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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 

IČO 35850370: 

 

1. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. za 

rok 2021 

2. Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., za rok 

2021 

3. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 

826 46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), v ktorej má hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava ako majoritný akcionár majetkový podiel vo výške 59,29%, pripravuje riadne valné 

zhromaždenie spoločnosti, ktorého predmetom rokovania budú aj výsledky hospodárenia za rok 

2021, a to: riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2021, konsolidovaná účtovná 

závierka spoločnosti za rok 2021 a návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za 

rok 2021. 

 

V zmysle predloženej účtovnej závierky dosiahla spoločnosť za rok 2021 hospodársky 

výsledok – zisk v hodnote 6 791 475,25 EUR.  

 

Návrh predstavenstva spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za 

rok 2021 je nasledovný: 

 

- prídel do zákonného rezervného fondu ...........................................    679 147,53 EUR 

- krytie neuhradených strát minulých období ................................... 3 231 842,17 EUR 

- vyplatenie dividend akcionárom ......................................................  2 880 485,55 EUR 

 

Podľa názoru nezávislého audítora poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2021. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu 

k predloženej účtovnej závierke.  

 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o 

zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré 

podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových 

podielov v obchodných spoločnostiach.  

 

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v 

právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor 

hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv 

hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce 

prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej 

individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku 

alebo úhrade strát.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 306/2022 zo dňa 12. 05. 

2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 

závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom 

za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.. 



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Individuálna účtovná závierka 
k 31. decembru 2021 

a Správa nezávislého audítora

marec 2022
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Správa nezávislého audítora

Akcionárom , dozornej rade  a predstavenstvu spoločnosti B ratis lavská vo d áren ská spoločnosť, a.s.

Náš názor
Podľa nášho názoru vy jadru je  účtovná záv ie rka  ob jektívne vo všetkých  význam ných  súvislostiach  
finančnú situáciu spoločnosti B ratis lavská vodárenská spoločnosť, a.s . (ďalej len „Spoločnosť”) 
k 31 . decem bru  2021 a výsledok hospodárenia Spoločnosti z a  rok, ktorý sa k u vedeném u dátum u  
skončil, v sú lade so záko n o m  č. 4 3 1 /2 0 0 2  Z .z . o účtovníctve v zn e n í neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o účtovn íc tve“).

Čo sme auditovali

Ú čtovná záv ie rka  Spoločnosti o bsahuje  tieto súčasti:

•  súvahu k 31 . decem b ru  20 21 ,
•  výkaz ziskov a  strát z a  rok, ktorý sa k uvedeném u dátum u skončil a
•  poznám ky k účtovnej záv ierke , ktoré obsahujú vý zn a m n é  účtovné zás ad y  a účtovné m etódy  

a ďalšie vysvetľujúce inform ácie.

Východisko pre náš názor
N áš audit sm e uskutočnili v sú lade s M edzinárodným i aud ítorským i štandardm i. N aša  
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je  ďalej o p ísan á  v časti našej správy Zodpovednosť  
audítora z a  aud it účtovnej závierky.

S m e presvedčení, ž e  au d íto rské  dôkazy , ktoré sm e získali, sú dostatočným  a vhodným  
východiskom  pre náš názor.

Nezávislosť

O d Spoločnosti sm e nezáv is lí v zm ysle  M ed zináro dn éh o  etického  kódexu pre účtovných  
odborníkov (vrá tane  M ed zináro dn ých  štandardov nezávislosti), ktorý výda la  R a d a  pre 
m edzin árod né e tické š tandardy účtovníkov (ďalej „Kódex lE S B A “), ako  aj v zm ysle  u stanovení 
záko n a  č. 4 2 3 /2 0 1 5  o šta tutárnom  au d ite  a  o zm e n e  a  d op lnen í zák o n a  č. 4 3 1 /2 0 0 2  Z. z. 
o účtovníctve v z n e n í neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom  au d ite“) týkajúcich sa  
etiky, ktoré sa vzťahujú  na náš audit účtovnej záv ierky  v S lovenskej republike. Splnili sm e aj 
ostatné povinnosti týka jú ce  sa etiky, ktoré na nás kladie Záko n  o šta tutárnom  audite a K ódex  
lE SB A .

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy
šta tu tárn y  orgán je  zo dp o ved n ý z a  osta tn é  inform ácie. O statn é  inform ácie pozostávajú  z  výročnej 
správy (a le  neobsahujú  účtovnú záv ierku  a  našu správu au d íto ra  k nej), ktoré budú k d ispozícii po 
dátum e vydan ia  našej správy audítora.

N áš n ázo r na účtovnú záv ie rku  sa nevzťahuje na ostatné inform ácie.

V  súvislosti s našim  auditom  účtovnej záv ierky  bude našou zodpovednosťou prečítať si osta tn é  
inform ácie, ktoré sú d e fin o van é  vyššie, keď  nám  budú dostupné, a  pritom zvážiť, či sú tieto ostatné  
inform ácie vý zn a m n e  n ekonzis ten tné s účtovnou záv ierkou  a leb o  s našim i poznatkam i z ískan ým i 
počas auditu, a leb o  či m á m e  iný dôvod sa  dom nievať, ž e  sú vý zn a m n e nesprávne.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, wvw.pwc.com/sk

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court. Ref. No.: 16611/B, Section: Sro.
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro.
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v  súvislosti s výročnou správou tiež posúdim e, či o bsahuje  zvere jn en ia  p ožad o van é  Z áko n o m  
o účtovníctve, keď nám  bude k dispozícii. U ved en é  bude tiež zah ŕň ať kontrolu konzistentnosti 
výročnej správý z a  rok, za  ktorý je  účtovná záv ie rka  pripravená, s účtovnou záv ierkou , a či výročná  
sp ráva  bola pripravená v sú lade so Záko n om  o účtovníctve.

O kre m  toho bude naša ak tua lizovaná správa o bsahovať buď konštatovanie, ž e  v tom to sm ere  
neexistujú zisten ia, ktoré by sm e mali uviesť, a lebo  v nej vym enu jem e vý zn a m n é nesprávnosti, 
ktoré sm e identifikovali vo výročnej správe na z á k la d e  našich poznatkov o Spoločnosti a  situácii 
v nej, ktoré sm e získali počas nášho auditu.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
šta tu tá rn y  orgán je  zodpovedný za  zo staven ie  a objektívnu prezentáciu  tejto účtovnej záv ierky  
v sú lad e so Záko n om  o účtovníctve a  z a  internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán p ovažu je  z a  
potrebnú pre zo staven ie  účtovnej záv ierky, ktorá neo bsah u je  význam n é nesprávností, či už 
v dôsledku podvodu a lebo  chyby.

Pri zo s tav o v an í účtovnej záv ierky je  štatutárny orgán zodpovedný z a  posúdenie toho, či je  
S poločnosť schopná nepretržite  pokračovať vo svojej činnosti, za  zve re jn en ie  prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním  Spoločnosti v činnosti, ako  aj za  zo staven ie  účtovnej záv ierky  za  
použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal 
z á m e r Spoločnosť zlikvidovať a lebo  ukončiť je j činnosť, a lebo  tak bude m usieť urobiť, p retože  
realisticky inú m ožnosť nem á.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
N a ším  cieľom  je  z ískať prim erané uistenie o tom , čí účtovná záv ie rka  ako ce lok n eo bsahuje  
v ý zn a m n é  nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu a leb o  chyby, a vydať správu aud íto ra , ktorá  
bude o bsahovať náš názor. P rim erané uistenie je  uistenie vysokého stupňa, a le  nie je  zárukou  
toho, ž e  aud it vykonaný podľa M edzinárodných  aud ítorských  štandardov vždy odhalí vý zn a m n é  
nesprávnosti, ak  také  existujú. Nesprávnosti m ôžu vzniknúť v dôsledku podvodu a lebo  chyby a za  
vý zn a m n é  sa považujú vtedy, ak  by sa dalo odô vo d nene očakávať, ž e  jednotlivo  a lebo  v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonom ické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na zák lad e  účtovnej záv ierky.

P o čas ce léh o  priebehu auditu uplatňu jem e odborný úsudok a zac h o v áva m e profesionálny  
skeptic izm us ako  súčasť auditu podľa M edzinárodných  audítorských štandardov. O krem  toho:

•  Identifiku jem e a posudzu jem e riziká výskytu význam ných  nesprávností v účtovnej záv ierke , či 
už v dôsledku podvodu a lebo  chyby, navrhu jem e a  uskutočňujem e aud íto rské postupy, ktoré  
reagujú  na tieto riziká, a  z ísk a v a m e  au d íto rské dôkazy , ktoré sú dostatočné a  vh o dn é na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. R iziko  neo dh alen ia  význam nej nesprávnosti, ktorá je  
výsledkom  podvodu, je  vyššie n ež v p rípade nesprávnosti spôsobenej chybou, p reto že  podvod  
m ô že  zn am e n a ť  tajnú dohodu, fa lšovanie , ú m yselné opom enutie, nepravd ivé vyh lásen ie  a lebo  
o b íd en ie  internej kontroly.

•  O b o zn am u jem e  sa s internými kontrolam i re levantným i pre audit, aby sm e mohli navrhnúť 
au d íto rské  postupy, ktoré sú z a  daných okolností vhodné, a le  nie z a  účelom  vy jadren ia  názoru  
na efektívnosť interných kontrol Spoločností.

•  H o d no tím e vhodnosť použitých účtovných zás ad  a účtovných m etód a  prim eranosť účtovných  
o dh ad o v a  s nimi súvisiacich zvere jnených  inform ácií zo  strany štatutárneho orgánu.
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•  Vyhodnocujem e, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého  

pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje 
význam ná neistota v súvísíosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli význam ne  
spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem e k záveru, 
ž e  takáto význam ná neistota existuje, sm e povinní upozorniť v našej správe audítora na 
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
sm e povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z  audítorských dôkazov  
získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu  
spôsobiť, že  Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činností.

•  Hodnotím e celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový  
harm onogram  auditu a význam né zistenia z  auditu, vrátane význam ných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.

pom ora’;;«

c . licencie

ovensko, s.r.o.m čéw aterhouseCoopers  
Licencia SKAU č. 161

Ing. Katarína Šilhárová, 
Licencia U D V A  č. 1082

21. m arca 2022
Bratislava, Slovenská republika
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UČ POD UCTOVNA ZÁVIERKA
podnikateľov v  podvojnom  účtovníctve

n
zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zfava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
tidaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzom), pisacim strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č V É F G H Í J k L / l / I N O P O R Š T Ú V X Ý Ž  0 1 2 3 4 5 6 7 S 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 2 6 3 4 3 2
IČO

3 5 8 5 0 3 7 0
SK NACE

3 6 . 0  0 . 1

Účtovná závierka iJčtovná jednotka 

X  riadna malá 

mimoriadna X  vefká 

priebežná
(vyznačí sa x)

Mesiac Rok 

od 0  1 2 0 2  1
Za obdobie

do 1 2  2 0 2  1

Bezprostredne od 0 1 2 0 2 0 
predchádzajúce
obdobie do 1 2  2 0 2  0

Priložené súčasti účtovnej závierky
X  Súvaha (ÚC POD 1-01) X  Výkaz ziskov a strát (IJč POD 2-01) X  Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách) (v celých eurách) (v celých eurách alebo eurocenloch)

Obchodné meno (názov) účtovne] jednotky

B r a t i s l a v s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť ,  a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica číslo

P R E Š O V S K Á 4 8
PSČ Obec

8 2 6 4 6  b r a t í S L A V A  2 9
Označenie obchodného registra a čislo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo Faxové čislo

E-maílová adresa

Zostavená dňa:

2  1 . 0 3 . 2 0 2 2

Schválená dňa;

. 2 O

^dplsový záznanyfiatutámeho orgánu účtovnej jednotky 
eiletjo člena šlatu^meho orgánu účtovnej jednotky alebo 

pisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

L

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR č. 18009/2014 V y t l a C e n é  z a p l i k á c i e  a O A N E Strana 1 J

3219080542
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Súvaha 
Úč POD 1 -01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

číslo
rlsdku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1 Brutto  - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3

SPOLU MAJETOK 
r. 02 + r. 33 + r. 74

01 1 0 6 7 4 0 3 2 7 2 4 5 8 5 3 9 8 1 6

6 0 8 8 6 3 4 5 6 4 6 0 6 3 6 2 9 7

A. Neobežný majetok 
r. 03 + r. 11 + r. 21

02 1 0 0 9 8 9 2 4 6 8 4 0 3 8 5 5 1 4 4

6 0 6 0 3 7 3 2 4 4 1 3 4 6 8 4 4 7

A.i. D lhodobý 
nehm otný majetok 
súčet (r. 04 až r. 10)

03 9 2 4 0 3 1 0 3 9 7 9 4 0 4

5 2 6 0 9 0 6 2 6 0 2 8 7 5

A.1.1. Aktivované náklady 
na vývoj
(012)-/072, 091A/

04

2. Softvér
(013)-/073, 091/V

05 6 6 0 3 8 2 5 3 1 8 7 0 7 0

3 4 1 6 7 5 5 2 0 3 7 0 6 9

3. Oceniteľné práva 
(014)-/074, 091A/

08 2 7 3 7 8 9 6 7 1 5 9 6 0

2 0 2 1 9 3 6 4 9 2 7 5 8

4. Goodwill
(015)-/075, 091 A/

07 -  6 4 4 0 3 4 0

-  6 4 4 0 3 4 0

5. Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 
(019, 01X)-/079, 
07X, 091/V

