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Vážení akcionári, starostky, primátori, starostovia!
Predstavenstvo /P/ Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. /TAVOS/ zvolalo Valné
zhromaždenie /VZ/ na deň 10. jún 2009 tak, ako to ustanovuje ods. 4, čl. VIII, IV. časť
platných STANOV.
Od konania posledného VZ, 18. júna 2008, sa neudiali žiadne nežiaduce a neštandardné
javy, pre ktoré by bolo nutné zvolávať mimoriadne VZ a preto to dnešné sa bude zapodievať
predovšetkým schvaľovaním účtovnej závierky a prerokovávaním Výročnej správy za rok
2008.
Vždy pri hodnotení obchodnej spoločnosti /a tou je i TAVOS, a. s./ sa hodnotí hospodársky
výsledok, teda zisk. V roku 2007 činil zisk po zdanení 19,384 mil. Sk a v teraz hodnotenom
roku 2008 je to 25,653 mil. Sk. Z pohľadu tohto jediného, prioritného čísla je to pozitívna
informácia. A už tu treba poďakovať za spoluprácu, iniciatívnu angažovanosť, pomoc,
podporu, ale i kritické postrehy, či už členov Dozornej rady, členov Predstavenstva a Vás
akcionárov. Nemôžem nespomenúť účasť manažmentu a ostatných zamestnancov TAVOS, a.
s. Drvivá väčšina sú to vodárenstvu oddaní profesionáli a odborníci, a len preto naši
odberatelia na vlastnej koži nezažili, čo je to dlhodobý výpadok v dodávke vody, alebo
v odkanalizovaní.
TAVOS, a. s. je tzv. zmiešaná spoločnosť, inde v iných regiónoch existuje prevádzková
a vlastnícka so svojimi orgánmi a zamestnancami. Tá prevádzková spoločnosť sa stará
o prevádzku vodovodov a kanalizácie a tá vlastnícka rieši problémy rozvoja a investícií.
TAVOS, a. s. ako bývalý závod pre prevádzku, bez predchádzajúcej personálnej a materiálnej
výbavy, bez prípravy „hupol“ do náročných, až miliardových investícií. A úspešne! Nie však
bez problémov, úverov, úrokov, nie bez náročných zápasov so zhotoviteľmi, dozormi,
projektantmi, ale i administratívnymi zložitosťami, či už v styku s rezortmi, alebo vlastníkmi
pozemkov, cez ktoré tie stovky kilometrov prechádzajú a podobne.
S Dexia bankou máme dohodnutý úver na sumu 15.024.759,- Eur. Je určený na financovanie
stavieb kanalizácie v trnavskom a piešťanskom regióne. Do 31. 12. 2009 tento vyčerpáme,
ale už k 30. 06. 2009 až do roku 2025 tento budeme splácať spolu s úrokmi. A ďalšie stavby
pripravujeme. Je nám akosi ľúto oželieť fondy EÚ a dotácie štátneho rozpočtu, i keď
v prípade realizácie opäť pôjde i o vlastné peniaze, nové úvery, príspevky od obcí a možno
i ďalších partnerov. Ani orientácia na tzv. PP projekty nie je v rámci odporúčaní odborných
krokov odmietaná.
Zahajovanie nových stavieb predpokladá, že tie ukončené budú už prinášať istý nárast tržieb
a prispievať k snahám o rast hospodárskeho výsledku. Žiaľ, doterajšie poznatky tomu
nenasvedčujú. Neochota napájať sa na kanalizácie, budovanie vlastných studní, ale i pokusy
o „čierne“ napojenia a odbery, šetrenie a v súčasnosti i dopady krízy, predpokladaný vývoj
deformujú. Navyše, ak politika štátneho riadenia účinne odoláva rastu cien vodného
a stočného, potom obavy z budúceho vývoja sú reálne. Pre rok 2009 plánujeme s vytvorením
zisku 43.000,- Eur, to je rekordne nízkym. A to ešte nie je zarátaný odbormi požadovaný
nárast miezd /moja osobná predstava je predsa len trochu priaznivejšia/.
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Je teda namieste už dnes uvažovať s účinnými proaktívnymi opatreniami, za ktoré sa
považujú isté preventívne, v predstihu realizované zásahy na podporu zvyšovania
produktivity a výkonnosti práce.
Šetrenie, zmrazovanie, zoštíhľovanie, to je základný predpoklad na znižovanie nákladov, ale
keďže tieto sa skladajú z veľmi členitej mozaiky, pochopenie bude potrebné nielen na strane
manažérov a robotníkov, ale i obcí, obyvateľov a odberateľov.
To bolo niekoľko náznakov zložitej situácie v podmienkach TAVOS, a. s. ktorá sa v istej
podobe javí i v iných vodárenských spoločnostiach.
Treba len dodať, že len v tých vodárenských spoločnostiach, kde existuje
zodpovednosť, funguje prevádzková údržba, kde sa dodržiavajú manipulačné poriadky, kde
činnosti sú síce finančne drahé, ale spoľahlivé laboratórium a kde sa vykonávajú i ostatné
úkony, ktoré sú nevyhnutné, ak sa neriskuje všeobecné ohrozenie z dodávanej kvality vody
a pod. Len jeden príklad na margo kvality činnosti TAVOS, a. s. : Známa „Zlatá studňa“
stolová pitná voda, distribuovaná do obchodnej siete v rámci celého Slovenska nie je nič iné,
ako pitná voda z vodovodu TAVOS.
Iná je len cena a vôbec, TAVOS, a. s. má najnižšiu cenu vody v SR.
Nech to neznie ako fráza:
Teším sa na spoluprácu a verím, že bude úspešná!
S úctou
Ing. Marek Gálik, PhD.,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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I.

Textová časť výročnej správy

A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papiera
A.1.

Základné údaje o emitentovi

Obchodná spoločnosť :
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Bankové ústavy :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
36 252 484
SK 2020172264
Dexia banka Slovensko, a. s
ČSOB, a.s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Dátum založenia :
07. 01. 2003
Založenie spoločnosti :
Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia
Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č.
853 zo dňa 02. 10. 2002, podľa § 162 Obchodného zákonníka.
Jediným zakladateľom bol 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 technický 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,
prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia
výkonu činnosti
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***
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-

A.2.

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 zákona NR
SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

Údaje o vydaných cenných papieroch k 31. 12. 2008

Základný kapitál spoločnosti: Základné imanie je 1 563 230 000,- Sk (slovom
jednamiliardapäťstošesťdesiaťtrimiliónovdvestotridsaťtisíc Sk). Základné imanie spoločnosti
je rozdelené na 1 563 230 akcií, všetky v menovitej hodnote 1 000,- Sk (slovom: Jedentisíc
korún).
Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie.
druh akcií :
forma akcií :
podoba akcií :
počet akcií :
menovitá hodnota akcie :
celkový objem emisie :
ISIN :

kmeňové
na meno majiteľa
zaknihované
1 563 230 kusov
1 000,- Sk
1 563 230 000 ,- Sk
SK 1110004456
SK 1110014844

Akcie nie sú voľne 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

Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. ovláda celkom 98 akcionárov. Sú to
výlučne obce okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (okrem samotného mesta Hlohovec).
Spoločnosti do 31.12.2008 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. 2008):
Mesto Trnava, IČO 00313114
Mesto Piešťany, IČO 00612031

– 29,68 %
– 14,22 %

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.
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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. 595 / 2003 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, alebo 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 obcami sú umiestnené kmeňové akcie na majiteľa, ich celkový počet je
1 563 230 kusov, čo predstavuje celkovú menovitú hodnotu 1 563 230 000,- Sk.
V roku 2008 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. zvýšila menovitú hodnotu
základného imania o 177 316 000,- Sk, ktoré bolo splatené nepeňažným vkladom
majetku obcí – súčasných akcionárov spoločnosti. V roku 2008 žiadna osoba
neurobila ponuku na prevzatie akcií spoločnosti.
B. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera

B.1. Hlavný predmet podnikania spoločnosti
Hlavný predmet podnikania spoločnosti je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu,
poľnohospodárstva a ostatných odberateľov regiónu okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec
(okrem 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.
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B.2. Výnosy hlavných a finančných činností za rok 2008
Výnosy z činností pôsobenia TAVOS, a. s.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

T e x t
Tržby za vodné
Tržby za stočné
Stavebno - montážna činnosť
Tržby z dopravy
Výnosy z ostatných činností
Finančné výnosy
C e l kom :

