
Od 1.1. bola tiež upravená cena vodného pre ostatných odberateľov na  17,90 Sk/m3 (bez 
DPH). Uvedené ceny boli platné počas celého hospodárskeho roka. 
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 V oblasti odkanalizovania odpadových vôd a ich čistenia bolo v roku 2003 
odkanalizovaných  10 009 tis. m3 + 1 278 m3 zrážkových vôd ,  celé uvedené množstvo bolo 
čistené na ČOV. Porovnanie s rokom predchádzajúcim znamená medzi ročný nárast u vody 
odkanalizovanej je  5,6%. Odkanalizovanie domácností je v objeme 5 390 m3 , stočné 
u ostatných odberateľov je 6897 tis. m3. Podiel  účasti na stočnóm je 43,9 % / 56,1 % 
v prospech ostatných odberateľov. 
Tržby za stočné v roku 2004 dosiahli čiastku 160 867 tis. Sk. Aj u stočného bola v roku 2004 
upravovaná cena.  U obyvateľstva  cena vzrástla na  11,60 Sk/m3 (bez DPH). 
U ostatných odberateľov sa cena upravila na 18,97 Sk/m3 (bez DPH). 
 
 V rámci ostatných činnosti vykonávame predovšetkým stavebno – montážne práce 
zamerané na zriaďovanie vodovodných, kanalizačných prípojok a na rekonštrukciu 
vodovodných a kanalizačných sietí, ďalej na služby ako sú práce kanalizačných vozidiel, 
čiastočne ťažkých mechanizmov,  dopravy a chemicko-laboratórnych činností. Tržby z týchto 
ostatných činností predstavovali v roku 2004 čiastku  3 245 tis. Sk. 
 
Celkové tržby a výnosy dosiahli v roku 2004 čiastku 410 326 tis. Sk. 
 
Spoločnosť na svoju činnosť v roku 2004 vynaložila náklady v celkovej výške 358 712 tis. Sk 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom  došlo k medzi ročnému zvýšeniu celkových vlastných 
nákladov čo je vzhľadom na evidentnú infláciu pochopiteľné. Zvýšenie úrovne nákladov je 
ale aj z dôvodu zvýšenia výroby a služieb tiež z dôvodu väčšieho rozsahu vykonaných opráv 
a údržby  tzv. hospodárskym spôsobom. 
 
Hospodárenie spoločnosti v roku 2004 sa skončilo v súlade s plánom a to s čistým 
hospodárskym výsledkom (ziskom) v sume 40 465 tis. Sk. 
 
Spoločnosť sa v priebehu roka 2004 nedostala do platobnej neschopnosti. Vykazujeme 
záväzky po lehote splatnosti v kolonke dlhodobých záväzkov a to položku ako odložený 
daňový záväzok v sume 53 774 tis. Sk a na záväzok zo sociálneho fondu v objeme 281 tis. Sk.          
 
K 31.12.2004 činí stav pohľadávok po lehote splatnosti celkom 23 000 tis. Sk . Z toho po 
splatnosti nad 90 dní je 16 249 tis. Sk, nad  60 dní  je 387 tis. Sk a nad 30 dní splatnosti je  
793  tis. Sk. 
Na rezort zdravotníctva s pripadalo 1 032 tis. Sk, na školstvo pripadalo 23 tis. Sk a na 
ostatných odberateľov spolu 21 932 tis. Sk.  Oproti minulému roku klesli pohľadávky po 
lehote splatnosti o 15 436 tis. Sk, hlavne na základe zmluvného postúpenia pohľadávok za 
zdravotnícke zariadenia na spoločnosť VERITEĽ.  Aj naďalej venujeme pozornosť 
vymáhaniu pohľadávok po splatnosti s uplatnením všetkých zákonných prostriedkov vrátane 
prerušenia dodávky vody. 
 
 Zo Súvahy možno vyčítať, že majetok spoločnosti v roku 2004 oproti roku 2003 
vzrástol o 38 506 tis. Sk. 
Na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosť vynaložila  58 949 
tis. Sk . Z uvedenej sumy na nehmotný investičný majetok (softvér) bolo na obstaranie 
použité 1 416 tis. Sk šlo o dobudovanie ssystému GIS. Na stavebné investície bolo 
vynaložené 1 298 tis. Sk . Išlo o investíciu ČS VZ Sväté studne Smolenice investícia bola 
začatá za pôsobenia š.p.. Na obstaranie administratívnej budovy bolo vynaložené 49 420 tis. 
Sk. na samostatne hnuteľné veci  5 986 tis. Sk – ide o nákup áut (osobných a účelových) na 
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nákup sólo strojov a zariadenia laboratórií. Suma 829 tis. Sk bola vynaložená na projektové 
dokumentácie.  Všetky čiastky boli prefinancované z vlastných zdrojov spoločnosti. 
 
 Podľa spracovanej účtovnej závierky  k 31.12.2004 vykazuje akciová spoločnosť stav 
aktív v sume 1 624 640 tis. Sk . Hodnota stálych aktív sa zvýšila o 17 382 tis. Sk , hlavne 
však sa zvýšila hodnota obežných aktív a to o 49 461 tis. Sk  a to predovšetkým nárastom 
krátkodobých pohľadávok ako aj nárastom stavu na finančných účtoch, v časovom rozlíšení 
nákladov a výnosov o čiastku 562 tis. . 
Prírastok aktív  je pokrytý jednak prírastkom vlastného kapitálu (vlastného imania) o 1 659 
tis. Sk ale hlavne prírastkom cudzích zdrojov o 65 615 tis. Sk z dôvodu zvýšenia dlhodobých 
záväzkov o 48 470 tis. Sk ako aj krátkodobých záväzkov o 17 462 tis. Sk. Úbytkom  rezerv o 
– 317 tis. Sk  a prírastkom časovo rozlíšených výdavkov o 131 tis. Sk. 
 
 Spoločnosť vykazuje stav vlastného imania (vlast. kapitálu) 1 529 109 tis. Sk,   na 
jednu akciu tak pripadá 1 103,- Sk.  
Základné imanie (základný kapitál) spoločnosti k 31.12.2004 je v nezmenenom stave t. j. 
predstavuje sumu 1 385 914 tis. Sk. 
 
 
Piešťany,  máj  2005 
 
 
 
        Predstavenstvo a.s.    
     