08 5 1 3 4 9 6 4 8 2 2 9

4 6 5 2 6 7 0

6. Obstarávaný 
dlhodobý nehmotný 
majetok 
(041)-/093 /

09 2 9 1 2  7 2 8 1 4  5

9 8 2 7 3 0 4 8

7.
Poskytnuté 
preddavky 
na dlhodobý 
nehmotný majetok 
(051)-/095A /

10

A.II. D lhodobý hmotný 
m ajetok 
súče t (r. 12 až 
r. 20)

11 9 5 2 6 4 5 5 1 9 3 8 2 1 1 2  4 4 8

5 7 0 5 3 3 0 7 1 3 7 4 4 6 1 5 3 8

A.II.1. Pozemky
(031)-/092A /

12 7 7 5 0 9 9 4 6 6 8 0 2 3 8 6 0

9 4 8 6 0 8 6 6 7 3 1 5 2 0 1

2. Stavby
(021)-/081,092A /

13 7 1 2 2 3 0 9 3 3 2 5 8 8 8 4 9 3 5

4 5 3 3 4 5 9 9 8 2 5 9 1 1 7 6 8 5

3.
Samostatné 
hnuteľné vecí a 
súbory hnuteľných 
vecí
(022) - /082, 092A/

14 1 2 7 6 4 8 8 3 6 2 1 5 5 4 1 3 3

1 0 6 0 9 4 7 0 3 2 4 1 2  7 3 5 6
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r U Z P 0D v14  3

Súvaha 
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 5 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a

STRANA a k t ív  

b

číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie
Bru tto  - časť 1

Korekcia - časť 2
Netto

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Netto

4. Pestovateľské celky 
trvalých porastov 
(025) - /085, 092A/

15

Základné stádo a 
ťažné zvieratá 
(026) - /086, 092A/

16

Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok 
(029, 02X, 032) - 
/089, 08X, 092A/

17 2 0 5 9 9 0 2 0 5 9 9 0

1 3 4 6 2 0
7. Obstarávaný 

dlhodobý hmotný 
majetok 
(042) - /094/

18 3 4 4 5 4 3 8 2

1 6 0 6 2 8 4

3 2 8 4 8 0 9 8

2 1 3 7 9 1 9 0
Poskytnuté 
preddavky na 
dlhodobý hmotný 
majetok 
(052) - /095A/

19 5 9 5 4 3 2 5 9 5 4 3 2

2 3 8 7 4 8 6
9. Opravná položka 

k nadobudnutému 
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

A.III. D lhodobý finančný 
majetok 
súčet (r. 22 až 
r. 32)

21 4 8 0 0 6 6 3 9

3 0 2 4 3 3 4 7

1 7 7 6 3 2 9 2

3 6 4 0 4 0 3 4
Podielové cenné 
papiere a podiely 
v prepojených 
účtovných 
jednotkách (061A, 
062A, 063A) - /096A/

22 4 8 0 0 0 0 0 0

3 0 2 4 3 3 4 7

1 7 7 5 6 6 5 3

3 6 3 9 7 3 9 5
2 .

Podielové cenné 
papiere a podiely 
s podielovou účasťou 
okrem v prepojených 
účtovných jednotkách 
(062A) - /096A/

23

Ostatné
realizovateľné cenné 
papiere a podiely 
(063A) - /096A/

24

4. Pôžičky prepojeným 
účtovným jednotkám 
(066A) - /096A/

25

5.
Pôžičky v rámci 
podielovej účasti 
okrem prepojeným 
účtovným jednotkám 
(066A) - /096A/

26

Ostatné pôžičky 
(067A) - /096A/

27

7.
Dlhové cenné 
papiere a ostatný 
dlhodobý finančný 
majetok (065A, 
069A,06XA) - /096A/

28 6 6 3 9 6 6 3 9

6 6 3 9
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r UZP0DV14 4

Súvaha 
Úč POD 1 -01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

čís lo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3

8.
Pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný 
majetok so zostatkovou 
dobou splatnosti 
najviac jeden rok 
(066A, 067A , 069A, 
06X A) - /096A /

29

9. Účty v bankách 
s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 
(22XA)

30

10. Obstarávaný 
dlhodobý finančný 
majetok 
(043) - /096A/

31

11.
Poskytnuté 
preddavky 
na dlhodobý 
finančný majetok 
(053) - /095A/

32

B. Obežný majetok 
r. 34 + r. 41 + r. 53 + 
r. 66 + r. 71

33 5 2 4 2 0 3 9 3 4 9 5 9 4 2 6 1

2 8 2 6 1 3 2 3 8 9 6 0 3 6 0

B.l. Zásoby 
sCičet (r. 35 až 
r. 40)

34 1 6 8 2 1 8 6 1 3 0 8 9 8 3

3 7 3 2 0 3 2 8 5 7 1 9

B.1.1. Materiál 
(112, 119, 11X) 
-/191, 19X/

35 1 6 8 1 9 3 7 1 3 0 8 7 3 4

3 7 3 2 0 3 2 8 5 4 7 0

2.
Nedokončená 
výroba a polotovary 
vlastnej výroby 
(121, 122, 12X)- 
/192, 193, 19X/

36

3. Výrobky 
(123)-/194 /

37

4. Zvieratá 
(124)-/195 /

38 2 4 9 2 4 9

2 4 9

5. Tovar
(132, 133, 13X, 139) 
-/196, 19X/

39

6. Poskytnuté 
preddavky 
na zásoby 
(314A)-/391A /

40

B.ll. Dlhodobé 
pohradávky 
súčet (r. 42 + r. 46 
až r. 52)

41 9 7 0 5 5 8 0 9 7 0 5 5 8 0

1 0 8 7 5 4 8 3

B.II.1. Pohľadávky 
z obchodného 
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

42 6 6 9 1 1 6 6 9 1 1

4 7 8 2 2
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n UZP0Dv14 5

Súvaha 
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

Číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto 2

Korekcia - časť 2 Netto 3

1.a.
Pohľadávky z obchod
ného styku voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 
312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA)-/391A/

43

I . b .
Pohľadávky z obchodné
ho styku v rámci podielo
vej účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(311A, 312A ,313A ,314A  
315A ,3 1X A )-/3 91A /

44

1.C.
Ostatné pohľadávky 
z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA)- 
/391A/

45 6 6 9 1 1 6 6 9 1 1

4 7 8 2 2

2. Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3. Ostatné pohľadávky 
voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

47

4 .
Ostatné pohľadávky 
v rámci podielovej 
účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

48

5.
Pohľadávky voči 
spoločníkom, 
členom a združeniu 
(354A, 355A, 358A, 
35XA)-/391/V

49

6. Pohľadávky 
z derivátových 
operácií 
(373A, 378A)

50

7. Iné pohľadávky 
(335A, 336A, 33XA, 
371 A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/

51

8. Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52 9 6 3 8 6 6 9 9 6 3 8 6 6 9

1 0 8 2 7 6 6 1
B.lll. Krátkodobé 

pohradávky 
sijčet (r. 54 + r. 58 
až r. 65)

53 1 3 5 5 2 7 2 7 1 1 0 9 9 7 9 8

2 4 5 2 9 2 9 1 1 1 0 2 6 5 3
B.IM.1. Pohľadávky 

z obchodného 
styku
sijčet (r. 55 až r. 57)

54 1 2 8 7 2 9 5 6 1 0 4 2 0 0 2 7

2 4 5 2 9 2 9 1 0 7 2 9 4 4 5
1.a.

Pohľadávky z obchod
ného styku voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (311 A. 
312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA)-/391A/

55 1 2 0 1 6 4 8 5 4 3 8 4 7

6 5 7 8 0 1 7 0 5 9 3 1
I . b .

Pohľadávky z obchodné
ho styku v rámci podielo
vej účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(311A ,312A ,313A ,314A , 
315 A ,3 1X A )-/3 91A /

56
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rUZPO Dv14_6

Súvaha 
Ú č  POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozná-
čenie

a

STRANA AKTÍV 

b

Číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto 2

Korekcia - časť 2 Netto 3

1.C.
Ostatné pohľadávky 
z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA)- 
/391A/

57 1 1 6 7 1 3 0 8 9 8 7 6 1 8 0

1 7 9 5 1 2 8 1 0 0 2 3 5 1 4

2. Čistá hodnota 
zákazky 
(3 ISA)

58

3. Ostatné pohľadávky 
voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

59

4.
Ostatné pohľadávky 
v rámci podielovej 
účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

60

5.
Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu (354A, 
355A, 358A, 35XA, 
398A)-/391A7

61

8, Sociálne poistenie 
(336A) - /391A/

62

7. Daňové pohľadávky 
a dotácie
(341, 342, 343, 345, 
346, 347)-/391A /

63 4 4 6 7 8 9 4 4 6 7 8 9

2 1 6 7 7 9

8. Pohľadávky 
z derivátových 
operácii 
(373A, 376A)

64

9. Iné pohľadávky 
(335A, 33XA, 371 A, 
374A, 375A, 378A) 
-/391A/

65 2 3 2 9 8 2 2 3 2 9 8 2

1 5 6 4 2 9

B.IV. Krátkodobý 
finančný majetok 
súčet (r. 67 až r. 70)

66 1 9 2 7 3 3 8 1 9 2 7 3 3 8

1 9 2 7 3 3 8

B.IV.1.
Krátkodobý finančný 
majetok v prepoje
ných účtovných 
jednotkách (251 A, 
253A, 256A, 257A, 
25XA)-/291A, 29XA/

67

2.
Krátkodobý finančný 
majetok bez krátkodobé
ho finančného majetku 
v prepojených účtov
ných jednotkách (251 A, 
253A, 256A, 257A, 
25XA)-/291A, 29XA/

68

3. Vlastné akcie a 
vlastné obchodné 
podiely 
(252)

69 1 9 2 7 3 3 8 1 9 2 7 3 3 8

1 9 2 7 3 3 8

4. Obstarávaný 
krátkodobý finančný 
majetok
(259, 314A)-/291A/

70
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r UZP0DV14 7

Súvaha 
Úč POD 1 -01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3

B.V. Finančné účty 
r. 72 + r. 73

71 2 5 5 5 2 5 6 2 2 5 5 5 2 5 6 2

1 4 7 6 9 1 6 7
B.V.1. Peniaze 

(211, 213, 21X)
72 2 7 5 2 7 5

2. Účty v bankách 
(221 A, 22X, +/- 261)

73 2 5 5 5 2 2 8 7 2 5 5 5 2 2 8 7

1 4 7 6 9 1 6 7

C. Časové rozlíšenie 
súčet (r. 75 až r. 78)

74 5 0 9 0 4 1 1 5 0 9 0 4 1 1

8 2 0 7 4 9 0
C.1.

Náklady budúcich 
období dlhodobé 
(381A, 382A)

75 3 1 9  3 1 2 3 1 9  3 1 2

3 2 2 9 5 1
2. Náklady budúcich 

období krátkodobé 
(381A, 382A)

76 2 9 7 3 1 6 2 9 7 3 1 6

2 5 2 1 3 6

3. Príjmy budúcich 
období dlhodobé 
(385A)

77

4. Príjmy budúcich 
období krátkodobé 
(385A)

78 4 4 7 3 7 8 3 4 4 7 3 7 8 3

7 6 3 2 4 0 3
Ozna
čenie

a
STRANA p a s ív  

b

Číslo
riadku Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie 5

SPOLU VLASTNE IMANiE A ZÁVÄZKY 
r. 80 + r. 101 + r. 141 79 4 5 8 5 3 9 8 1 6 4 6 0 6 3 6 2 9 7

A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 r. 86 + r. 87 + 
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 3 2 0 2 9 5 2 0 4 3 2 1 4 2 3 4 3 7

A.i. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 2 8 1 3 6 5 9 3 5 2 8 1 3 6 5 9 3 5
A.1.1. Základné Imanie (411 alebo +/- 491) 82 2 8 1 3 6 5 9 3 5 2 8 1 3 6 5 9 3 5

Zmena základného Imania +/- 419 83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 
(/-/353) 84

A.II. Emisné ážio (412) 85

A.iii. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 2 3 4 4 0 9 4 2 3 4 4 0 9 4
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 2 1 9 0 5 8 2 2 7 4 0 4 0 9 1
A.IV.1 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 

(417A, 418, 421A, 422) 88 2 6 3 2 4 4 2 5 4 7 6 7 5 3
2 .