Rok 2008 v tis. Sk
207 094
231 926
2 446
666
27 190
38 184
507 506

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 majetok
zapísaný v katastri nehnuteľností t. j. administratívne budovy, prevádzkové budovy závodov,
čerpacích staníc, čistiarní odpadových vôd a iné v účtovnej zostatkovej hodnote
1 738 886 tis. Sk a ďalej o pozemky v účtovnej zostatkovej hodnote 88 093 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.
B.5. Údaje o súdnych sporoch, konkurzných a exekučných konaniach
V roku 2008 bolo organizačno-právnemu útvaru spoločnosti postúpených na súdne
vymáhanie 39 (nových) pohľadávok v celkovej sume 4 550 092,- Sk. Dlžníkom boli odoslané
predžalobné upomienky, resp. bola podaná voči nim priamo žaloba.
Mimosúdne bolo vyriešených (po došetrení a po zaslaní predžalobných upomienok) a
aj uhradených 23 pohľadávok v celkovej sume 492 783,50 Sk.
Dohodou o úhrade pohľadávky (t.j. splátkovým kalendárom) bolo v roku 2008
zabezpečených (riešených) 9 pohľadávok v celkovej sume 139 767,50 Sk.
Z prebiehajúcich súdnych sporov bolo v roku 2008 úspešne právoplatne skončených 30
sporov. V rámci exekučného konania bolo v roku 2008 podaných 16 návrhov.
Osobitná pozornosť bola venovaná pohľadávke voči Fakultnej nemocnici v Trnave,
ktorá ku koncu roka 2008 predstavovala výšku 14.178.245,- Sk. Časť pohľadávky vo výške
7.196.900,50 Sk uplatnila spoločnosť v exekučnom konaní – z tejto sumy bolo do konca
r. 2008 uhradených 2.630.636,50 Sk, exekúcia pokračuje. Podaním žaloby na súde zo strany
spoločnosti bola uplatnená pohľadávka za neuhradené faktúry od júna 2007 do konca roku
2007, spolu vo výške 3.951.241,50 Sk, ktorá bola spoločnosti prisúdená platobným rozkazom
z 30.6.2008.
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B.6.

Číselné údaje o hlavných investíciách

Číselné údaje o investíciách uskutočnených v roku 2008 (v tis. Sk )
Rok
Nefinančné investície Finančné investície
2008
479 585
0
Nefinančné investície členené podľa typu (v tis. Sk)
Rok 2008
C e l k o m:
479 585
z toho: nehmotný majetok
2 403
stavebné investície
461 508
samostatne hnuteľné veci
15 674
Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku

Investície celkom
479 585

Spôsob financovania
Kombinované financovanie
vlastné zdroje
kombinované financovanie
vlastné zdroje

Hlavné nefinančné investície z hľadiska objemu v roku 2008 (v tis. Sk)
Rok
Názov stavby a popis
Prestavané
Spôsob financovania
2008 Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a 103 687
Fondy EU, ŠR a vlastné
ČOV
2008 ČOV a odkanalizovanie trnavského
zdroje (kombinácia
249 193
vlastných prostriedkov
regiónu
2008 Dobudovanie ČOV a kanalizačného
a úveru)
systému v obci Madunice a čiastočné
19 948
dobudovanie kanalizačného systému
Štrukturálny fond a vlastné
v meste Leopoldov
zdroje
2008 Dobudovanie kanalizačného systému
regiónov Trnavy a Piešťan
9 772
Vlastné zdroje
2008

Skupinový vodovod Križovany

1 706

Vlastné zdroje

Údaje o hlavných plánovaných nefinančných investíciách v roku 2009
V roku 2009 v oblasti investičných výdajov spoločnosť plánuje nižšie uvedené
významné investičné stavby:
( v tis. Sk )
Č. pol.
Druh investície
Investičné
výdaje
Pokračovanie realizácie stavieb „ISPA Trnava“ a „ISPA Piešťany“
1.
248 580
2.
Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany
(Kohézny fond – veľký projekt) stavba v je v štádiu spracovania PD
11 850
3.
Dobudovanie kanalizačného systému v obciach Leopoldov, Červeník
(Kohézny fond – malý projekt)
83 210
4.
Skupinový vodovod Križovany (Štrukturálny fond)
56 600
5.
Rekonštrukcie vodných stavieb (vodovody a kanalizácie)
64 270
6.
Stroje a zariadenia
26 400
7.
Obstaranie nehmotných investícií
4 300
Spolu :
495 210
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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, veková štruktúra, úroveň kvalifikácie

Veková hranica
0-17
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-59
nad 60
Celkom

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2008
Ženy
Muži
abs. %
Ø vek abs.
%
Ø vek abs.
3
8
3
10
7
13
16
10

0,91
2,42
0,91
3,03
2,12
3,94
4,85
3,03

70 21,21

21
27,5
34
38,7
42,29
48
52,56
56,8
44,3

8
16
20
36
48
60
46
26
260

Rok
Priemerný počet zamestnancov celkom
z toho
úsek vodovodov
úsek kanalizácií
stredisko dopravy
chemicko-laboratórna činnosť
správa

2,42
4,85
6,06
10,91
14,55
18,18
13,94
7,88
78,79

27,88
33,56
38,7
43,19
47,92
53,12
57,57
61,73
49,34

3
16
19
30
43
61
76
56
26
330

Celkom
%
Ø vek
0,91
4,85
5,76
9,09
13,03
18,48
23,03
16,97
7,88
100

21
27,69
33,63
38,7
43,05
47,93
53
57,43
61,73
48,27

2008
330
142
90
28
14
56

Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie
stupeň vzdelania
počet % zastúpenie
Vedecká výchova (doktoranské štúdium)
1
0,31
vysokoškolské a bakalárske vzdelanie
49
14,85
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
63
19,09
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
6
1,81
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU
185
56,06
ukončené základné vzdelanie
26
7,88
zamestnanci celkom
330
100,00
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B.10

Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch - rok 2008

Predstavenstvo
Ing. Marek Gálik, PhD.

predseda predstavenstva
Vykonávané zamestnanie : generálny riaditeľ TAVOS, a.s.

Ing. Jaroslav Kuběna

člen predstavenstva
Vykonávané zamestnanie: tech.-prev. námestník TAVOS,a.s.

Ing. Tibor Kosák, PhD.

člen predstavenstva
Vykonávané zamestnanie: audítor, daňový poradca

Peter Ryška

člen predstavenstva
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Jaslovské Bohunice

Ing. Vladimír Púčik

člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Ružindol

Ing. Ivan Ščasný

člen predstavenstva
Vykonávané zamestnanie: ekonomický námestník TAVOS, a.s.

Dozorná rada
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

Rudolf Ružička

člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dobrá Voda

Ing. Tibor Čepec

člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Cífer

Ing. Marián Dóczy

člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Sokolovce

Milan Šinský

člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: vedúci ČOV Zeleneč

Milan Straška

člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: prevádzkový montér
vodovodov, Závod Trnava

Ing. Peter Antal

člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: vedúci prev. závodu Piešťany
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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 2008
od emitenta
Členovia Predstavenstva (okrem tých, ktorí vykonávajú funkciu starostu obce, pričom
táto informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 47) prijali v roku 2008 od
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 708 tis. Sk a tantiémy za rok 2007
vo výške 1 000 tis. Sk. Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2008 budú
poskytnuté v roku 2008 vo výške navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a
schválenej na Valnom zhromaždení.
Členovia Dozornej rady (okrem tých, ktorí vykonávajú funkcie primátorov a starostov
miest a obcí, pričom táto informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 47) prijali
v roku 2008 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 432 tis. Sk
a tantiémy za rok 2007 vo výške 300 tis. Sk.
Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2008 budú predmetom
schválenia z rozdelenia čistého zisku Valným zhromaždením v roku 2008.
Vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ a jeho dvaja námestníci.
Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku
2008 poskytnuté 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 emitenta
Členovia Predstavenstva nemajú vo svojom majetku
vodárenskej spoločnosti , a. s..

žiadne akcie Trnavskej

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 2008
Rok
základné imanie
kapitálové fondy (emisné ážio)
zákonný rezervný fond
štatutárne fondy

( v tis. Sk )

2006
1 385 914
0
110 262
62 407

2007
1 385 914
0
114 445
97 653

2008
1 563 230
247 492
116 383
107 567

0

0

0

(fond rozvoja fond)

nerozdelený zisk minulých rokov
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neuhradená strata z minulých rokov
hospodársky výsledok po zdanení
vlastné imanie celkom
počet akcií
vlastné imanie na 1 ks akcie

0
41 829
1 600 412
1 385 914
1 155,- Sk

- 5 131
19 384
1 612 265
1 385 914
1 163,- Sk

0
25 653
2 060 325
1 563 230
1 318,- Sk

Rok 2008
Základné imanie sa v hodnotenom roku zvýšilo o 177 316 000,- Sk na hodnotu vo
výške 1 563 230 000,- Sk. Zvýšenie základného imania spôsobom nepeňažných
vkladov majetku obcí bolo vykonané na základe rozhodnutia akcionárov na Valnom
zhromaždení konanom v roku 2007.
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.
Rok
zisk na akciu (Sk)

C.3.

2007
13,99

2008
16,41

Dividendy na akciu za účtovné obdobie
O výplate dividend za rok 2008 rozhodne Valné zhromaždenie akcionárov. Za rok
2007 neboli vyplatené žiadne dividendy.

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
V roku 2009 spoločnosť plánuje objem výnosov celkom 479 480 tis. Sk,
objem nákladov celkom 478 186 tis. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením
dosiahne hodnotu 1 294 tis. Sk
V rokoch 2010 a 2011 vplyvom zaradenia náročných investičných stavieb
(budovaných s prispením fondov ISPA, ŠF a KF a ŠR ) a pokračovaním v procese
zaraďovania vkladu vodných stavieb z majetku obcí, budú účtovné náklady
spoločnosti rásť rýchlejšie ako jej výnosy. To bude mať za následok zníženie hodnoty
účtovného zisku spoločnosti.
Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej právnickej ani fyzickej
osobe a nie je súčasťou konsolidačného celku.
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D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie
účtovnej závierky
Táto výročná správa bola spracovaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
podľa zákona 431/2003 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 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 alebo postavenia trhu, ktoré sú zaradené do tejto Výročnej správy,
nemožno považovať za záväzné vyhlásenia.
Všetky dokumenty a materiály uvádzané vo Výročnej správe sú k nahliadnutiu v sídle
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany v pracovných dňoch od 8
do 12 hodiny.
Údaje uvádzané vo Výročnej správe sa vzťahujú k 31. 12. 2008, 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. Jaroslav Kuběna
Bytom: Piešťany, I. Stodolu 4267/1, PSČ 921 01
člen predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Tibor Kosák, PhD.
Bytom: Trnava, Sládkovičova 37, PSČ 917 01
člen predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Ivan Ščasný
Bytom: Piešťany, E. F. Scherera 8, PSČ 921 01
člen predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
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Čestné vyhlásenia
Ja, Ing. Marek Gálik, PhD. vyhlasujem, 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
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.
Ja, Ing. Jaroslav Kuběna vyhlasujem, 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. Jaroslav Kuběna
člen predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.
Ja, Ing. Tibor Kosák, PhD. vyhlasujem, 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. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.
Ja, Ing. Ivan Ščasný vyhlasujem, 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 Ščasný
člen predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.
Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky:
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2008 overovala Audítorská
spoločnosť, PKF Slovensko, s.r.o., Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza.
Licencia UDVA č. 40, Obchodný register Trenčín, vložka 2103/R.
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Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2008 a stanovisko dozornej rady
spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2008

Dňa 7. januára 2009 uplynulo presne šesť rokov od vzniku Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Piešťany. Šiesty rok jej existencie je ďalší rok ktorý uzatvára akciová
spoločnosť s kladným hospodárskym výsledkom – ziskom po zdanení v sume 25 653 tis. Sk.
Dozorná rada spoločnosti ako najvyšší kontrolný orgán v zmysle Obchodného
zákonníka počas celého roka v rámci svojej pôsobnosti dohliadala na výkon činnosti
predstavenstva pri riadení podnikateľskej činnosti spoločnosti. Celkovo sa v roku 2008 zišla
tri krát.
V tomto roku – 2009 – sa zišla zatiaľ jeden krát z dôvodu preskúmania Individuálnej
účtovnej závierky za rok 2008, návrhu rozdelenia zisku a prerokovania materiálov na
zasadnutie výročného Valného zhromaždenia.
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2008 preskúmala účtovnú závierku
spoločnosti za uplynulé obdobie a konštatuje, že spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so
zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. a ďalšími zaväzujúcimi predpismi.
Účtovná závierka bola overená nezávislou audítorskou spoločnosťou PKF Slovensko,
s. r.o. dňa 13. marca 2009 .
Dozorná rada spoločnosti v nadväznosti na stanovisko nezávislého audítora
konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2008 a výsledok jej hospodárenia
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, sú v súlade so slovenským zákonom o
účtovníctve.
Dozorná rada preto v návrhu uznesenia odporúča, z dôvodu týchto
skutočností, Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2008 schváliť.
Predstavenstvo spoločnosti predložilo dozornej rade na jej poslednom zasadnutí na
preskúmanie taktiež návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 v nasledovnej štruktúre:
Čistý zisk po zaúčtovaní dane
Prídel do rezervného fondu
Prídel do sociálneho fondu
Tantiémy pre členov štatutárnych orgánov
Zostatok zisku

25 653 tis. Sk
2 565 tis. Sk
1 100 tis. Sk
1 300 tis. Sk
20 688 tis. Sk

Zostatok použiteľného zisku navrhuje predstavenstvo zúčtovať do Fondu rozvoja.
Dozorná rada vo svojom uznesení zo dňa 14. mája 2009 odporúča Valnému zhromaždeniu
tento návrh rozdelenia zisku schváliť.
Ing. Štefan Bošnák
predseda dozornej rady
v. r.
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Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2008
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. podniká v oblasti dodávky pitnej vody pre
všetkých odberateľov na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez samotného mesta
Hlohovec a obcí, ktoré si prevádzkujú tieto činnosti samostatne). Zároveň z tohto územia
zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Toto podnikanie
je jej hlavným predmetom činnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2003 transformáciou
časti štátneho podniku. Jedinými akcionármi sú obce ležiace na tomto území.
Organizačné členenie je vymedzené organizačnou štruktúrou spoločnosti podľa
jednotlivých území. Organizačná štruktúra z pohľadu riadenia spoločnosti je dvojstupňová a
je tvorená generálnym riaditeľstvom spoločnosti a závodmi. Generálne riaditeľstvo
spoločnosti riadi a vykonáva činnosť spoločnosti a metodicky riadi činnosť jednotlivých
výrobných závodov. Generálne riaditeľstvo sa člení na úseky a tie potom na útvary.
Generálne riaditeľstvo zabezpečuje pre celú spoločnosť právnu, investičnú, výrobnú
a ekonomickú nadstavbu. Do jeho pôsobnosti patria akreditované laboratóriá, ktoré
monitorujú kvalitu pitných a odvádzaných odpadových vôd na celom území spoločnosti.
Výrobné závody spoločnosti zabezpečujú čerpanie a rozvod vody, jej odkanalizovanie
a čistenie, vrátane starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť. Okrem toho vykonávajú aj
ďalšie aktivity spojené s hlavným predmetom činnosti spoločnosti. V čele každého
výrobného závodu stojí jeho vedúci, priamo podriadený generálnemu riaditeľovi a nepriamo
jeho námestníkom. Všetky tieto organizačné jednotky v roku 2008 zamestnávali
k 31.12.2008 spolu 330 osôb.
V roku 2008 sme zásobovali pitnou vodou z verejných vodovodov 160 982 osôb.
Počet obcí s verejným vodovodom v správe Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je 58
z celkového počtu 98 obcí. Celková dĺžka vodovodnej siete bez prípojok je 856 km. Na sieti
bolo namontovaných celkom 31 799 ks vodovodných prípojok. Ich celková dĺžka je 223
km. Počet namontovaných vodomerov bol 32 438 ks. Spoločnosť využívala 57 čerpacích
staníc, ktoré zásobovali 28 vodojemov a akumulačných nádrží. Celková kapacita vodných
zdrojov podzemnej vody je 1 517 l/s.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. využívala 26 verejných kanalizácií, z ktorých
je 19 vo vlastníctve spoločnosti a zostávajúcich 7 je prevádzkovaných na základe zmlúv.
Spoločnosť prevádzkuje celkom 308 km kanalizačných sietí a 76 km prípojok.
Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje 6 čistiarní odpadových vôd, z ktorých 4 sú majetkom
spoločnosti a 2 ČOV sú využívané na základe prevádzkových zmlúv.
V roku 2008 sme zabezpečili odvádzanie odpadových vôd a ich následné čistenie od
108 048 osôb.
V zásobovaní pitnou vodou v roku 2008 sme dodali 10 710 tis. m3 pitnej vody .
Celkovo sme odviedli a vyčistili 9 749 tis. m3 odpadových vôd ,vrátane vôd z povrchového
odtoku . Celkové tržby za dodanú pitnú vodu dosiahli výšku 207 094 tis. Sk. Celkové tržby
za odvedenú a čistenú odpadovú vodu dosiahli výšku 231 926 tis. Sk.
Stanovenie cenovej úrovne pre príslušný rok sa riadi Rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2008 boli ceny za vodné a stočné stanovené v priemere
o 5,17 % vyššie ako v roku 2007.
Pre rok 2008 boli stanovené ceny za 1 m3 bez DPH v nasledovných úrovniach:
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- pevná cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých
odberateľov
- pevná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre
všetkých producentov
- pevná cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské
spoločnosti (mesto Hlohovec)