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely (417A, 421A) 89 1 9 2 7 3 3 8 1 9 2 7 3 3 8

M F SR č. 18009/2014 Strana 7

7615149254



r UZP0Dv14 8

Súvaha 
ÚčPOD 1 -01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna*
čeníe

a
STRANA PASÍV 

b

Číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie 

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

5

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91

2. Ostatné fondy (427, 42X) 92

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia 
súčet (r. 94 až r. 96) 93 3 0 8 3 4 9 6 0 3 4 1 5 9 2 1 6

A.VI.1, Oceňovacie rozdieiy z precenenia 
majetku a záväzkov (+/- 414) 94

2. Oceňovacie rozdieiy z kapitáiových 
účastin (+/-415) 95 3 0 8 3 4 9 6 0 3 4 1 5 9 2 1 6

3. Oceňovacie rozdieiy z precenenia 
pri ziúčeni, spiynuti a rozdeiení (+/- 416) 96

A.VII. Výsledok hospodárenia minuiých rokov 
r. 98 + r. 99 97 -  3 2 3 1 8 4 2 - 2 6 4 8 2 3 4 3

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -  3 2 3 1 8 4 2 - 2 6 4 8 2 3 4 3

A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdo
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100 6 7 9 1 4 7 5 2 6 3 2 4 4 4

B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 
+ r. 136 + r. 139 + r. 140 101 9 5 8 4 9 1 7 7 9 7 5 1 3 3 8 8

B.l. Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 1 1 5 8 6 0 8 1 3 5 8 4 8 2

B.1.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
súčet (r. 104 až r. 106) 103 1 0 2 4 7 6 0 1 2 2 6 4 5 5

I.a.
Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
(321 A, 475A, 476A)

104 1 0 6 0 6 2 7

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321 A, 475A, 476A)

105

1,c, Ostatné záväzky z obchodného styku 
(321 A, 475A, 476A) 106 1 0 2 4 7 6 0 1 6 5 8 2 8

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107

3. Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 1 3 3 8 4 8 1 3 2 0 2 7

10. iné dlhodobé záväzky 
(336A, 372A, 474A, 47XA) 115

11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácii 
(373A, 377A) 116

12. Odložený daňový záväzok (481 A) 117
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r UZPODv14_9

Súvaha 
Úč POD 1 -  01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA PASÍV 

b

č is lo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie 

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

5

B.ll. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 3 0 4 8 0 7 2 2 5 9 1 0 0 2

B.11.1. Zákonné rezervy (451A) 119 7 2 6 9 7 2 6 9

2 . Ostatné rezervy (459A, 45XA) 1 2 0 3 0 4 0 8 0 3 2 5 8 3 7 3 3

B.lll. Dlhodobé bankové úvery (461 A, 46XA) 121 6 8 4 9 9 9 4 8 6 9 0 1 2 9 4 8

B.IV. Krátkodobé záväzky 
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 8 5 1 9 1 3 3 2 0 2 1 4 5 9 1

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku 
súčet (r. 124 až r. 126) 123 1 5 8 5 7 4 6 9 1 8 3 9 1 7 8 5

1 .8 .
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321 A, 322A, 324A. 
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124 1 0 2 5 2 7 2 6 4 6 5 5 9 3

I . b .

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321 A, 322A, 324A. 325A, 
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

I . e .
Ostatné záväzky z obchodného styku 
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 
475A, 476A, 478A, 47XA)

126 1 4 8 3 2 1 9 7 1 1 9 2 6 1 9 2

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130

6. Záväzky voči zamestnancom 
(331, 333, 33X, 479A) 131 1 3 3 1 4 1 5 9 2 3 0 0 3

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 9 2 7 2 3 4 6 5 9 8 3 9

8. Daňové záväzky a dotácie 
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 3 3 2 8 3 4 1 8 2 9 3 4

9. Záväzky z derivátových operácii 
(373A, 377A) 134

10 .
Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 7 0 1 8 1 5 7 0 3 0

B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 4 1 0 9 7 3 4 3 8 2 1 4 5 8

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 7 0 5 8 3 2 4 4 8 7 7 8

2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 3 4 0 3 9 0 2 3 3 7 2 6 8 0
B.VI. Bežné bankové úvery

(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 5 1 3 6 8 2 5 1 4 9 0 7

B.VII. Krátkodobé finančné výpomocí 
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140

C. Časové rozlíšenie 
súčet (r. 142 až r. 145) 141 4 2 3 9 5 4 3 5 4 1 6 9 9 4 7 2

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé 
(383A) 142

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 
(383A) 143 3 5 5 2

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 
(384A) 144 3 9 4 3 0 5 4 0 3 8 5 6 1 7 9 7

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 
(384A) 145 2 9 6 1 3 4 3 3 1 3 7 6 7 5
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Výkaz ziskov a strát 
Úč POD 2-01

DIČ 2 0 2 0 2 5 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n

Ozna
čenie

a

Text

b

číslo
riadku

C

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie 

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

2

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa 
zákona)

01 1 0 3 1 7 7 0 5 0 9 9 6 0 1 9 9 4
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 

súčet (r. 03 až r. 09)
02 1 0 4 7 9 0 5 5 2 1 0 0 1 1 4 0 5 4

1. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 1 2 3 2 7

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04 4 6 7 4 1 9  6 5 4 6 1 5 1 8 7 4

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 5 0 3 1 2 3 0 4 4 8 8 5 8 9 7 3

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 
(+/-) (účtová skupina 61)

06

v. Aktivácla (účtová skupina 62) 07 1 2 3 0 7 9 9 5 7 4 6 7 2

VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku, dlhodobého hmotného majetku a 
materiálu (641, 642)

08 1 6 1 3 5 0 2 5 1 2  1 0  0

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09 4 8 7 9 6 5 5 4 0 1 6 4 3 5
**

Náklady na hospodársku činnosť spolu 
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + 
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10 9 5 8 4 8 2 4 6 9 6 5 3 4 7 8 2

A. Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru (504, 507)

11 1 1 2  0 6

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 3 8 5 0 2 0 2 1 3 1 5 3 0 0 3

C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 1 7 6 0 5 4

D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 8 6 8 8 9 6 0 3 4 8 8 6 5 2 9

E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 8 8 5 5 2 6 6 2 2 0 3 6 4 2 6

E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 9 2 5 1 5 1 2 1 4 4 9 5 5 2 9

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva (523)

17 3 9 0 6 6 6 3 3 6 5 9 0

3. Náklady na sociálne poistenie 
(524, 525, 526) 18 7 1 5 4 5 0 1 5 4 0 0 8 0 7

4. Sociálne náklady (527, 528) 19 2 0 5 8 5 8 7 1 8 0 3 5 0 0

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 9 4 6 6 4 1 3 6 2 3 1 3

G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21 2 3 3 3 1 8 3 4 2 5 4 6 6 7 9 3

G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 3 1 3 3 1 4 2 2 4 5 8 8 4 2 0

2.
Opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (+/-) (553)

23 1 9 8 6 9 2 8 7 8 3 7 3

H. Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24 3 0 5 9 6 6 2 4 1 5  8

1. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) 
(547) 25 -  2 5 5 0 2 1 2 7 5 3 7 2

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 -  6 2 8 6 2 3 3 0 1 8 8

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti (+/-) (r. 0 2 -r . 10) 27 8 9 4 2 3 0 6 3 5 7 9 2 7 2
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Výkaz ziskov a strát 
ÚČPOD 2-01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a

Text

b

Číslo
riadku

C

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie 

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

2

* Pridaná tiodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + 
r. 06 +  r. 07) - (r. 11 + r. 12 +  r. 13 + r. 14) 28 5 5 5 7 0 9 7 3 4 7 5 4 5 9 8 7

** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 4 0

Vili. Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov (661) 30

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
súčet (r, 32 až r. 34) 31

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov 
od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov 
v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a 
podielov (665A) 34

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 
súčet (r. 36 až r. 38) 35

X.1. Výnosy z krátkodobého f  nančného majetku 
od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 
v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného 
majetku (666A) 38

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 3 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených 

účtovných jednotiek (662A) 40

2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 3 1
XII. Kurzové zisky (663) 42 1 9
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a 

výnosy z derivátových operácii (664, 667) 43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44

* • Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 
+ r. 47 +  r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 6 0 4 9 7 2 -  5 2 9 5 0

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 
(566) 47

M. Opravné položky k finančnému majetku 
( + /- )  (565) 48 -  6 6 7 6 4 6

N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 4 5 1 3 8 5 4 3 0 1 3 3
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné 

jednotky (562A) 50

2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 4 5 1 3 8 5 4 3 0 1 3 3
O. Kurzové straty (563) 52 4 6 1 9 7
P. Náklady na precenenie cenných papierov a 

náklady na derivátové operácie (564, 567) 53

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 
(568, 569) 54 1 5 3 5 4 1 1 8 4 3 6 6
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Výkaz ziskov a strát 
IJč POD 2-01

DIČ 2 0 2 0 2 5 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n

Ozna
čenie

a

Text

b

č ís lo
riadku

C

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie 

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

2

*** Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -  6 0 4 9 7 1 5 2 9 9 0

* * * * Výsiedok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 8 3 3 7 3 3 5 3 6 3 2 2 6 2

R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5 7 1 5 4 5 8 6 0 9 9 9 8 1 8

R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5 8 3 2 2 6 8 8 3 0 4 5

2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 1 2 2 3 1 7 2 9 9 6 7 7 3

S .
Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/- 596) 60

**** Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdaneni (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61 6 7 9 1 4 7 5 2 6 3 2 4 4 4
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Individuálna účtovná závierka Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
k 31. decembru 2021 IČO: 35 850 370
Poznámky Úč PODV 3-01 DIČ: 2020263432

A. VŠEOBECNE INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48 
826 46 Bratislava

Spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), bola založená 2. decembra 2002 
a do obchodného registra bola zapísaná 7. januára 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
v Bratislave, oddiel: Sa, vložka číslo: 3080/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
-  prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie,
-  prevádzkovanie verejných kanalizácii I. až III. kategórie,
-  distribúcia a predaj úžitkovej vody,
-  vykonávanie fýzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných 

a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti,
-  vykonávanie fýzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bloplynu a odberov vzoriek 

pitných a odpadových vôd, kalov a bloplynu v rozsahu voľnej živnosti
-  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
-  výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby,
-  uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
-  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
-  prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
-  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

2. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa ustanovení § 56 ods. 5 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani podľa 
podobných ustanovení iných predpisov.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným 
zhromaždením Spoločnosti dňa 8. júna 2021.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa ustanovení § 17 
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Účtovná závierka je určená pre primárnych používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných 
a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná 
závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, 
poskytovatelia úverov a pôžičiek a ini veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať 
z iných zdrojov.

5. Informácie o skupine

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy Hlavného mesta SR Bratislavy 
a táto sa zahŕňa do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.

Súhrnná účtovná závierka predstavuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky zostavené na základe princípu 
konsolidácie uplatňovaného v Medzinárodných účtovných štandardoch pre verejnú správu (IPSAS). Účtovné 
jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky tvoria tzv. súhrnný celok. Dôvodom pre tento názov je zostavovanie 
súhrnnej účtovnej závierky ako účtovného dokumentu na základe účtovných štandardov. Keďže nedochádza 
k naplneniu zásady kontroly jednej účtovnej jednotky nad ostatnými (Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
nevlastni subjekty územnej samosprávy a podobne), nemôže byť závierka nazvaná ako konsolidovaná účtovná 
závierka, ale ako súhrnná účtovná závierka.

Súhrnná účtovná závierka sa spracováva na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy, 
konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov, 
individuálnych účtovných závierok obcí, ktoré nezostavili konsolidovanú účtovnú závierku a individuálnych účtovných 
závierok ostatných subjektov verejnej správy a právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa 
osobitných predpisov.



BUS Individuálna účtovná závierka
k 31. decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

DIČ:2020263432

Súhrnná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://\Anww.registeruz.sk, pod IČO 
Ministerstva financií SR.

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, pretože má viac ako 50 % podiel na hlasovacích právach v iných 
účtovných jednotkách. Spoločnosť má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných 
účtovných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej 
účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a tie účtovné jednotky, ktoré Spoločnosť kontroluje v zmysle definície 
kontroly v Medzinárodnom štandarde finančného výkazníctva č. 10 (ďalej len „Skupina“). Konsolidovaná účtovná 
závierka Skupiny je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk, pod IČO Spoločnosti 
alebo je možné dostať ju priamo v sídle Spoločnosti.

Obchodné meno, IČO a šidlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:

Názov ÚJ IČO Sídlo Obdobie
Infra Services, a. s. 43 898 190 Hraničná 10, Bratislava, Slovenská republika 01.01.-31.05.2021
BIONERGY, a. s. 45 322 317 Prešovská 48, Bratislava, Slovenská republika 01.01.-31.12.2021

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Infra Services, a. s. je zabezpečovanie servisných činnosti na vodovodných 
a kanalizačných sieťach Spoločnosti, ako aj podporných služieb súvisiacich s predmetom činnosti Spoločnosti. 
Spoločnosť sa zameriava tiež na rozvoj informačných technológií a prvkov automatizácie do správy opráv a údržby 
technologických prvkov vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Spoločnosť Infra Services, a. s. zanikla zlúčením 
s materskou spoločnosťou. Rozhodným dňom je 1. jún 2021.