19,78 Sk
23,84 Sk
16,80 Sk

V ostatných činnostiach sa zameriavame na vykonávanie predovšetkým stavebnomontážnych prác spojených so zriaďovaním vodovodných a kanalizačných prípojok a na
rekonštrukciu vodovodných a kanalizačných sietí, ďalej na služby kanalizačnými vozidlami,
čiastočne ťažkými mechanizmami, dopravu a chemicko-laboratórne činnosti, ktoré
zabezpečuje naše novo akreditované pracovisko.
Celkové výnosy dosiahli v roku 2008 čiastku 507 506 tis. Sk.
Spoločnosť na svoju aktívnu činnosť v roku 2008 vynaložila náklady v celkovej výške spolu
481 852 tis. Sk. V roku 2008 bolo na opravy použitých 59 574 tis. Sk, čo je viac ako
v predchádzajúcom roku, avšak plánovaná hodnota určená na opravy majetku bola, z dôvodu
zabezpečenia plnenia úloh starostlivosti o majetok spoločnosti, prekročená o cca 5 mil. Sk.
Hospodárenie spoločnosti v roku 2008 sme uzatvorili s hospodárskym výsledkom
(ziskom) vo výške 27 671 tis. Sk. Zisk po zdanení predstavuje hodnotu 25 653 tis. Sk.
Vplyvom zvýšenej spotreby energií a služieb a menšieho rastu výroby,
reprezentovaného poklesom spotreby pitnej vody a zásahom regulačnej politiky ÚRSO, bol
zaznamenaný pokles pridanej hodnoty o 6,6 %.
Spoločnosť v roku 2008 bola v dobrej platobnej bilancii vďaka dobrému riadeniu
svojich výdavkov a splnila si všetky svoje finančné záväzky. Spoločnosť má uzatvorené
úverové zmluvy s Dexia bankou Slovensko, a.s. na financovanie projektov ISPA . Celková
výška úveru predstavuje sumu 15 024 759 EUR. Obe stavby boli v roku 2006 zahájené
a v roku 2008 pokračovalo čerpanie tohto úveru.
K 31. decembru 2008 sme z úverových zdrojov použili 8 515 783,27 EUR. Zaplatené
úroky z úveru dosiahli hodnotu 12 430 530,89 SKK (412 618 EUR). Súčasne sme už
vyčerpali vinkulované vlastné finančné zdroje uložené v ČSOB pre realizáciu projektu ISPA
Piešťany vo výške 2 340 835 EUR. Zostatok úveru pre ISPA Piešťany bol 209 003,47 EUR
a pre ISPA Trnava bol zostatok úveru z dvoch zmlúv 7 008 019,46 EUR. Spolu s týmito
hodnotami spoločnosť zabezpečovala aj úhrady príslušnej dane z pridanej hodnoty. Napriek
takýmto významným platbám sme dokázali vhodným ukladaním aktuálne voľných
peňažných zdrojov zabezpečiť kreditný úrok v celkovej výške 6 741 tis. SKK (223 760
EUR).
Súčasne sme dofinancovali stavbu Madunice – Leopoldov budovanú za spoluúčasti
Štrukturálneho fondu. Systém financovania takýchto stavieb vyžadovala od obstarávateľa po
určitú časť roka niesť celú finančnú ťarchu, ktorej časť bola nakoniec postupne zo
Štrukturálneho fondu vrátená do rozpočtu spoločnosti.
K 5. máju 2008 bola odovzdaná do ostrej prevádzky po rozsiahlej rekonštrukcii ČOV
Piešťany spolufinancovaná z fondov ISPA. Zrekonštruovaná stavba ČOV Zeleneč bola
odovzdaná do skúšobnej prevádzky v polovici októbra 2008. Dobudovanie kanalizácie
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v lokalite Piešťany bolo ukončené v apríli 2008 a v súčasnosti plynú lehoty na odstránenie
vád a nedorobkov.
V októbri roku 2008 bola podaná žiadosť o nenávratný štátny príspevok na projekt KF –
„Dobudovanie kanalizácie v regióne Trnava a Piešťany“ Kanalizácia Leopoldov a Červeník –
malý projekt (MP). Ďalšími investičnými akciami veľkého rozsahu, ktorými sa v roku 2008
zaoberala spoločnosť bol KF – „Dobudovanie kanalizácie v regióne Trnava a Piešťany“ veľký projekt (VP), v tom čase v procese vypracovania a podania projektového zámeru a KF
- „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, ktorý bol vo fáze aktualizácie
projektového zámeru.
Plnenie úloh vyplývajúcich z uzatvorených úverových zmlúv bolo sledované
a predkladané financujúcej banke Dexia banka Slovensko, a.s. vo štvrťročných intervaloch.
V priebehu roka sa spoločnosť s plnením ukazovateľov vždy vysporiadala a banka nemusela
prikročiť k nijakým nápravným opatreniam.
Dôsledným dodržiavaním úloh spracovaného inšpekčného monitoringu
a pravidelnými kontrolami kvality vypúšťaných odpadových vôd sme v roku 2008
pokračovali v zabezpečovaní plnenia dohodnutých zmluvných limitov znečistenia. Pri ich
nedodržaní sme využívali zmluvne dohodnuté sankcie, ktoré boli aj v roku 2008 súčasťou
výnosov spoločnosti.
Účtovný výkaz – Súvaha uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2008 vzrástol oproti
roku 2007 o 743 942 tis. Sk na úroveň 3 445 587 tis. Sk, najmä zaradením majetku ISPA
projektov a majetku miest a obcí.
Krytie na strane pasív predstavovali najmä záväzky, čo bolo spôsobené
existenciou tzv. zádržného z faktúr hradených v spoluinvestorstve, hlavne v spojitosti s EÚ
fondami a takisto bankovými úvermi. Zádržné bude vyplatené až po splnení podmienok
príslušných Zmlúv o financovaní. Základné imanie (základný kapitál) spoločnosti k 31. 12.
2008 sa zmenilo vplyvom vkladania vodohospodárskeho majetku obcí do spoločnosti na
sumu 1 563 230 tis. Sk.
Spoločnosť vykázala stav vlastného imania (vlastného kapitálu) 2 060 265 tis. Sk, na
jednu akciu tak pripadlo 1 318,– Sk.
Spoločnosť úspešne zvládla vo všetkých oblastiach aj náročný prechod zo slovenskej
koruny na euro.
Piešťany, apríl 2008
Predstavenstvo
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
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Listina akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Názov právnickej osoby
Obec Banka
Obec Bašovce
Obec Biely Kostol
Obec Bíňovce
Obec Bohdanovce
Obec Bojničky
Obec Boleráz
Obec Borová
Obec Borovce
Obec Brestovany
Obec Bučany
Obec Buková
Obec Cífer
Obec Červeník
Obec Dechtice
Obec Dlhá
Obec Dobrá Voda
Obec Dolná Krupá
Obec Dolné Dubové
Obec Dolné Lovčice
Obec Dolné Orešany
Obec Dolné Otrokovce
Obec Dolné Trhovište
Obec Dolné Zelenice
Obec Dolný Lopašov
Obec Drahovce
Obec Dubovany
Obec Ducové
Obec Dvorníky
Obec Horná Krupá
Obec Horné Dubové
Obec Horné Orešany
Obec Horné Otrokovce
Obec Horné Trhovište
Obec Horné Zelenice
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Hubina
Obec Chtelnica
Obec Jalšové
Obec Jaslovské Bohunice
Obec Kátlovce
Obec Kľačany
Obec Kočín - Lančár
Obec Koplotovce
Obec Košolná
Obec Krakovany
Obec Križovany nad Dudváhom
Mesto Leopoldov

počet akcií
12 495
2 492
7 320
4 435
10 081
7 761
13 071
2 054
5 580
12 567
17 468
4 501
24 253
9 662
11 625
2 584
5 554
40 171
4 036
4 704
7 700
2 185
4 076
3 624
6 278
16 878
5 979
2 296
12 906
3 659
2 499
11 821
5 822
3 591
4 187
13 542
3 421
16 584
3 147
11 030
10 092
6 391
3 461
3 500
4 174
15 375
39 048
34 640

podiel v %
0,799
0,159
0,468
0,284
0,645
0,496
0,836
0,131
0,357
0,804
1,117
0,288
1,551
0,618
0,744
0,165
0,355
2,570
0,258
0,301
0,493
0,140
0,261
0,232
0,402
1,080
0,382
0,147
0,826
0,234
0,160
0,756
0,372
0,230
0,268
0,866
0,219
1,061
0,201
0,706
0,646
0,409
0,221
0,224
0,267
0,984
2,498
2,216
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96
97
98

Obec Lošonec
Obec Madunice
Obec Majcichov
Obec Malženice
Obec Merašice
Obec Moravany nad Váhom
Obec Naháč
Obec Nižná
Obec Opoj
Obec Ostrov
Obec Pastuchov
Obec Pavlice
Obec Pečeňady
Mesto Piešťany
Obec Prašník
Obec Radošovce
Obec Rakovice
Obec Ratkovce
Obec Ratnovce
Obec Ružindol
Obec Sasinkovo
Obec Siladice
Obec Slovenská Nová Ves
Obec Smolenice
Obec Sokolovce
Obec Suchá nad Parnou
Obec Šelpice
Obec Šípkové
Obec Špačince
Obec Šterusy
Obec Šúrovce
Obec Tekolďany
Obec Tepličky
Obec Trakovice
Obec Trebatice
Mesto Trnava
Obec Trstín
Obec Veľké Kostoľany
Obec Veľké Orvište
Obec Veselé
Obec Vlčkovce
Obec Voderady
Mesto Vrbové
Obec Zavar
Obec Zeleneč
Obec Zvončín
Obec Žlkovce
Podolie
Očkov
Pobedim
SPOLU

3 520
12 639
12 437
7 399
2 525
15 432
2 911
3 310
5 070
7 672
6 332
3 212
3 533
222 357
5 731
2 604
3 186
1 936
6 267
19 899
5 770
4 102
2 872
22 083
7 556
11 278
3 637
2 571
40 861
3 421
14 275
1 073
1 635
13 374
8 230
463 902
8 256
16 917
6 600
7 484
15 791
8 289
41 502
11 344
15 635
12 158
3 958
202
41
121

0,225
0,809
0,796
0,473
0,162
0,987
0,186
0,212
0,324
0,491
0,405
0,205
0,226
14,224
0,367
0,167
0,204
0,124
0,401
1,273
0,369
0,262
0,184
1,413
0,483
0,721
0,233
0,164
2,614
0,219
0,913
0,069
0,105
0,856
0,526
29,676
0,528
1,082
0,422
0,479
1,010
0,530
2,655
0,726
1,000
0,778
0,253
0,013
0,003
0,008

1 563 230

100,000
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
Spoločnosť Trnavská vodárenská spol., a. s. ,sídlo Piešťany, (ďalej len Spoločnosť) bola založená 2. decembra 2002
a do obchodného registra bola zapísaná 7. januára 2003 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa., vložka
10263/T).
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
- zásobovať obyvateľstvo a ďaľších spotrebiteľov pitnou vodou
- odvádzať a čistiť vody vypúšťané do verejnej kanalizácie
- prevádzkovať, udržiavať ,opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody , kanalizácie a ČOV ku ktorým
má podnik právo hospodárenia
- poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty
-obstarávateľské služby spojené so správou bytov
3. Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2008 bol 330 z toho 18 vedúcich zamestnancov (v roku 2007 bol
322, z toho 18 vedúcich zamestnancov) .
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007, bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti dňa
18.6.2008.
B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Predstavenstvo:
Ing. Marek Gálik PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Kuběna – člen predstavenstva
Ing. Tibor Kosák PhD. – člen predstavenstva
Peter Ryška – člen predstavenstva
Ing. Vladimír Púčik – člen predstavenstva
Ing. Ivan Ščasný - člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Štefan Bošnák –predseda dozornej rady
Ing. Remo Cicutto- podpredseda dozornej rady
Mgr. Alena Jelušová – členka dozornej rady
Ing. Tibor Čepec – člen dozornej rady
Ing. Marián Dóczy – člen dozornej rady
Rudolf Rúžička – člen dozornej rady
Milan Šinský – člen dozornej rady
Milan Straška- člen dozornej rady
Ing. Peter Antal – člen dozornej rady
INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
V r. 2008 došlo na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu - Valného zhromaždenia spoločnosti ku zvýšeniu
základného imania o 177 316 tis. Sk , ktoré bolo splatené nepeňažným vkladom majetku obcí – akcionárov do
majetku spoločnosti v celkovej výške 424 808 tis. Sk.(Zvyšok v sume 247 492 tvorí emisné ážio .)
Majetok bol fyzicky prevzatý kompetentnými pracovníkmi na základe preberacích protokolov v mesiacoch októbernovember a bol zaradený do dlhodobého majetku spoločnosti na účty 02x v celkovej sume 423 035 tis. Sk . Na
pozemky v hodnote 1 773 tis. Sk bude v priebehu r. 2009 podávaný postupne návrh na vklad do katastra a po obdržaní
všetkých dokladov potrebných dokladov v zmysle Zákona o účtovníctve budú aj tieto zaradené ako dlhodobý
neodpisovaný majetok spoločnosti.
Novú štruktúru akcionárov prikladáme ako prílohu k tomuto materiálu.
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C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť nie je konsolidovaným celkom.
D. Informácie o účt. zásadách a metódach sú uvedené v časti E.

Informácie o aktívach – časť F
Informácie o pasívach – časť G
Informácie o výnosoch – časť
Informácie o nákladoch – časť I
Informácie o daniach z príjmov – časť J
Informácie o údajoch na podsúv. účtoch- časť K
Informácie o iných aktívach a iných pasívach – časť L
Informácie o príjmoch a výhodách členov naj. orgánov účt. jednotky – časť M
Informácie o spriaznených osobách – časť N
Informácie o skutočnostiach kt. nastali medzi dňom, ku kt. sa zostavuje účt. závierka a dňom jej zostavenia
Informácie o prehľade zmien vlast, imania – časť P
Informácie o prehľade peň. tokov – časť R
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Účtovníctvo Spoločnosti je vedené interne v spoločnosti. Je spracovávané v informačnom systéme Softip Banská
Bystrica.
(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok.
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky
z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do
používania .
Dlhodobý majetok nadobudnutý vkladom do imania spoločnosti bol ocenený reálnou hodnotou podľa par.27 ods.2 b/
Zákona o účt.431/2002 znaleckými posudkami.
Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa pre účely účtovníctva oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou .
Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok
uvedený do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené
v odpisovom pláne spoločnosti.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok
uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Ročné účtovné odpisy majetku sú stanovené v odpisovom pláne
spoločnosti , ktorý bol k 1.1.2008 prehodnotený odbornými pracovníkmi spoločnosti a k tomuto dátumu začatia
odpisovania aj upravený.
Účtovné odpisové sadzby stanovené odpisovým plánom sa vo väčšine prípadov pri jednotlivých druhoch majetku, ku
ktorým je priradená klasifikácia produkcie podľa vyhlášky Štat. úradu nerovnajú daňovým .Metóda odpisovania je
rovnomerná. Drobný hmotný majetok ktorého ocenenie je nižšie ako 30 tis. Sk sa účtuje na ťarchu zásob s výnimkou
majetku obstaraného v rámci financovania z Eurofondov a majetku získaného vkladom do základného imania
spoločnosti.(Uvedené vo vnútropodnikovej Smernici pre systém spracovania účtovníctva.)
Drobný nehmotný majetok ktorého ocenenie je nižšie ako 50 tis. Sk je zúčtovávaný priamo do nákladov spoločnosti.
Majetok obstaraný v privatizácii
Spoločnosť vznikla transformáciou majetku pri rozdelení bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne
a kanalizácie, k 1.1.2003.
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(c) Zásoby
Spoločnosť obstaráva predovšetkým materiálové zásoby. Pri obstaraní materiálu sa oceňuje materiál pri príjme
materiálu (príjemka na sklad) na základe ceny obstarania tovaru .Cena obstarania zahŕňa prepravné náklady, dovoznú
prirážku, clo, balné, upevnenie a iné.
Pri výdaji materiálu rovnakého druhu zo skladu spoločnosť používa metódu spriemerovania ceny.
O zásobách účtuje účtovná jednotka „A“ spôsobom. Podrobný spôsob účtovania zásob je uvedený vo vnútro –
organizačnom predpise spoločnosti.
Spoločnosť nemá vecnú náplň pre zásoby vlastnej výroby ani zákazkovú výrobu.
(d) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky (nakúpené) sa oceňujú
obstarávacou cenou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky (tvorba opravných položiek).
Opravná položka je tvorená pri uznaní za rizikovú v 100% výške jej nominálnej hodnoty bez príslušenstva.
Spoločnosť má vytvorený interný kontrolný systém na zamedzenie vzniku nedobytných pohľadávok. Každý mesiac
zasadá pohľadávková komisia v zložení právnik, ekonomický námestník, vedúci prev. závodu, pracovníčky poverené
sledovaním pohľadávok, ktorá preveruje podľa zostavy saldokonta stav pohľadávok a dáva návrhy na:
pozastavenie prívodu vody až do zaplatenia pohľadávky
súdne vymáhanie pohľadávky
dohodnutie splátkového kalendára
Ak je pohľadávka uznaná za rizikovú ,právne oddelenie ju postúpi účtarni na tvorbu opravnej položky. Opravné
položky sa teda tvoria i rušia priebežne počas roka, takisto sa aj počas roka uskutočňuje odpis pohľadávok.
V prípade definitívnej nevymožiteľnosti (ukončenie konkurzu pre nepostačujúci majetok, zrušenie exekúcie, prehratý
súdny spor ,upustenie od vymáhania) sa pristupuje k tvorbe odpisu pohľadávky podľa ZDP na analytický účet 546A –
daňový alebo nedaňový odpis.
(e) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Výdaj peň. prostriedkov v hotovosti v cudzej mene sa uskutočňuje metódou FIFO.
(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú v menovitej hodnote a vykazujú sa vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej menovitej výške záväzku.
(h) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak
sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
K 31.12.2008 naša spoločnosť eviduje dve žiadosti súvisiace s problematikou tzv. majetkovej ujmy za obmedzenie
hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov patriacich spoločnosti. Jedná sa o poľnohospodárske družstvo
Dechtice (ktoré uvádza nimi vypočítanú výšku majetkovej ujmy v sume 2 441 tis. Sk a poľnohospodárske družstvo
Podolie ktoré výšku ujmy neuvádza.) Vzhľadom na nejednoznačnú preukázateľnosť majetkovej ujmy v dostupných
materiáloch poskytnutých oboma družstvami, spoločnosť nebude dobrovoľne realizovať žiadne úhrady ani uznávať
záväzky a bude ich riešiť pravdepodobne súdnou cestou. Z dôvodu prevažujúcej neistoty, čo do titulu aj výšky
záväzku, spoločnosť neúčtuje k nim ani rezervy – ide o podmienený záväzok ďalším vývojom veci.
(i) Odložené dane
Odložené dane účtované Spoločnosťou sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho
daňovou základňou.
Za rok 2008 bol vyčíslený a zúčtovaný odložený daňový záväzok v celkovej sume 7 805 tis. Sk a odložená daňová
pohľadávka v sume 8 272 tis. Sk
Odložený daňový záväzok je účtovaný z dôvodu rozdielnej výšky daňových a účtovných odpisových sadzieb
dlhodobého majetku. Odložená daňová pohľadávka vzniká z dôvodu rozdielu medzi zaúčtovanou opravnou položkou
k majetku v dočasnej prevádzke na účet 553/09x a neuplatneného daňového odpisu z tohto majetku, ktorý sa bude
uplatňovať až v budúcich obdobiach.
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(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú v menovitej hodnote a vykazujú sa vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(k) Leasing