Hlavným predmetom činnosti dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s. je podnikanie v oblastí nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom, ktorý vzniká pri prevádzke ČOV. Prvoradým poslaním je kontinuálne spracovanie 
čistiarenských kalov a iných biologicky rozložiteľných odpadov v rámci regionálnej pôsobnosti Spoločnosti, 
a následné spaľovanie kalového plynu v kogeneračných jednotkách za účelom výroby elektrickej energie a tepla.

Prepojené účtovné jednotky, tak ako sú definované v § 14 ods. 3 postupov účtovania, sú ďalej v závierke označované 
aj skratkou „PUJ“.

6. Počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2021 bol 947 (v účtovnom období 2020 
bol 776), z toho 544 zamestnancov kategórie THZ a 403 zamestnancov kategórie R.

Počet zamestnancov k 31. decembru 2021 bol 1 128 (z toho 620 THZ a 508 R), z toho 192 vedúcich zamestnancov 
(k 31. decembru 2020 to bolo 817 zamestnancov, ztoho 121 vedúcich zamestnancov). K 31.12.2021 Spoločnosť 
zamestnávala 293 žien, z toho 36 vo vedúcich pozíciách.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

iJčtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky 
k 31. decembru 2020 bola uložená do registra účtovných závierok 30. marca 2021.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 19. decembra 2019 schválilo spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako 
audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

IJčtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
(going concern).

2. Zmena účtovných metód a všeobecných účtovných zásad

tJčtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 
ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov 
a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, 
považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt 
majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.
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Manažment Spoločnosti sa snaží zabezpečiť čo najlepší kvalifikovaný odhad a preto sa pri úsudkoch, odhadoch 
a predpokladoch spolieha aj na poradenstvo odborných poradcov, zohľadňuje najnovšie dostupné relevantné 
informácie a interne posudzuje pravdepodobný výsledok skutočnosti.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané 
retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, 
alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Neistoty v predpokladoch a odhadoch, pri ktorých existuje signifikantné riziko, že by mohli viesť k významnej úprave 
v nasledujúcom účtovnom období, vznikajú najmä pri tvorbe rezerv na pasívne súdne spory a pri tvorbe opravnej 
položky na zníženie hodnoty dlhodobého majetku Spoločnosti.

4. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy 
a pod.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 
majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Hodnota obstarávaného dlhodobého majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej 
opotrebeniu.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou. Hodnota odpisovaného dlhodobého 
majetku nadobudnutého bezodplatne od iných osôb ako akcionárov sa pri zaradení do užívania súvzťažne účtuje na 
účet 384 -  Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku v hodnote 
účtovných odpisov za jednotlivé obdobia. Neodpisovaný dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb 
ako akcionárov sa pri zaradení do užívania súvzťažne účtuje s vplyvom na hospodársky výsledok na účet 648 -  
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od akcionárov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo 
do vlastného imania na účet 413 -  Ostatné kapitálové fondy, v ocenení reálnou hodnotou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou 
nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto 
rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový 
účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Náklady na výskum sa neaktivujú a účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Dlhodobý 
nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje, ak je možné preukázať:

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať,
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného 

majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky 
jeho použiteľnosť,

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho 
vývoja, použitie alebo predaj,

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich 
ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú 
priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa 
nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.
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Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu 
vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia 
v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Záporný goodwill sa zaúčtuje v prospech účtu 015 -  Goodwill. Pri 
účtovaní goodwíllu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky 
a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude 
pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 -  Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše 
pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Vzniknutý záporný goodwill sa jednorazovo odpíše v prospech účtu 
551 -  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu 
účtu 075 -  Oprávky ku goodwillu.

Goodwill sa účtuje pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ak účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej spoločností v inej 
zúčastnenej spoločností je vyššia než reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel, pričom 
účtovnou hodnotou podielu pri splynutí a rozdelení sa rozumie hodnota podielu ocenená reálnou hodnotou. Záporný 
goodwill sa účtuje v prospech účtu 015 -  Goodwill. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti 
v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom, znížia ekonomické úžitky. 
Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 
015 -  Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri ziúčeni, splynutí a rozdelení. Vzniknutý záporný goodwiill sa 
jednorazovo odpíše v prospech účtu 551 -  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 075 -  Oprávky ku goodwillu.

Pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo časť podniku (ďalej len „vklad podniku“), sa v účtovníctve prijímateľa 
vkladu podniku účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty 
v ocenení reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov tvoriacich 
vklad podniku a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka (ďalej len „uznaná hodnota vkladu“), 
účtuje podľa charakteru ako goodwill alebo ako záporný goodwill na účet 015 -  Goodwill.

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 dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý 
nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa považuje za náklad 
a účtuje sa na účet 518 -  Ostatné služby.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba 
požívania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová 
sadzba v %

Aktivované náklady na vývoj 5 lineárna 20
Softvér 4 - 5 lineárna 2 0 - 2 5
Oceniteľné práva (licencie) 3 - 2 0 lineárna 5 -  33,33
Záporný goodwill 1 lineárna 100

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý 
hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia,

• sa odpisuje postupne počas predpokladanej doby používania (stroje, prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou 
budov a vodomery),

• sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby (ostatný drobný dlhodobý hmotný 
majetok).

Pozemky sa neodpisujú.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba 
požívania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová 
sadzba v %

Stavby:
budovy 20 -50 lineárna 2 -5
vodovodné a kanalizačné siete 12 -100 lineárna 1 - 8,33
Stroje, prístroje a zariadenia 6 - 1 2 lineárna 8,33-16,67
Vodomery 12-18 lineárna 5,56-8,33
Dopravné prostriedky 4 -6 lineárna 16,67-25
Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna lineárna rôzna

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu 
zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku, sú:

• technologický pokrok,

• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 
výsledkami,

• významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti,
• zastaranosť produktov,

• diskontovaná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov z používania majetku je nižšie ako ocenenie 
majetku v účtovníctve.

Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadenia
Spoločnosť prehodnotila výšku opravnej položky týkajúcu sa znehodnotenia budov, stavieb, strojov a zariadení na 
základe posúdenia plánovaného využitia. Pri posudzovaní realizovateľnej hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 
boli brané do úvahy určité predpoklady a odhady, ktoré môžu v budúcnosti podliehať zmenám. Návratnosť hodnoty 
budov, strojov a zariadení pre dlhodobý majetok používaný na produkciu, distribúciu vody a odvádzanie vody, závisí, 
medziiným, od budúcich taríf za jednotlivé služby, ktoré sú regulované. Spoločnosť zároveň posúdila zníženie 
hodnoty investícií do dcérskych spoločností. Podrobnejšie informácie o opravných položkách na zníženie hodnoty 
budov stavieb, strojov a zariadenia a cenovej regulácii sa uvádzajú v časti C. poznámok.

5. Dlhodobý finančný majetok

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podiely v prepojených účtovných jednotkách.

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných 
papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou podielu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa podiely v dcérskych účtovných jednotkách oceňujú 
obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

6. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými 
nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, 
poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. IJroky z úverov nie sú 
súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. ĹJbytok zásob sa účtuje v cene 
zistenej váženým aritmetickým priemerom.



Individuálna účtovná závierka Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
k 31. decembru 2021 IČO: 35 850 370
Poznámky Úč PODV 3-01 DIČ: 2020263432

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť 
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná 
réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové 
náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na Ich 
dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s Ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

7. Pohľadávky

Pohľadávky pri Ich vzniku sa oceňujú Ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto 
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako 
jeden rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel 
medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov 
budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

8. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok Spoločnosti predstavujú vlastné akcie. Vlastné akcie sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Na vlastné akcie sa vo vlastnom Imaní vytvára rezervný fond.

9. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. 
Zníženie Ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je nízke.

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu 
zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, 
ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, Iného 
ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú Indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu 
hodnoty majetku. Ak takéto Indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky 
z daného majetku. Odložená daňová pohľadávka sa účtuje len do výšky, v akej jej budúca realizácia povedie 
k odpočítateľnej položke pri výpočte budúceho základu dane a teda k realizácii daňového benefitu.

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, čl existujú Indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene 
v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší alebo 
znižl, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného 
majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, aby účtovná hodnota majetku neprevýšila tú účtovnú hodnotu, 
ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka v minulosti nebola vykázaná.

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou 
hodnotou, posudzuje s cieľom zistiť, čl existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie
dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 
neuvažovala. Indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre 
cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty Investícií do majetkových cenných 
papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie Ich reálnej hodnoty pod úroveň Ich obstarávacej ceny.

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z Investícii Spoločnosti v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako 
súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov 
a pohľadávok sa tiež berle do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaťerálov a záruk od tretích strán.
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Opravná položka sa zruši, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 
spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

12. 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.

13. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 
alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. 
V prípade, ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je 
ustanovený nákladový účet, tvori sa rezerva na ťarchu účtu 548 -  Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne prislušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného 
účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako sa 
účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zniženie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Rezerva na odstupné
Rezerva na odstupné bola vytvorená v súvislosti s plánovaným počtom zamestnancov v nasledujúcom účtovnom 
období a bola tvorená na základe priemerných mesačných miezd a plánovanej zmeny počtu zamestnancov. Rezerva 
sa tvorí, len ak k súvahovému dňu existuje povinnosť odstupné vyplatiť, pričom povinnosť môže existovať nielen na 
základe zmluvy, ale aj na základe oprávneného očakávania zo strany príslušných zamestnancov, že im odstupné 
bude vyplatené.

Ostatné rezervy
Spoločnosť tvorí rezervy na rizikové súdne spory, environmentálne záväzky, zamestnanecké požitky, majetkovo
právne vysporiadanía a iné prevádzkové náklady. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje 
ich výška a odôvodnenosť.

Nevyfakturované dodávky majetku
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa 
v odhadovanej výške záväzku.

14. Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná 
dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, 
s ktorým vecne a časovo súvisia.

Spoločnosť má dlhodobý program zamestnaneckých požitkov pozostávajúcich z jednorazového príspevku pri 
odchode do dôchodku (ďalej len „odchodné“), na ktoré nebolí vyčlenené samostatné finančné zdroje. Náklady na 
zamestnanecké požitky a na odmeny pri pracovných jubileách sú stanovené poistno-matematickou metódou 
plánovaného ročného zhodnotenia prírastkov, tzv. „Projected Unit Credit Method“. Podľa tejto metódy sa náklady na 
odchodné účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby náklady boli rozložené na dobu trvania pracovného pomeru. 
Záväzky z poskytovania požitkov sú ocenené v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich peňažných výdavkov 
diskontovaných úrokovou sadzbou vo výške úrokovej miery vysokokvalitných korporátnych dlhopisov pri 30 ročnej 
splatnosti zverejnených Európskou centrálnou bankou. Spoločnosť odvodzuje diskontnú sadzbu od predpokladanej 
reálnej úrokovej miery 0,144241 % p. a. a pri výpočte záväzku použila predpoklad očakávanej zamestnaneckej 
fluktuácie 10,04 % p. a.

15. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 
daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu 
dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
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Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 
v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 
a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku 
alebo častí podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 
zlúčení, splynutí alebo rozdelení),

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 
daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 
ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov 
bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 
vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na 
odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok 
účtu 481 -  Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

16. Výdavky budúcich obdobi a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

17. Dotácie zo štátneho rozpočtu a príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (nenávratné 
finančné výpomoci)

O nároku na dotácie, podporu alebo príspevok (ďalej len „dotácie“) sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa najskôr vykazujú ako 
výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej 
a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou Spoločnosti sa najskôr 
vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti 
v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Spoločnosti sú poskytované dotácie najmä na projekty rekonštrukcií a modernizácií vodných stavieb, s podmienkou 
zachovania vlastníctva týchto stavieb minimálne po dobu 5 rokov od ukončenia projektov. Tieto stavby sa odpisujú 
počas predpokladanej doby ich používania a predpokladaného priebehu ich opotrebenia. Dotácia sa rozpúšťa do 
výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s účtovnými odpismi týchto stavieb.

18. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok 
prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho 
vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby 
trvania leasingovej zmluvy.

19. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako prenajímateľ)

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok 
prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.
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Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho 
vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do výnosov priebežne počas doby 
trvania leasingovej zmluvy.

20. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz).

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách 
alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije 
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú 
na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočitavajú.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

21. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu.

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa 
Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe 
časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

22. Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných 
hodnotách v poznámkach.

23. Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto 
chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu 
na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa 
účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
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Spoločnosť v roku 2021 vykonala opravu tvorby dohadnej položky za vodné, stočné a zrážky za rok 2020 vo výške 
3 231 842 EUR. V prepočte dohadnej položky neboli v roku 2020 zohľadnené v plnej výške faktúry za opakované 
dodávky tovarov a služieb (vodné, stočné a zrážky), ktoré boli vystavené v roku 2020, čo spôsobilo, že vypočítaná 
dohadná položka bola nadhodnotená. Vzhľadom na významnosť opravy spoločnosť vykonala opravu na účte 
429 - Neuhradená strata minulých období.