V roku 2008 mala spoločnosť ešte platných 15 leasingových zmlúv so spoločnosťou Tatra leasing.
Predmetom leasingu boli prevažne úžitkové motorové vozidlá využívané pre potreby spoločnosti.
K 31.12.2008 boli všetky leasingové zmluvy ukončené a záväzok z leasingu splatený.
(l) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku
Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
(m) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o dobropisy vystavené na základe
uznanej reklamácie.
(n)

Deriváty
Spoločnosť neúčtuje a derivátoch ani nemá majetok zabezpečený derivátmi.

(o)

Dotácie
Podrobnejšie sú rozobraté v časti G (i) – bankové úvery a dotácie.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a/ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008
je uvedený v Prílohe č. 1.
b/ Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd do výšky:
- pre jednu a všetky škody z rizika povodeň: 200 000 000,- pre ostatné riziká okrem povodne : 1 000 000 000,- pre prípad odcudzenia na jednu a všetky škody: 10 000,- pre poistenie strojov a zariadení: 200 000 000,c/ Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k dlhodobému majetku ani obmedzené právo s ním nakladať.
d/ Spoločnosť nemá majetok pri ktorom by vlast. právo nadobudol veriteľ o zmluvou zabezpečovacom prevode práva
ale, ktorý by spoločnosť užívala na základe zmluvy o výpožičke.
e/ Na pozemky ktoré boli predmetom vkladu do zákl. imania v hodnote 1 773 tis. Sk bude v priebehu r. 2009 podávaný
postupne návrh na vklad do katastra a po obdržaní všetkých dokladov potrebných dokladov v zmysle Zákona
o účtovníctve budú aj tieto zaradené ako dlhodobý neodpisovaný majetok spoločnosti.
V zmysle platných postupov účtovania v roku 2007 aj 2008 boli účtované opravné položky k dlhodobému hm.
majetku – jedná sa o zníženie hodnoty stavby v období dočasného užívania, tzv. skúšobnej prevádzky .Výška opravnej
položky k tomuto majetku je účtovaná na účte 092A.Stavby v skúšobnej prevádzke sú v zmysle platných postupov
účtovania vykázané na účte 042A a budú sa tu evidovať až do vydania ostrého kolaudačného rozhodnutia.
f/ Spoločnosť neúčtuje o majetku ,ktorým je goodwill.
g/ Spoločnosť neúčtuje o opravnej položke na účte 097
h/ Spoločnosť nemá výskumnú a vývojovú činnosť
i/ Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.
o / Zásoby
Celkový stav zásob k 31.12.2008 potvrdený inventúrou činil 6 773 tis. Sk materiál na sklade,
a 145,6 tis. Sk palivá tekuté na sklade.(zostatky PHM v nádržiach vozidiel kt. sú majetkom spoločnosti.)
Inventúra r.2008 zistila maloobrátkové zásoby v sume 158 tis. Skk ktoré sú vyjadrené na účte 191 Opravná položka
k materiálu.
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q/ O zákazkovej výrobe spoločnosť neúčtuje.
r/ Pohľadávky
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam vedenej na účte 391
v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:
stav
tvorba
k 31. 12. 2007
(zvý šenie)
T SK K
T SKK
p ohľadávky z obchodného
21 148
4 216
sty ku
spolu
21 148
4 216

zníž enie
(p oužitie)
T SKK

stav
k 31. 12. 2008
T SKK

874

24 490

874

24 490

0

s/ Celková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
k 31. 12. 2007
TSKK
pohľadávky z obchodného styku v lehote splatnosti
pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti
pohľadávky voči spoločníkom v združení
pohľadávky daňové
pohľadávky ostatné
spolu

z rušenie
(roz p ustenie)
T SK K

k 31. 12. 2008
TSKK

70 376
27 757
2 820
35 331
120 628
256 912

97 066
33 078
2 820
13 149
993
130 144

t / Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom.
u / Spoločnosť neeviduje pohľadávky ku ktorým by bolo zriadené záložné právo.

v/ Odložená daňová pohľadávka
vo výške 8 272 tis. Sk vznikla z dôvodu rozdielu medzi zaúčtovanou opravnou položkou k majetku v dočasnej
prevádzke na účet 553/09x a neuplatneného daňového odpisu z tohto majetku, ktorý sa bude uplatňovať až v budúcich
obdobiach.
Finančné účty.
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť
voľne disponovať. Podľa zmluvy uzatvorenej s bankou Dexia banka, a.s. ukladá spoločnosť voľné peňažné prostriedky
na tzv. krátkodobé (1,2,týždňové) úložky , kde sa úročia zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Tieto krátkodobo viazané
finančné prostriedky sú vedené na účte 378x podľa odporúčania audítora) ako krátkodobá pohľadávka voči banke .
Spoločnosť má z titulu čerpania pomoci z fondov EU založený čerpací úverový účet v Dexia banke Slovensko , na
ktorý banka posiela úverové prostriedky po hodnovernom preukázaní výdavku.(faktúrou ISPA)
z –b / Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky:
Náklady bud. období 381 – jedná sa o čas. rozlíšenie predplatného na zákonné poistenie mot. vozidiel, predplatného
odb. časopisov a literatúry, telekom. pripojenia a leasingu.

náklady budúcich období
spolu

31. 12. 2007
T SKK
2 153

31. 12. 2008
T SKK
1 848

2 153

1 848
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G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
a/

Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

b/

Rezervy
Rezervy sú vedené na účtoch krátkodobých a dlhodobých rezerv.
Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
stav

stav

T SK K
k 31.12.2007

T SK K
k 31.12.2008
2 522
1 821
626
44
31
46 016
54
19
210
74
45 249
410
56
0
44
12

Tvorba re z e rv

z ákonné re z e rvy
rez erva na nevy čerp . D ovolenku
p oistne k nevy čerp . D ovolenke
rez erva na audit a D P
rez . na nájomné
ostatné re z e rvy
rez . na nevy p l. odmeny G R
rez erva na p oistne k odmenám
rez . na odm. z am.
rez na p oi. k odm. z am.
rez . na hroz iaci súd. sp or
rez . na odchodné
ne vyfakt. D odávky
ND
- úroky
ND
- p oštové služ by
ND
- p ublikacie