Stav k 31.12.2020 Stav k 1.1.2021
Popis (v EUR) (v EUR)
Pôvodná výška dohadnej položky na vodné, stočné a zrážky 
Opravená výška dohadnej položky na vodné, stočné a zrážky

7 618 059
4 386 216

Účtovanie o oprave chyby Účet Čiastka (v EUR)
Oprava výnosov za vodné 429 1 887 873
Oprava výnosov za stočné a zrážky 429 1 343 969
Oprava príjmov budúcich období 385 -3 231 842

Spoločnosť zahrnula do výpočtu splatnej dane za rok 2021 opravu chyby minulých období vo výške 3 231 842 EUR 
ako odpočítateľnú daňovú položku.

C. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 12 a 13.

Súčasťou zostatku na účtoch obstarania dlhodobého hmotného majetku sú aj stavby, ktoré sú v užívaní, ku ktorým 
prebiehajú procesy ku kompletizácii dokumentácie potrebnej k zaradeniu do majetku. K týmto stavbám Spoločnosť 
tvorí opravné položky vo výške odpisov.

Spoločnosť zaradila v roku 2021 v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s. dlhodobý hmotný majetok v sume 
2 681 349 EUR a drobný hmotný majetok (vedený v podsúvahovej evidencii) vo výške 241 165 EUR. Majetok bol 
ocenený a zaradený k rozhodnému dňu reálnou hodnotou zistenou znaleckým posudkom. Drobný hmotný majetok 
bol jednorazovo odpísaný.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad poškodenia vecí nasledovne:

Nehnuteľný majetok vrátane stavebných súčastí -  súbor
komplexné živelné postenie do poistnej sumy 173 000 000 EUR 
stavebné súčasti -  krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 66 000 EUR 
stavebné súčasti -  vandalizmus do poistnej sumy 10 000 EÚR
súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov, súbor skiel, pultov, vitrín 
vo vnútri budov -  rozbitie skla do poistnej sumy 10 000 EUR

hnuteľný majetok, stroje, prístroje a zariadenia -  súbor
komplexné živelné postenie do poistnej sumy 40 000 000 EUR 
krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 100 000 EUR 
vandalizmus do poistnej sumy 10 000 EUR

2. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 12 a 13.

Spoločnosť zaradila v roku 2021 v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s. dlhodobý nehmotný majetok v sume 
1 267 162 EUR. Majetok bol ocenený a zaradený k rozhodnému dňu reálnou hodnotou zistenou znaleckým 
posudkom.
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3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľke na stranách 12 a 13.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2021 a za predchádzajúce účtovné obdobie účtovných jednotiek je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

P odie l 
na Zl 
v  %

Podie l na 
hlas. 

právach v  %
V ýs ledok hospodáren ia  

v  EUR V lastné  Im anie v  EUR

Ú čtovná hodnota  
vykázaná v  súvahe v 

EUR
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Dcérske ClJ
BIONERGY, a. s. 100 100 128 694* 1 919 476 20 953 186* 20 824 492 17 756 653 17 756 653

O statné ÚJ
Nadácia BVS 100 100 -2 962 -1 566 38 894 41 856 6 639 6 639

Z an iknu té  ClJ
Infra Services, a.s. - - -265 428** -160 885 15 959 211** 15 086 854 0 18 640 742

Spolu 17 763 292 36 404 034

* Výsledok hospodárenia a vlastné imanie spoločnosti BIONERGY, a. s. za rok 2021 sú predbežnými výsledkami spoločnosti 
k 31.12.2021.
**Výsledok hospodárenia a vlastné
imanie spoločnosti Infra Services, a. s. za rok 2021 sú vykázané ku dňu zániku spoločnosti, t. j. k 31.5.2021.

Spoločnosť v roku 2007 založila súkromnú akciovú spoločnosť Infra Services, a. s.. Základné imanie Spoločnosť 
splatila formou vkladu peňažného a nepeňažného majetku (dlhodobý hmotný majetok). V účtovnej závierke vykázala 
Spoločnosť podiel na účte 061 -  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke v hodnote O EUR 
(v roku 2020: 18 640 742 EUR), nakoľko Infra Services, a. s. zanikla dňa 31.05.2021 zlúčením s materskou 
spoločnosťou. Rozhodným dňom je 01.06.2021.

Spoločnosť v roku 2009 založila súkromnú akciovú spoločnosť BIONERGY, a. s. Základné imanie Spoločnosť splatila 
formou vkladu peňažného a nepeňažného majetku (dlhodobý hmotný majetok). V účtovnej závierke vykázala 
Spoločnosť nadobudnutie podielu na účte 061 -  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 
v hodnote 48 000 000 EUR. Cena podielu bola stanovená, vzhľadom na povinnosť Spoločnosti zistiť hodnotu 
prevádzaného nepeňažného vkladu pri založeni dcérskej spoločnosti, znaleckým posudkom (ocenenie reálnou 
hodnotou). Spoločnosť pri nadobudnutí podielu zároveň vykázala, na účte 415 - Oceňovacle rozdiely z kapitálových 
účastín, oceňovaci rozdiel v hodnote 30 834 960 EUR, ktorý vznikol z rozdielu medzi účtovnou a reálnou hodnotou 
nepeňažného vkladu pri založení.

Spoločnosť v roku 2020 opravila hodnotu majetku zaúčtovaním opravných položiek k dlhodobému hmotnému 
majetku, dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému finančnému majetku v sume 81,883 mil. EUR, vrátane 
opravnej položky k finančnej investícii v BIOENERGY, a. s. vo výške 30,243 mil. EUR.

V roku 2021 Spoločnosť opätovne prepočítala výšku opravnej položky pre dlhodobý majetok. Na základe vykonaného 
testu znehodnotenia dlhodobého majetku Spoločnosť vyhodnotila výšku zaúčtovanej opravnej položky 
k 31. decembru 2021 ako dostatočnú.

Pre výpočet opravnej položky pre dlhodobý majetok Spoločnosť použila metódu budúcich diskontovaných príjmov, 
ktorá sa porovnala so zostatkovou hodnotou majetku v účtovníctve. Spoločnosť predpokladá, že dlhodobý hmotný 
majetok, dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok tvoria jeden celok generujúci budúce príjmy 
a preto tento test sa na tieto položky pozeral ako na nerozlučné časti. Dcérska spoločnosť nemá žiadne významné 
výnosy okrem výnosov od Spoločnosti.

Najdôležitejšie predpoklady pri výpočte boli diskontná sadzba, odhadované budúce peňažné toky, budúce kapitálové 
výdavky potrebné pre zabezpečenie príjmov a potrebný pracovný kapitál.

Pri výpočte Spoločnosť taktiež počítala s pravdepodobnosťou, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len 
„URSO“) zmení režim regulačnej politiky a tým pádom dôjde k takému budúcemu zvýšeniu ceny vodného a stočného, 
ktoré zabezpečí plnú ekonomickú návratnosť vodárenských aktív. Spoločnosť obdržala list od URSO, kde URSO 
deklaruje záujem meniť tuto regulačnú politiku od 1.1.2023. Pri výpočte budúcich peňažných tokoch Spoločnosť na 
základe komunikácie s URSO určila pravdepodobnosť 50 %, že táto zmena bude platná od 1.1.2023.

Z hľadiska opatrnosti Spoločnosť ponechala 50 % pravdepodobnosť, že k takejto zmene nedôjde. Váženým 
priemerom týchto dvoch alternatív bola vypočítaná spätne ziskateľná hodnota majetku na základe budúcich 
peňažných tokov.
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prehľad o pohybe neobežného majetku v EUR 

31.12.2021
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432 Prvotné ocenenie (Obstarávacia cenaA/lastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena

Názov 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2021 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

Aktivované náklady na vývoj . . _ _ _ _ _ _ _

Softvér 5 013 471 933124* - 657 230 6 603 826 2 976 402 440 353 - - 3 416 755 3 187 070 2 037 069

Oceniteľné práva 2 397 196 272 580* - 68 119 2 737 896 1 904 438 117 498 - - 2 021 936 715 960 492 758

Goodwill - -644 034* - - -644 034 - -644 034 - - -644 034 - -

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 453 281 45 699* - 14516 513 496 453 281 11 986 - - 465 267 48 229 0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 74 030 694 962 - -739 866 29 127 982 - - - 982 28 145 73 048

Poskytnuté preddavky na dlhod. nehm. majetok - - - - - - - - - - - -

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 7 937 978 1 302 331 - 0 9 240 310 5 335 103 -74197 - - 5 260 907 3 979 404 2 602 875

Pozemky 76 801 287 877 838* 282 246 113 067 77 509 946 9 486 086 - - - 9 486 086 68 023 860 67 315 201

Stavby 696 870 539 715 594* 277 622 14 922 421 712 230 933 437 752 854 15 872 214 279 071 - 453 345 997 258 884 935 259 117 685

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. veci 123 722 457 1 087 917* 841 733 3 680 195 127 648 836 99 595 101 7 343 492 843 889 - 106 094 703 21 554 133 24 127 356

Pestovateľské celky trvalých porastov - - - - - - - - - - - -

Základné stádo a ťažné zvieratá - - - - - - - - - - - -
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 134 620 - - 71 370 205 990 - - - - - 205 990 134 620

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 22 761 220 28 688 162 - -16 994 999 34 454 382 1 382 030 224 254 - - 1 606 284 32 848 098 21 379 190

Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok 2 387 486 - - -1 792 054 595 432 - - - - - 595 432 2 387 486

Dlhodobý hmotný majetok spolu 922 677 609 31 369 511 1 401 601 0 952 645 520 548 216 071 23 439 960 1 122 960 - 570 553 071 382 112 449 374 461 538

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených
účtovných jednotkách 66 640 742 - 18 640 742 - 48 000 000 30 243 347 - - - 30 243 347 17 756 653 36 397 395

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou
účasťou okrem v prepojených účtovných
jednotkách - - - - - - - - - - - -

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely - - - - - - - - - - - -

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám - - - - - - - - - - - -
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem
prepojeným účtovným jednotkám - - - - - - - - - - - -

Ostatné pôžičky - - - - - - - - - - - -
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý
finančný majetok 6 639 - - - 6 639 - - - - - 6 639 6 639

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok - - - - - - - - - - - -

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok - - - - - - - - - - - -

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok - - - - - - - - - - - -

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný
majetok - - - - - - - - - - - -

Dlhodobý finančný majetok spolu 66 647 381 - 18 640 742 - 48 006 639 30 243 347 - - - 30 243 347 17 763 292 36 404 034

Neobežný majetok spolu 997 262 968 32 671 842 20 042 343 0 1 009 892 469 583 794 521 23 365 763 1 122 960 - 606 037 325 403 855 144 413 468 447
•Prírastky predstavujú obstaranie majetku v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prehľad o pohybe neobežného majetku v EUR

31.12.2020
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432 Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)
Názov 1.1.2020 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2020

Aktivované náklady na vývoj
Softvér 5 422 612 - 870 551 461 411 5 013 471
Oceniteľné práva 2 105 590 - - 291 606 2 397 196
Goodwill - - - - -
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 453 281 - - - 453 281
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 103 645 635 761 - -665 376 74 030
Poskytnuté preddavky na dlhod. nehm. majetok - - - - -

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 8 085 128 635 761 870 551 87 641 7 937 978

Pozemky 76 812 000 - 13 327 2 614 76 801 287
Stavby 693 680 207 - 124 520 3 314 852 696 870 539
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. veci 123 942 737 - 1 196 571 976 292 123 722 457
Pestovateľské celky trvalých porastov - - - - -
Základné stádo a ťažné zvieratá - - - - -
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 134 620 - - - 134 620
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 20 020 810 7 121 808 - -4 381 399 22 761 220
Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok 2 184 494 202 992 - - 2 387 486
Dlhodobý hmotný majetok spolu 916 774 868 7 324 800 1 334 418 -87 641 922 677 609

Podielové cenné papiere a podiely v
prepojených účtovných jednotkách 56 140 742 - - 10 500 000 66 640 742
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou
účasťou okrem v prepojených účtovných
jednotkách - - - - -
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely - - - - -
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám - - - - -
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem
prepojeným účtovným jednotkám - - - - -
Ostatné pôžičky - - - - -
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý
finančný majetok 6 639 - - - 6 639
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok - - - - -
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok - - - - -
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok - 10 500 000 - -10 500 000 -
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný
majetok - - - - -
Dlhodobý finančný majetok spolu 56 147 381 10 500 000 - 0 66 647 381

Neobežný majetok spolu 981 007 377 18 460 561 2 204 969 0 997 262 968

1.1.2020

3 125 770 
1 419 199

453 281 
982

4 999 233

383 718 059 
89 420 517

1 165 221

474 303 797

479 303 030

Oprávky/Opravné položky 
Prírastky Úbytky Presuny

721 184 
485 238

1 206 422

9 486 086 
54 165 297 
11 370 234

216 810

75 238 427

30 243 347

30 243 347

106 688 196

870 551

870 551

130 501 
1 195 651

1 326 152

2 196 703

31.12.2020

2 976 402 
1 904 438

453 281 
982

5 335103

9 486 086 
437 752 854 

99 595 101

1 382 030

548 216 071

30 243 347

30 243 347

583 794 521

Zostatl
31.12.2020

cová cena 
31.12.2019

2 037 069 2 296 842
492 758 686 391

0 0
73 048 102 662

2 602 875 3 085 895

67 315 201 76 812 000
259 117 685 309 962 148

24 127 356 34 522 219

134 620 134 620
21 379 190 18 855 590

2 387 486 2 184 494
374 461 538 442 471 071

36 397 395 56 140 742

:
-

• -

- -

- -

6 639 6 639

- -

-

36 404 034 56 147 381

413 468 447 501 704 347



Individuálna účtovná závierka
k 31. decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

DIČ:2020263432

Prehľad majetku nadobudnutého v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Infra Services, a. s.

v EUR Stav k 1.6.2021
Softvér 933 124
Oceniteľné práva 272 580
Goodwill -644 034
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 45 699
Dlhodobý nehmotný majetok spoiu 607 369

Pozemky 877 838
Stavby 715 594
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 087 917
Dlhodobý hmotný majetok spoiu 2 681 349

Drobný hmotný majetok 241 165

4. Zásoby

Zásoby sú poistené pre prípad krádeže nasledovne:

zásoby -  súbor
komplexné živelné poistenie do poistnej sumy 10 000 EUR 
krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 10 000 EUR

Spoločnosť vykonala ku dňu 31.12.2021 inventarizáciu stavu pohonných hmôt v nádržiach vozidiel a skladovacích 
priestoroch. Zistený stav vo výške 37 414 EUR Spoločnosť vykázala k 31.12.2021 ako skladovú zásobu, nakoľko od
1.1.2022 bude spoločnosť účtovať o pohonných hmotách spôsobom A.