1 579
528
50
11
61
21
0
0
45 000
193
141
141
0

Daňové rezervy
Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky a na ročné odmeny GR a zamestnancov za rok 2008 , ktoré
k 31.12.2008 neboli ešte vyplatené. K 31.12.2008 nebola známa presná, len predpokladaná výška ročných odmien.
Ďalej spoločnosť eviduje na účte krátkodobých rezerv ešte rezervy podľa par. 20 ods.(9) a) na nevyfaktúrované služby
(audit, nájomné) a rezervu na odchodné pre tých zamestnancov, ktorí dosiahli v dôchodkový vek ale stále sú v trvalom
pracovnom pomere .
Nedaňové rezervy.
Nakoľko podľa vyjadrenia právneho oddelenia spoločnosti existuje reálne riziko , že spoločnosť bude povinná uhradiť
zodpovedajúcu časť zmeniek vydaných ešte bývalým š.p. ZSVAK Bratislava, spoločnosť ponecháva vytvorenú
rezervu v min. rokoch vo výške 45 mil. Skk a rozšírila ju o nedaňovú rezervu vo výške hroziacich súdnych poplatkov
v sume 249 tis.Sk.
c/

Záväzky z obch. styku.
V dlhodobých záväzkoch obch. styku spoločnosť eviduje tzv. zádržné, ktoré je zadržiavanou sumou v zmysle zmluvy
s investičnými dodávateľmi a uhradené bude po uplynutí času skúšobnej prevádzky dohodnutej v zmluve, pokiaľ sa
neobjavia kolaudačné závady prípadne budú odstránené.
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záväz ky z obchodného sty ku p o lehote sp latnosti
záväz ky z obchodného sty ku do lehoty sp latnosti
spolu krátkodobé z áväz ky s obch. styku
záväz ky z obch. sty ku - zádrž né
spolu dlhodobé z áväzky s obch. styku
leasing -krátkodobé z áv.
leasing-dlhodobé z áv.
spolu le asing

d/

k 31. 12. 2007
T SK K
110 062
65 693
175 755
39 600
39 600

k 31. 12. 2008
T SK K
16 265
58 968
75 233
69 520
69 520

2 285

0

0
2 285

0
0

e/

Záväzky evidované do lehoty, so splatnosťou do 1 roka v sume 58 968 tis. Sk
Záväzky evidované do lehoty so splatnosťou do 1080 dní (3 rokov) v sume 69 520 tis.Sk (zádržné)
Staršie záväzky spoločnosť v evidencii nemá.
Spoločnosť nemá záväzky ktoré by boli zabezpečené záložným právom.

f/

Odložený daňový záväzok, pohľadávka

TS KK
a )po h ľ a dá vk a
o d lo ž en á d aň .p o h ľ ad áv k a 2 0 0 7
o d lo ž en á d aň .p o h ľ ad áv k a 2 0 0 8
b) z á vä z o k
V z n ik s p o lo čn o s t i - Z av ed en ie ú čt o v an ia o o d lo ž en ej d an i k
1 .1 .2 0 0 3 ( ro z d iel m ed z i Z C D M ú čt o v n o u a Z C d aň o v o u ) n eu h rad en á s t rat a m in u lý ch ro k o v - ú čet 4 2 9
o d lo ž en ý d aň . z áv äz o k ú čt o v an ý d o n ák lad o v r.2 0 0 3
o d lo ž en ý d aň . z áv äz o k ú čt o v an ý d o n ák lad o v r.2 0 0 4
o d lo ž en ý d aň . z áv äz o k ú čt o v an ý d o n ák lad o v r.2 0 0 5
o d lo ž en ý d aň . z áv äz o k ú čt o v an ý d o n ák lad o v r.2 0 0 6
o d lo ž en ý d aň . z áv äz o k ú čt o v an ý d o n ák lad o v r.2 0 0 7
o d lo ž en ý d aň . z áv äz o k ú čt o v an ý d o n ák lad o v r.2 0 0 8
o dl o ž e n á da ň n a ú čte 4 8 1 k 3 1 .1 2 .2 0 0 8

8954
682
8272
-7 2 9 3 4
-3 7 4 2 1
-1 0
-5
-3
-4
-4
-7
-6 3

999
353
239
005
112
805
980

Odložený daňový záväzok je tvorený z rozdielu zostatkových cien (daňových a účtovných) dlhodobého majetku.
Odložená daňová pohľadávka predstavuje časový nesúlad medzi tvorbou opravnej položky k dočasne zaradenému
majetku a uplatnením do daňových nákladov (odpisov) v budúcnosti. (viď časť E písm. i )

g/

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:
31.12.2007
T SKK
stav k 1. januáru
458
tvorba na ťarchu nákladov
980
tvorba zo z isku
1 100
čerp anie
-2 025
stav k 31. dece mbru
513

31.12.2008
T SKK
513
1 024
1 100
-2 218
419

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o
sociálnom fonde čerpal na sociálne potreby zamestnancov, napr. na rekondičné pobyty, príspevok na stravovanie
zamestnancov a pod.
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h/

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

i/

Bankové úvery a dotácie
Spoločnosť má podpísanú Zmluvu o úvere s Dexia bankou na celkovú sumu 15 024 759 EUR , v súvislosti
s uskutočňovaním investičných projektov financovaných čiastočne zo št. rozpočtu a čiastočne z fondov eur.
spoločenstiev. K 31.12.2008 je vyčerpaný úver vo výške 5 761 tis. EUR na projekt Trnavsko a 2 755 tis. EUR na
projekt Piešťansko.
Jedná sa o dlhod. úver podľa zmluvy o term. úvere, sa predpokladá posledné čerpanie 31.12.2009,
splácanie úveru bude polročne, prvá splátka k 30.6.2009 a posledná spl. 30.6.2025.
Úrok ja stanovený ako variabil. úroková sadzba – zákl. sadzba = 6 mesačný EURIBOR s úrokovým rozpätím 0,3%
resp.0,5% p. a . možnosťou zmeny zájkladnej úrokovej sadzby.
Zabezpečenie úveru –písomné uznanie záväzku podľa podmienok banky pri prvom čerpaní úveru.
V súvislosti s týmito projektami boli spoločnosti do konca r. 2008 poskytnuté investičné dotácie z fondov EU a
dotácie zo št. rozpočtu v celkovej výške vo výške 856 801 tis. Sk.
V súvislosti so zmenou v par.52 ods.14 Postupov účtovania a v jej následnosti na interné úpravy v podmienkach
spoločnosti došlo k zmene metodického postupu v oblasti účtovania a vykazovania dotácií.
V predchádzajúcom období do 31.12.2006 sa počas účtovného obdobia neúčtoval nárok na dotáciu. Pri tomto postupe
sa kumulovala hodnota poskytnutých finančných prostriedkov , na účte 346 - dotácie so štátneho rozpočtu, a až v čase
zaradenia investície mala byť hodnota dotácií preúčtovaná na účet 384 - výnosy bud. období, odkiaľ by sa rozpúšťala
v pomernej časti k odpisom.
Od 1.1.2007 podľa platných postupov účtovania spoločnosť účtuje o nároku na dotáciu na základe Oznámenia
Implementačnej agentúry min. živ. prostredia o uznaní investičnej faktúry a to súvzťažným zápisom 346/384.
Z uvedeného dôvodu došlo k úprave účtovania vo vzťahu k min. obdobiam, a hodnota schválenej inv. dotácie je
vykázaná na účte 384 - Výnosy bud. období.
V súvislosti so zmenou metodického postupu účtovania dotácií došlo ku zmene spôsobu ocenenia cudzej meny .Výška
poskytnutých dotácií v mene € sa oceňuje tým istým kurzom ako bol ocenený vzniknutý záväzok – čím sa zabezpečilo
že kurzový rozdiel na účte 346 nevzniká, a zároveň výška pasív na 384 zodpovedá výške hodnoty obstaraného
majetku.
Rozdiel vyplývajúci so zmeny metódy bol v zmysle platných postupov účtovania zaúčtovaný na účet 429 –
neuhradená strata min. rokov. Táto bola rozhodnutím Valného zhromaždenia vykrytá zo zisku spoločnosti r. 2007.

j/

Časové rozlíšenie (pasíva) .
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Na účte čas. rozlíšenia výdavkov bud. období je zúčtovaná suma vyčerpanej podzemnej vody, ktorú spoločnosť takto
eviduje z dôvodu oneskoreného dodania vyúčtovania odberov zo Sl. vodohospodárskeho podniku .
31.12.2007
31.12.2008
T SK K
T SK K
13 767
14 415
vyče rpaná podz e mná voda
čas. roz l . p ost. Služby
1
1
čas. roz l. Stravne
38
51
čas.rozl.úroky z úveru
571
1 119
odvod z a nesp l. Z T P
0
0
spolu výdavky budúcich období
14 377
15 586

k/-l/ Deriváty
Spoločnosť neúčtuje a derivátoch ani nemá majetok zabezpečený derivátmi.
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H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1/ Štruktúra výnosov z hospod. činnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Druh výnosu

k 31 12 2007 v
TSKK
207 940
225 956
2 185
675

k 31 12 2008
v TSKK
207 094
231926
2446
666

1562

337

0
1 611

7259
532
309

ostatné výnosy z hosp.
činnosti

6265

18 156

tržby z vodoh.chemie

2 299

598

447 104

469 323

tržby z predaja vl. výr.
tržby za odkanaliz.
STM činnosť
Použitie mechanizmov
dopravy
Tržby za zvýš.
znečistenie
tržby z predaja DM
projektova činnosť
náhrady prev. škôd od
poisťovne

spolu

2/ Finančné výnosy
Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2007
T SKK
kurzové z isky
vý nosové úroky
spolu

2008
T SKK
17 927
5 565
23 492

31 442
6 741
38183

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
1/ Náklady súvisiace z hospod. činnosťou.
Prehľad o nákladoch je znázornený v nasledujúcej tabuľke:
2007
T SK K
sp otreba materiálu
sp otreba energie
sp otreba neskl. D odávok
op ravy a udrž ovanie
cestovné
náklady na rep rez entáciu
ostatné služ by
rez ervy
op ravné p olož ky
osobné náklady
odp isy
ostatné
spolu

2008
T SK K

42 530
44 636
599
55 143
523
257
30 729
17 443
3 091
113 555
95 333
15 610
419 449

49 006
52 667
589
59574
1003
363
32030
3343
122555
126119
19 117
466 366
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2/

Finančné náklady
Prehľad o finančných nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

2007
T SK K
kurz ové straty
ostatné fin. N
nákladové úroky
spolu

2008
T SK K
7 429
429
4 050
11 908

3328
499
9642
13 469

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
20 0 8
Po dľ a D P

v ý s led o k h os p o d áren ia p red
z d an ením
z t o h o t eo ret ick á d aň 1 9 %
p rip o čit at eľn é p o lo ž k y
o d p o čit at eľn é p o lož k y
z ák lad d an e
s pl a tn á da ň
o d lo ž en á d aň
ce l k o vá vy k á z an á da ň
v ý s led o k h os p o d áren ia p o
z d an ení

z ák lad
d an e
T SK K

d aň
T SK K

2 7 6 71

d aň
%

5 257

1 0 0 ,00 %
1 9 ,00 %

4 0 1 67
-5 4 7 6 1
1 3 0 77

7 632
-1 0 4 0 5
2 485

2 7 ,58 %
-3 7 ,60 %
8 ,98 %

0

2 485
-4 6 7
2 018

8 ,9 8 %
-1 ,69 %
7 ,2 9 %

2 5 65 3

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1.
2.
3.

Spoločnosť vedie podrobnú podsúvahovú evidenciu vytvorených opravných položiek k rizikovým
pohľadávkam a ich zrušenie pri ich odpise alebo úhrade./účet 755,756/
Z dôvodu množstva vysunutých prevádzok spoločnosť vedie podsúvahovú evidenciu cenín /stravných
lístkov/,aby mala prehľad o ich pohybe mimo centrálneho trezoru cenín./účet 753/
Spoločnosť vedie podsúvahovú evidenciu dosiaľ neaktivovaných vnútropodnikových nákladov na
vykonaný hydrogeologický prieskum využiteľnosti podzemných zdrojov./účet751,752/

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. Prípadné ďalšie záväzky
Neevidujeme.
2. Ostatné finančné povinnosti.
Neevidujeme.
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M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Peňaž né p ríjmy
T antiemy

Príjmy štatut.orgánov C e lkom

Členovia orgánov
štatutárny ch doz orný ch
iný ch
T SK K
T SK K
T SK K
708
432
1 000
300

1 708

732

Sp olu
1 140
1 300

0

2 440

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH
Spriaznené osoby:
Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2008 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

vl a s tn é i m a n i e
Z á k la d n é im a n ie
V l a s tn é a k c i e a v l a s tn é o b c h o d n é
p o d ie ly
Z m e n a zá k la d n é h o im a n ia
K a p i tá l o v é f o n d y
E m is n é á žio
O s ta tn é k a p i tá l o v é fo n d y
Z á k o n n ý r e z e r vn ý fo n d z k a p i tá l o v ý c h
vk la d o v
O c e ň .r o z d i e l y z p r e c e n e n i a m a j e tk u a
zá vä zk o v
O c e ň .r o z d i e l y z k a p i tá l o v ýc h ú č a s tín
O c e ň .r o z d i e l y z p r e c e n . p r i s p l y n u tí a
ro zd e le n í
F o n d y zo zis k u
Z á k o n n ý r e z e r vn ý fo n d
N e d e l i te ľ n ý f o n d
Š t a tu t á r n e f o n d y a o s t a t n é f o n d y
V ýs le d o k h o s p o d á re n ia m in u lýc h ro k o v
N e ro zd e le n ý zis k m in u lýc h ro k o v
N e u h r a d e n á s t r a ta m i n u l ý c h r o k o v
V ýs le d o k h o s p o d á re n ia za b e žn é
ú č to vn é o b d o b i e
S polu

stav
3 1 .1 2 .2 0 0 7
T SK K
1 612 265
1 385 914

p r ír a s t k y
T SK K
448 060
177 316

0
0
0

177 316
247 492
247 492

212 098
114 445

11 852
1 938

97 653
-5 1 3 1

9 914
-5 1 3 1

5 131

-5 1 3 1

-5 1 3 1

5 131

1 311 118

187 578

úby tky
T SK K

s tav
3 1 .1 2 .0 8
T SK K
2 060 325
1 563 230

p res u n y
T SK K

177 316

0
247 492
247 492

223 950
116 383
107 567
0

25 653

19 384
3 431 497

0

4 592 092
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Účtovný zisk za rok 2007 vo výške 19 384 TSSK bol rozdelený takto:
T SK K
vý p lata dividend
vý p lata tantiem
p rídel do sociálneho fondu
p rídel do zákonného rez. Fondu
úhrada straty minulý ch období
p revod na fond roz voja /427/
spolu

1
1
1
5
9
19

0
300
100
938
131
914
383

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2008 vo výške 25 653 TSKK rozhodne valné zhromaždenie.

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2008
Príloha č. 2
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné
prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže
na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami. Spoločnosť zostavuje cash flow
typu B – nepriama metóda.
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PRÍLOHA č. 1

F) ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný majetok
1a) Ocenenie DNM
tis. Sk
dlhodob.nehmot.maj. riadok ocenenie na zač.
stav na konci
podľa položiek
súvahy bež.účtov.obdobia prírastky úbytky bež.účt.obdob.
súvahy
Software
Zriaď.náklady
SPOLU

007
005

22996
84
23080

1677
84
1677

24673
0
24673

1b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
tis. Sk
oprávky podľa
riadok stav na začiatku
stav na konci
položiek súvahy
súvahy bež.účtov.obdobia prírastky úbytky bež.účt.obdob.
Softvér
007
13501
5560
19061
Zriaď.náklady
005
84
84
0
SPOLU
13585
5560
19061
1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
zostatková hodnota podľa
položiek súvahy
Softvér
Zriaď.náklady
Spolu

riadok
súvahy
007
005

tis. Sk
zostat. hodn. na
zostat. hodn. na
zač.
konci
bež. účtov. obdobia bež. účtov. obdobia
9495
5612
0
0
9495
5612

2. Dlhodobý hmotný majetok
2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku
tis. Sk
dlhodob.hmot.majetok riadok ocenenie na zač.
stav na konci
podľa položiek súvahy súvahy bež.účtov.obdobia prírastky úbytky bež.účt.obdob.
Pozemky
014
88504
411
88093
Stavby
015
1824092
705687 39149
2490630
Samost.hnuteľ.veci a
207676
59905
2608
264973
súbory
016
SPOLU
2120272
765592
42168
2843696
2b) Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
tis. Sk
riadok stav na začiatku
stav na konci
Oprávky k DHM
súvahy bež.účtov.obdobia prírastky úbytky bež.účt.obdob.
Pozemky
014
Stavby
015
688980
101914 39149
751744
Samost.hnuteľ.veci
124068
21033
2608
142493
a
016
súbory
SPOLU
813048
122947 41757
894237
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1c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku
zostatková hodnota podľa
súvahy
Pozemky
Stavby
Samost.hnuteľ.veci a
súbory

riadok
súvahy
014
015
016

tis. Sk
zostat.hodn.na zač. zostat.hodn.na konci
bež.účtov. obdobia bež.účtov. obdobia
88504
88093
1135112
1738886
83608
122480
1307224

1949459
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