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2021 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2021
Materiál - 373 203 - - 373 203
Opravná položka k zásobám spolu - 373 203 - - 373 203

Spoločnosť vytvorila k 31.12.2021 opravnú položku k časti zásob, ktoré nadobudla v dôsledku zlúčenia s Infra 
Services, a. s., v dôsledku neistoty ohľadom ich budúceho využitia (k 31.12.2020: O EUR).

5. Pohľadávky

Zoznam 10 najväčších dlžníkov k 31.12.2021 je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Názov dlžníka
Hodnota pohľadávok 
k 31.12.2021 v EUR

Hodnota pohľadávok 
k 31.12.2020 v EUR

Hlavné mesto SR Bratislava 1 105 640 1 105 613
Obec Chorvátsky Grob 413 447 12
Gemeinde Amt Kittsee 390 850 390 850
Bratislavská teplárenská, a.s. 353 052 363 979
Veolia Energia Slovensko, a.s. 257 761 270 108
Bytové družstvo Petržalka 184 050 190 598
Kanalizácia M & M, s.r.o. 166 635 68 859
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o. 159 047 75 836
RAJO a.s. 149 298 181 422
SLOVNAFT, a.s. 141 356 147 193

Voči Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava vytvorila Spoločnosť opravné položky vo výške 654 813 EUR.
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BVS Individuálna účtovná závierka
k 31, decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

DIČ: 2020263432

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2021 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2021
Pohľadávky z obchodného styku voči RUJ 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

506 934 
2 191 397

150 867 
21 004 -146 261 -271 012

657 801 
1 795 128

Opravná položka k pohľadávkam spolu 2 698 331 171 871 -146 261 -271 012 2 452 929

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v predchádzajúcom účtovnom období je zobrazený v nasledujúcom 
prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2020 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku voči PUJ 406 002 100 932 - - 506 934
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 016 956 174 441 - - 2191 397
Opravná položka k pohľadávkam spolu 2 422 958 275 373 - - 2 698 331

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky. K použitiu 
opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatností, ku ktorej bola v minulostí vytvorená 
opravná položka. K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník 
pohľadávku úplne alebo čiastočne nesplatí.

Veková štruktúra pohľadávok (bez odloženej daňovej pohľadávky) k 31. decembru 2021 je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR
V lehote 

splatnosti
Po lehote 
splatnosti

Pohľadávky
spolu

Pohľadávky voči PUJ - - -

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 66 911 - 66 911
Dlhodobé pohľadávky spolu 66 911 - 66 911

Pohľadávky voči PUJ 286 496 915 152 1 201 648
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 243 394 5 427 914 11 671 308
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku 6 529 890 6 343 066 12 872 956

Daňové pohľadávky a dotácie 446 789 - 446 789
Iné pohľadávky 232 982 - 232 982
Ostatné krátkodobé pohľadávky 679 771 - 679 771

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 209 661 6 343 066 13 552 727

Pohľadávky spolu 7 276 183 6 343 455 13 619 638

Veková štruktúra pohľadávok (bez odloženej daňovej pohľadávky) k 31. 
prehľade:

decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom

v EUR
V lehote 

splatnosti
Po lehote 
splatnosti

Pohľadávky
spolu

Pohľadávky voči PUJ - - -

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 47 822 - 47 822
Dlhodobé pohľadávky spolu 47 822 - 47 822

Pohľadávky voči PUJ 302 449 910 416 1 212 865
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 193 772 5 021 139 12214911
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku 7 496 221 5 931 555 13 427 776

Daňové pohľadávky a dotácie 216 779 . 216 779
Iné pohľadávky 156 429 - 156 429
Ostatné krátkodobé pohľadávky 373 208 - 373 208

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 869 429 5 931 555 13 800 984

Pohľadávky spolu 7 917 251 5 931 555 13 848 806
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Individuálna účtovná závierka 
k 31. decembru 2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

Poznámky ĹJč PODV 3-01 D IČ:2020263432

Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade 

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou
záväzkov a ich daňovou základňou
odpočítateľné
zdaniteľné
Nevyužité daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky

91 518 933 
-45 620 510

102 796 720 
-51 236 431

Sadzba dane z príjmov

Odložená daňová pohľadávka 
Odložený daňový záväzok

21 %

19 218 976 
-9 580 307

21 %

21 587 311 
-10 759 650

Vykázaná odložená daňová pohľadávka 9 638 669 10 827 661

Stav k 31.12.2020 v EUR 
Stav k 31.12.2021 v EUR

10 827 661 
9 638 669

Zmena
z toho -  zaúčtované do výsledku hospodárenia 

-  zaúčtované do vlastného imania
9 638 669

Zníženie celkovej odloženej daňovej pohľadávky bolo spôsobené zvýšením odloženého daňového záväzku 
v dôsledku zmeny zostatkových cien majetku, nakoľko spoločnosť uvoľnila daňové odpisovanie nad súborom majetku 
s pozastaveným daňovým odpisovaním.

7. Vlastné akcie

Spoločnosť má v držbe 714 771 ks vlastných akcií v menovitej hodnote 23 723 250 EUR (obstarávacia cena akcií 
bola 1 927 338 EUR), čo predstavuje 8,43%-ný podiel na upísanom základnom imaní. Spoločnosť nadobudla vlastné 
akcie ich postupným odkúpením od drobných akcionárov ešte v minulých obdobiach. Stav k 31.12.2021 je totožný 
so stavom k 31.12.2020.

Spoločnosť má vytvorený zákonný rezervný fond na vlastné akcie vo výške 1 927 338 EUR.

8. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. IJčtami v bankách môže Spoločnosť 
voľne disponovať.

Peňažné prostriedky sú poistené nasledovne:

Peňažné prostriedky v trezore
komplexné živelné poistenie do poistnej sumy 5 000 EUR 
krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 5 000 EUR

Peňažné prostriedky pri preprave
peniaze pri preprave - lúpež do poistnej sumy 5 000 EUR
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Individuálna účtovná závierka
k 31. decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
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9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Nájom pozemkov 319 312 322 951
Náklady budúcich období dlhodobé 319 312 322 951

Podpora programov 22 010 3 524
Poistné 241 333 229 707
Nájomné 12 600 6 822
Online prístup, predplatné, ostatné 21 373 12 084
Náklady budúcich období krátkodobé 297 316 252 136

Dohadná položka na výnosy 4 473 783 7 632 403
Príjmy budúcich období krátkodobé 4 473 783 7 632 403

Časové rozlíšenie aktív spolu 5 090 411 8 207 490

Hodnota dohadnej položky za vodné, stočné a ostatné služby predstavuje výnosy z dodávok a výkonov realizovaných 
v roku 2021, ktoré budú vyfakturované v roku 2022.

Oprava výšky dohadnej položky za rok 2020 je popísaná v časti B. odsek 23. poznámok.

10. Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 tvorí 8 477 431 akcií v nominálnej hodnote 33,19 EUR/akcIa, 
t. j. 281 365 935 EUR (k 31. decembru 2020; 281 365 935 EUR). Základné Imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Zisk na akciu v roku 2021 predstavuje hodnotu 0,8011 EUR (rok 2020: zisk 0,3105 EUR/akcia) 

Účtovný zisk za rok 2020 vo výške 2 632 444 bol rozdelený nasledovne: 

v EUR Suma
Rezervný fond 
Sociálny fond
Krytie neuhradených strát minulých období 
Výplata dividend

263 244 
150 000 

1 005 591 
1 213 609

Spolu

Informácie o zmenách vo vlastnom imaní sú uvedené v časti B. odsek 23. a v časti 1. poznámok

0  vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 rozhodne valné zhromaždenie 
orgánu na vysporiadanie výsledku vo výške 6 791 475 EUR je nasledovný:

v EUR

2 632 444

. Návrh štatutárneho 

Suma
Rezervný fond
Krytie neuhradených strát minulých období 
Výplata dividend

679 148 
3 231 842 
2 880 485

Spolu 6 791 475

Podiel na dividendách pripadajúci na vlastné akcie držané Spoločnosťou (podiel 8,43 %) vo výške 242 867 EUR 
bude použitý na navýšenie Sociálneho fondu Spoločnosti.
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11. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2021 Tvorba

Zvýšenie 
v dôsledku 

zlúčenia Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2021
Reviťalizácia skládky odpadu 7 269 - - - - 7 269
Zákonné rezervy dlhodobé 7 269 - - - - 7 269

Súdne spory 
Odchodné a jubileá

1 089 407 
1 494 326

69 490 
217 198 219 079

16 880 31 816 1 110 200 
1 930 603

Ostatné rezervy dlhodobé 2 583 733 286 688 219 079 16 880 31 816 3 040 803

Dlhodobé rezervy spolu 2 591 002 286 688 219 079 16 880 31 816 3 048 072

Mzdy za dovolenku vrátane 
odvodov 448 778 705 832 289 832 450 259 288 351 705 832
Zákonné rezervy krátkodobé 448 778 705 832 289 832 450 259 288 351 705 832

Odmeny vrátane odvodov 
Overenie účtovnej závierky 
Ostatné rezervy

1 244 510
49 000

2 079 170

2 148 698 
49 000 

108 439
23 000

1 244 510 
71 720 

287 727
280 

693 677

2 148 698 
49 000 

1 206 204
Ostatné rezervy krátkodobé 3 372 680 2 306 137 23 000 1 603 957 693 957 3 403 902

Krátkodobé rezervy spolu 3 821 458 3 011 969 312 832 2 054 216 982 308 4 109 734

Rezervy spolu 6 412 460 3 298 656 531 911 2 071 096 1 014125 7 157 806

Rezerva na pasívne súdne spory sa tvorí do doby rozhodnutia súdu o jednotlivých súdnych sporoch, na základe 
odborných posúdení právnymi zástupcami Spoločnosti, ktorí majú najrelevantnejšie informácie o priebehoch súdnych 
sporov, dôkazových materiáloch a pod.

Rezervu na ostatné náklady tvorí najmä rezerva na riziká vyplývajúce z nákupov s 10% maržou z výkonov, ktoré boli 
v minulosti realizované cez dcérsku spoločnosť Infra Services, a. s. a sporná hodnota nájomného za používanie 
pozemkov. Rezervu na pozemky tvorí suma vo výške dvojročného sporného nájomného za užívanie pozemkov, 
nakoľko v prípade súdneho vymáhania, ak nedôjde k dohode o urovnaní, majiteľ pozemkov má právne vymožiteľný 
nárok za obdobie dvoch rokov bezdôvodného obohatenia sa zo strany Spoločnosti. V roku 2021 prebehla v 
Spoločnosti daňová kontrola zameraná na daň z príjmov právnických osôb za rok 2018, s dôrazom na transferové 
oceňovanie transakcií medzi spriaznenými osobami. Výsledkom daňovej kontroly bolo dorubenie dane za rok 2018 
v sume 256 352 EUR. Na zúčtovanie dorubenej dane bola použitá časť rezervy vytvorenej na riziká vyplývajúce z 
nákupov s PUJ. V dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Infra Services, a. s. bola rozpustená časť rezervy vzťahujúcej 
sa na spoločné nákupy z dôvodu zániku jej opodstatnenosti.
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Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2020 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2020
Revitalizácia skládky odpadu 7 269 - - - 7 269
Zákonné rezervy dlhodobé 7 269 - - - 7 269

Súdne spory 
Odchodné a jubileá

1 388 471 
839 257

58 781 
655 069

111 909 245 936 1 089 407 
1 494 326

Ostatné rezervy dlhodobé 2 227 728 713 850 111 909 245 936 2 583 733

Dlhodobé rezervy spolu 2 234 997 713 850 111 909 245 936 2 591 002

Mzdy za dovolenku vrátane odvodov 540 445 448 778 323 479 216 966 448 778
Zákonné rezervy krátkodobé 540 445 448 778 323 479 216 966 448 778

Odmeny vrátane odvodov 
Overenie účtovnej závierky 
Ostatné rezervy

49 000 
3 203 955

1 244 510 
49 000 
45 952

49 000 
1 125 180 45 557

1 244 510
49 000

2 079 170
Ostatné rezervy krátkodobé 3 252 955 1 339 461 1 174180 45 557 3 372 680

Krátkodobé rezervy spolu 3 793 400 1 788 239 1 497 659 262 523 3 821 458

Rezervy spolu 6 028 397 2 502 089 1 609 568 508 459 6 412 460

12. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci, záväzkov zo sociálneho 
fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021 je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR

Splatnosť 
menej ako 

1 rok
Splatnosť 
1-5 rokov

Splatnosť 
viac ako 
5 rokov

Záväzky po 
lehote 

splatnosti
Záväzky

spolu
Záväzky z obchodného styku voči PUJ 1 025 272 - - - 1 025 272
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 699 130 1 024 760 - 133 067 15 856 957
Záväzky voči zamestnancom 1 331 415 - - - 1 331 415
Záväzky zo sociálneho poistenia 927 234 - - - 927 234
Daňové záväzky a dotácie 332 834 - - - 332 834
Iné záväzky 70 181 - - - 70 181
Záväzky spolu 18 386 066 1 024 760 - 133 067 19 543 893

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho 
fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR

Splatnosť 
menej ako 

1 rok
Splatnosť 
1-5 rokov

Splatnosť 
viac ako 
5 rokov

Záväzky po 
lehote 

splatnosti
Záväzky

spolu
Záväzky z obchodného styku voči PUJ 6 450 326 1 060 627 - 15 267 7 526 220
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 888 060 165 828 - 38 132 12 092 020
Záväzky voči zamestnancom 923 003 - - - 923 003
Záväzky zo sociálneho poistenia 659 839 - - - 659 839
Daňové záväzky a dotácie 182 934 - - - 182 934
Iné záväzky 57 030 - - - 57 030
Záväzky spolu 20 161 192 1 226 455 - 53 399 21 441 046
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13. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Stav k 1. januáru 132 027 191 785
Tvorba na ťarchu nákladov 227 451 168 674
Tvorba zo zisku 252 325 -
Zvýšenie v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s. 30 792 -
Čerpanie -508 748 -228 431
Stav k 31. decembru 133 847 132 027

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať 
zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby 
zamestnancov.

14. Bankové úvery

Spoločnosť v roku 2013 uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového úveru 
v celkovej hodnote 80 mil. EUR za účelom financovania investičných projektov a nákup investičného majetku, 
s termínom splatnosti 31.12.2020. Spoločnosť úver splatila k 30.11.2020.

Spoločnosť v roku 2018 uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového úveru 
v celkovej hodnote 5,3 mil. EUR (podľa zmluvy; v skutočnosti bolo čerpané 5,16 mil. EUR) za účelom splatenia 
úverových záväzkov voči Všeobecnej úverovej banke, a.s., s termínom splatnosti 31.12.2020. Spoločnosť úver 
splatila k 30.11.2020.

Spoločnosť dňa 23.6.2020 uzatvorila zmluvu o úvere s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na 
poskytnutie úveru vo výške 10,5 mil. EUR, pre účely vyplatenia kúpnej ceny minoritného 49% podielu v spoločnosti 
Infra Services, a. s. Úver je splatný k 30.06.2030, úroková sadzba poskytnutého úveru je stanovená ako 3M 
EURIBOR + 0,85 % p. a.

Spoločnosť dňa 20.11.2020 uzatvorila zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na poskytnutie úveru vo výške 
59,28 mil. EUR za účelom refinancovania úverov poskytnutých Tatra bankou splatných k 31.12.2020. Úroková 
sadzba bola dohodnutá na úrovni 0,59 % p.a., úver je splatný k 30.09.2045. Prvá splátka úveru vo výške 689 tis. 
EUR je splatná 30.06.2024.

Spoločnosť dňa 04.08.2020 uzatvorila zmluvu na poskytnutie úveru s Council of Europe Development Bank (CEB), 
za účelom financovania investičných projektov, v celkovej hodnote 50 mil. EUR. K 31.12.2021 Spoločnosť úver 
nečerpala.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

v EUR Úroková sadzba
Dátum

splatnosti
Suma istiny 
k 31.12.2021

Suma istiny 
k 31.12.2020

BÚ - Slovenská sporiteľňa 
BÚ - UniCredit

0,59 % p.a.
3M EURIBOR+0,85 % p.a.

30.09.2045
30.06.2030

59 282 448 
9 217 500

59 282 448 
9 730 500

Dlhodobé bankové úvery 68 499 948 69 012 948

BÚ - UniCredit - krátkodobá časť 
Kreditné platobné karty

3M EURIBOR+0,85 % p.a. 31.12.2021
mesačne

513 000 
682

513 000 
1 907

Krátkodobé bankové úvery 513 682 514 907

Bankové úvery spolu 69 013 630 69 527 855

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Bankové úvery po splatnosti
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov 
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

513 682 
9 634 641 

58 865 307

514 907 
6 877 317 

62 135 631
Bankové úvery spolu 69 013 630 69 527 855
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15. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Úroky 3 552 -

Výdavky budúcich období krátkodobé 3 552 -

Dotácie zo štátneho rozpočtu 2 947 864 3 255 431
Dotácie z eurofondov 18 213 271 19 939 646
Dary 14 939 312 11 736 734
Ostatné dotácie 3 330 093 3 659 987
Výnosy budúcich období díhodobé 39 430 540 38 561 797

Dotácie zo štátneho rozpočtu 277 567 325 645
Dotácie z eurofondov 1 734 750 2 003 314
Dary 555 606 476 533
Ostatné dotácie 393 419 332 183
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 961 343 3 137 675

Časové rozííšeníe pasív spolu 42 395 435 41 699 472

K dotáciám pozri časť B. odsek 17. poznámok.

D. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR Základ dane
2021

Daň Daň v % Základ dane
2020

Daň Daň v %
Výsledok hospodárenia pred
zdanením 8 337 335 3 632 262
z toho teoretická daň 1 750 840 21 % 762 775 21 %

Daňovo neuznané náklady 721 651 151 547 1,82 % 903 860 189 811 5,23 %
Výnosy nepodliehajúce daní - - - -

Nevyužité daňové straty, daňové
odpočty a iné daňové nároky - - - -

Daň vyberaná zrážkou - - 65
Oprava chýb minulých období -3 231 842 -678 686 -8,14%
Iné 1 534 090 322 159 3,86 % 224 605 47 167 1,30%
Spolu 1 545 860 18,54% 999 818 27,53 %

Splatná daň 322 688 3,87 % 3 045 0,08 %
Odložená daň 1 223 172 14,67% 996 773 27,44 %
Celková vykázaná daň 1 545 860 18,54% 999 818 27,53 %

Spoločnosť zahrnula do výpočtu splatnej dane za rok 2021 opravu chyby minulých období vo výške 3 231 842 EUR 
(viď časť B. odsek 23. poznámok) ako odpočítateľnú daňovú položku.

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 % (v roku 2020: 21 %).
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INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné 46 741 965 46 151 874
Stočné a zrážky 47 717 745 47 161 976
Tržby za tovar 12 326 -
Ostatné služby 2 594 559 1 696 998
Slovenská republika 97 066 596 95 010 847

Výnosy spolu 97 066 596 95 010 847

2. Aktivácla

Prehľad o aktivácii:

v EUR 2021 2020
Dlhodobý hmotný majetok 1 230 799 574 672
Aktivácla spolu 1 230 799 574 672

3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

v EUR 2021 2020
Náhrada škody od poisťovne - 2918
Náhrada škody za neoprávnené napojenie, odber a vypúšťanie 812 563 239 091
Rozpustenie darov 505 019 473 441
Rozpustenie dotácií zo ŠR a ostatných dotácií 657 828 676 006
Rozpustenie dotácií z eurofondov 2 097 496 2 119611
Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, kompenzačné platby 531 491 374 590
Náhrady súdnych trov, odpis záväzkov a iné 275 257 130 779
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spolu 4 879 654 4 016 435

4. Náklady na poskytnuté služby

v EUR 2021 2020
Opravy a udržiavanie majetku 6 643 955 13 314 283
Náklady na IT 2 906 733 3 588 560
Prenájom vozidiel 2 952 117 2 166 829
Nájomné 471 453 557 244
Strážna služba 1 751 428 1 474 909
Telekomunikačné služby 396 893 377 838
Likvidácia kalu 5 374 113 5 260 444
Právne a ekonomické poradenstvo 1 044 016 826 134
Audit a poradenstvo 84 050 71 000
Výmena a odčítanie vodomerov, montáž prípojok a vodomerov 1 258 655 2 424 692
Špecializovaná doprava 379 825 768 173
Poštovné, hybridná pošta 774 439 913 639
Odvoz a likvidácia odpadov 425 997 92 175
Režimové sledovanie 136 469 136 469
Marketing 136 415 101 652
Revízie a diagnostika 505 230 716 506
Zimná a letná údržba 457 116 364 990
Upratovanie a čistenie 328 284 70 095
Povrchové úpravy 597 217 -
Ostatné služby 2 064 556 1 660 898
Náklady na poskytnuté služby spolu 28 688 960 34 886 529
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5. Náklady za audit a poradenstvo

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné 
služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

v EUR 2021 2020
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou 
spoločnosťou 55 750 53 300
Iné uisťovacie služby - -

Súvisiace audítorské služby - -

Daňové poradenstvo - -

Ostatné neaudítorské služby 16 500 17 700
Náklady za audit a poradenstvo spoiu 72 250 71 000

6. Osobné nákíady

v EUR 2021 2020
Mzdy 19 251 512 14 495 529
Ostatné náklady na závislú činnosť 390 666 336 590
Sociálne poistenie 5 035 252 3 856 070
Zdravotné poistenie 1 915 457 1 392 910
Sociálne zabezpečenie 2 262 379 1 955 327
Osobné náklady spolu 28 855 266 22 036 426

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

v EUR 2021 2020
Dary 53 750 24 683
Pokuty a penále 68 592 1 218
Odpis pohľadávok 181 569 80 471
Poistenie organizácie, majetku 267 879 269 058
Tvorba a zúčtovanie rezerv -872 780 -187 156
Manká a škody - 432
Iné 238 128 141 482
Ostatné náklady na hospodársku činnosť spolu -62 862 330 188

8. Finančné výnosy

v EUR 2021 2020
Výnosové úroky - 31
Finančné výnosy spoiu - 31

Spoločnosti neboli v rokoch 2021 a 2020 vyplatené dividendy od dcérskych spoločností.

9. Finančné náklady

v EUR 2021 2020
Nákladové úroky 451 385 430 133
Bankové poplatky 101 177 125 296
Poplatky za služby pošty a poštové poukazy 52 364 57 045
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku - -667 646
Iné - 2 024
Finančné náklady spolu 604 926 -53 147
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10. Kurzové zisky

v EUR 2021 2020
Kurzové zisky 1 9
Kurzové zisky účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka - -
Kurzové zisky spoiu 1 g

Kurzové straty

v EUR 2021 2020
Kurzové straty 46 197
Kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka - -
Kurzové straty spoiu 46 197

12. Čistý obrat

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb 
alebo iných činnosti účtovnej jednotky a hlavných geografických oblasti odbytu:

v EUR Výrobky, tovary a služby 2021 2020
Slovenská republika Vodné 46 741 965 46 151 874

Stočné a zrážky 47 717 745 47 161 976
Tržby za tovar 12 326 -
Ostatné služby 2 594 559 1 696 998
Aktivácla dlhodobého majetku 1 230 799 574 673
Zmluvné pokuty a penále 531 491 374 590
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 348 163 3 641 845
Úroky - 31
Kurzové zisky 1 9
Výnosy spoiu 103 177 050 99 601 994

F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podmienený majetok a podmienené záväzky 

Daňové riziká

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje 
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až 
potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, pripadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie 
Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolnosti, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácii

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácii upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem iného, upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti ich prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov 
verejnej správy, predovšetkým v oblasti dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie 
odpadových vôd.

Ceny vo vodohospodárskom odvetvi a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
(ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vzneni neskorších predpisov 
a Vyhláškou ÚRSO č. 361/2021 Z. z. zo 6. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018.
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Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, 
ktoré boli preukázateľne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, spôsob určenia výšky dovoleného zisku 
vrátane rozsahu investícii, ktoré možno do ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, 
distribúciu a dodávku pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody, podklady návrhu ceny, postup a podmienky 
uplatňovania ceny.

Cieľom právnej úpravy Vyhlášky ÚRSO č. 361/2021 Z. z. je aktualizácia súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo 
predĺžené do 31. decembra 2022 na základe Dodatku č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021, 
prijatého Regulačnou radou dňa 10. novembra 2020. Taktiež zohľadňuje zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe 
pri vykonávaní cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, čo sa odzrkadlí na nižšej administrativnej náročnosti 
vypracovania podkladov, s predkladaním cenových návrhov a skutočných údajov prostredníctvom elektronickej 
schránky, upravujú a spresňujú sa vzorce na výpočet faktora investičného rozvoja a koeficientu využitia projektovanej 
kapacity pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody a dopĺňa sa definícia hodnoty zmeny nákladov za účelom 
zvýšenia zrozumiteľnosti.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou vydal dňa 02.04.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0013/2020/V, ktorým určil 
Spoločnosti cenu platnú do 31.12.2021.

Právoplatné cenové rozhodnutie Č.0013/2020/V, ktorým ÚRSO určuje ceny do 31.12.2021 

Právoplatné cenové rozhodnutie_______________________________________________ E U R / m ^  bez DRH
Maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou 0,5526

Dňa 10.08.2020 vydal ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil Spoločnosti ceny platné do 
31.12.2021.

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým ÚRSO určuje ceny do 31.12.2021: 

Právoplatné cenové rozhodnutie_______________________________________________ E U R / m ^  bez DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0135
0,7090
0,9985

Spoločnosť nemala v roku 2021 ÚRSO-m schválené nové ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou. Dňa 04.11.2021 ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č. 0013/2020/V z 02.04.2020, ktorým úrad 
určil Spoločnosti maximálnu cenu za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z vlastného podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0107/2021A/ zo 04.11.2021 
predlžuje Spoločnosti platnosť doterajšej maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.

Zároveň ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č 0016/2020/V z 10.08.2020, ktorým úrad určil Spoločnosti maximálnu 
cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z vlastného podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0106/2021/V zo
04.11.2021 predlžuje Spoločnosti platnosť doterajšej maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.

Dňa 28.2.2022 bolo spoločnosti doručené cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2022/V, ktorým určil Spoločnosti ceny 
platné do 31.12.2022 nasledovne:

Právoplatné cenové rozhodnutie EUR/m^ bez DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

1,0387
0,7267
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Environmentálna legislatíva v oblasti ochrany vôd

Dňa 13. mája 2004 schválil parlament Slovenskej republiky zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č, 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), do ktorého 
boli tiež zahrnuté požiadavky smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 
Komisie 98/15/ES, nariadenia EP a Rady (ES) 1882/2003 a nariadenia EP a Rady (ES) č. 1137/2008 s cieľom 
dosiahnuť dobrý stav vôd v súlade s Vodným plánom Slovenska, t. j. intenzifikovať čistiarne odpadových vôd, 
vybudovať nové čistiarne odpadových vôd a dobudovať verejné kanalizácie. Na základe tohto zákona má Spoločnosť 
povinnosť dobudovať verejnú kanalizáciu so zabezpečením čistenia odpadových v aglomeráciách s počtom 
obyvateľov nad 2 000 a zabezpečiť dodržanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa kvality vypúšťanej vyčistenej 
odpadovej vode v oblasti odstraňovania nutrientov a fosforu.

Spoločnosť financuje tieto investície z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov (k úverom pozri bod C.14.) s využitím 
dotácii zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie (ďalej len ,,EÚ‘‘).

Na základe vodného zákona Spoločnosť odvádza poplatky vo výške 0,0332 EUR/m3 za odobratú vodu 
z podzemných zdrojov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovanim užívania vôd, odvádza aj 
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. V roku 2021 Spoločnosť odviedla na základe vydaného 
Rozhodnutia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku preddavky na poplatky za 
odobratú vodu z podzemných zdrojov vo výške 2 090 389 EUR (v roku 2020: 2 104 802 EUR). Skutočná výška 
nákladov za odobratú vodu je vo výške 2 111 515 EUR.

Spoločnosť na základe vydaného Rozhodnutia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho 
podniku odviedla v roku 2021 preddavky na poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vo výške 
30 895 EUR (v roku 2020: 216 265 EUR). Spoločnosť predpokladá, že jej bude v roku 2022 vrátená suma 29 
442 EUR, nakoľko vypúšťané odpadové vody prekročili v ukazovateľoch znečistenia koncentračné a bilančné limity 
spoplatnenia na jednej zo sledovaných ČOV.

Dotácie

Spoločnosť využíva dotácie z Kohézneho fondu (EÚ) a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov, ktorých 
predmetom je zabezpečenie zvýšenia účinnosti čistenia odpadových vôd s cieľom splnenia európskych legislatívnych 
požiadaviek na odstraňovanie dusíka a fosforu vo vyčistenej odpadovej vode. Tieto záväzky sa Siovenská republika 
zaviazala splniť v rámci prístupových rokovaní do Európskej únie.

Projekty soolufinancované z dotácii Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Životné 
prostredie -  INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDIJCNOSTI:

• Holič, rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd

Realizácia projektu bola zahájená v termíne máj 2011. Práce boli ukončené, prevzaté a následne príslušný stavebný 
úrad vydal v septembri 2014 súhlas s uvedením ČOV do trvalej prevádzky. Predmetom bola kompletná modernizácia 
a rekonštrukcia ČOV s vybudovaním nového výtlačného potrubia vyčistených vôd s vyústením do rieky Morava 
(pôvodný recipient bol potok Kyštor). Modernizáciu bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu dodržania legislatívnych 
požiadaviek týkajúcich sa kvality vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor. V súlade 
s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s Ministerstvom životného 
prostredia SR (ďalej aj ako „MŽP SR“), po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia Spoločnosť v novembri 
2020 zaslala na MZP SR záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (finančné toky, merateľné 
ukazovatele, t. j. počet ekvivalentných obyvateľov, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2020 
vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej 
analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

• Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu v častiach:

Intenzifikácia a modernizácia Ústrednej čistiarne odpadových vôd Vrakuňa, 2. stavba 
Intenzifikácia a modernizácia Čistiarne odpadových vôd Petržalka, 2. stavba

Zabezpečenie čistenia odpadových vôd sa týkalo časti hlavného mesta Bratislavy prislúchajúcej k povodiu 
hraničného toku Dunaj, ale čiastočne aj splaškových odpadových vôd prečerpávaných do Bratislavy z časti 
Malokarpatského regiónu (po Pezinok). Realizácia projektu bola zahájená dňa 8.11.2013. Práce boli ukončené 
v novembri 2015. Po ročnej skúšobnej prevádzke sú obe čistiarne v trvalej prevádzke. V súlade s podmienkami 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s MŽP SR, po ukončení 5-ročného 
monitorovacieho obdobia Spoločnosť v júni 2021 zaslala poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu 
s naplnením ukazovateľov (merateľné ukazovatele, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v júli 2021 
vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej 
analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.
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• Dobudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v aglomerácii Modra

Projekt pozostával z rekonštrukcie ČOV Modra, z dobudovania splaškovej kanalizácie v meste Modra 
a z odkanalizovania obce Dubová. Realizácia projektu začala dňa 30.6.2014. Práce boli ukončené v decembri 2015, 
boli skolaudované, uvedené do skúšobnej prevádzky a následne do trvalej prevádzky. V súlade s podmienkami 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej 
aj ako „M2P SR“), po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia Spoločnosť v júni 2021 zaslala na 
poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (merateľné ukazovatele, záverečnú 
finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2021 vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej 
dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

Projekt SDolufinancovanv z Kohézneho fondu a ŠR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

• Čistiareň odpadových vôd Rohožnik -  rekonštrukcia a modernizácia

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a jeho cieľom bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych 
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči 
Európskej únií. Fyzická realizácia stavby začala 19.7.2017. Práce boli ukončené v januári 2019. ČOV je skolaudovaná 
po ukončení skúšobnej prevádzky bola uvedená do trvalej prevádzky.

V súlade s podmienkami zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku podliehajú ukončené Investičné projekty 
povinnému päťročnému monitorovaniu zo strany MŽP SR. Spoločnosť má povinnosť jedenkrát ročne po dobu piatich 
rokov od uvedenia do trvalej prevádzky zasielať plnenie ukazovateľov (finančné toky, merateľné ukazovatele, t. j. 
počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť, resp. rekonštruované čistiarne 
odpadových vôd a počet vyriešených aglomerácií). MŽP SR vyhodnotí splnenie podmienok zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku až po ukončení monitorovacieho obdobia a v prípade nedodržania predpokladov finančnej 
analýzy, resp. merateľných ukazovateľov môže prikročiť ku korekciám, t. j. vráteniu časti získanej dotácie v zmysle 
podmienok zmluvy.

Pri príprave a realizácii jednotlivých stavieb Spoločnosť kladie dôraz na využívanie najnovších informačných 
technológií, čím sa zabezpečuje ich riadne fungovanie v systéme vodovodov a kanalizácií prostredníctvom 
centrálneho dispečingu. Nové technológie zároveň umožňujú zvýšenie ochrany objektov z hľadiska bezpečnosti.

Na dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý spolufinancovaním z dotácií sa vzťahuje podmienka zachovania 
vlastníctva tohto majetku minimálne po dobu 5 rokov od ukončenia projektov.

Súdne spory

Spoločnosť je v súčasnosti zaangažovaná v niekoľkých pasívnych súdnych sporoch. Konečný výsledok týchto sporov 
môže vyústiť do záväzkov vyšších, než sú zaúčtované rezervy a tieto rozdiely môžu byť významné. K súvahovému 
dňu Spoločnosť zaúčtovala rezervy na základe výpočtu zohľadňujúceho všetky aktuálne dostupné informácie. Výška 
rezerv a iné informácie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé právne a iné spory, nie sú samostatne v plnom rozsahu
zverejnené, pretože manažment Spoločnosti sa domnieva, že Ich zverejnenie by mohlo vážne ohroziť pozíciu
Spoločnosti v týchto sporoch.

Voči spoločnosti sú vedené nasledovné súdne spory so žalovanou Istinou s príslušenstvom vo významnej výške, pri 
ktorých spoločnosť predpokladá nízke riziko neúspechu:

• žalobca: Tulla Enterprises Ltd., žalovaná istina: 3,817 mil. EUR,

• žalobca: Brno Trust, a.s., žalovaná Istina: 3,817 mil. EUR,
• žalobca: Blockchaín SK, s.r.o, žalovaná Istina s príslušenstvom: 810 tis. EUR,
• žalobca: BLUECUBE s.r.o., žalovaná istina s príslušenstvom: 6,48 mil. EUR,
• žalobca: B. Lauko, žalovaná istina s príslušenstvom: 3,20 mil. EUR.

Bankové úvery

Spoločnosť je povinná spĺňať finančné ukazovatele pre zachovanie aktuálne platných podmienok úverových zmlúv 
s bankami poskytujúcimi úvery. V prípade Ich porušenia Spoločnosť má 30-dňovú lehotu na nápravu.

Informácie o prenájmoch

Spoločnosť, ČI už ako prenajímateľ alebo ako nájomca, má pohľadávky, resp. záväzky iba z operatívneho prenájmu, 
ktorého predmetom je najmä prenájom motorových vozidiel.
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G. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v Skupine (dcérske účtovné jednotky), materská 
a sesterské účtovné jednotky, ako aj štatutárne orgány.

Transakcie s dcérskou účtovnou jednotkou Infra Services, a. s. do 31.5.2021

Výnosy Spoločnosti voči dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 01.01.-31.05.2021 2020
Vodné, stočné a zrážky 3 115 12 041
Prenájom majetku 27 663 67 822
Ostatné služby a výnosy, refakturácie 33 534 56 378
Výnosy spolu 64 312 136 241

Náklady Spoločnosti voči Infra Services, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 01.01.-31.05.2021 2020
Spotreba materiálu a vodomerov - 121 354
Opravy a údržba majetku 3 724 103 11 564 630
Hybridná pošta 311 940 913 535
Prenájom vozidiel 785 627 2 166 829
Služby IT 1 066 410 3 145 454
Prípojky, montáž, výmeny a odčítanie vodomerov 1 018 326 2 424 692
Zimná a letná údržba - 143 089
Špecializovaná doprava 328 422 768 045
Ostatné služby a náklady 311 611 1 187 258
Náklady spolu 7 546 439 22 434 887

Majetok a záväzky z transakcií s Infra Services, a. s. sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.05.2021 31.12.2020
Obstaranie majetku, rekonštrukcie 780 711 1 598 388
Pohľadávky z obchodného styku 10 810 30 557
Majetok spolu 791 521 1 628 945

Záväzky z obchodného styku 6 111 076 6 050 061
Rezervy a nevyfakturované dodávky - 1 823 001
Záväzky spolu 6 111 076 7 873 062

Transakcie s dcérskou účtovnou Jednotkou BIONERGY, a. s.

Výnosy Spoločnosti voči dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné, stočné a zrážky, úžitková voda 34 246 35 722
Prenájom majetku 12 396 12 396
Strážna služba (refakturácia) 60 179 78 923
Zimná a letná údržba (refakturácia) 16 377 60 117
Prevádzkovanie uskladňovacej nádrže 34 204 34 204
Laboratóme rozbory 22 702 20 320
Výkony STZ a EZ 23 726 -
Ostatné služby, refakturácie 7 153 4 357
Výnosy spolu 210 983 246 039
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Náklady Spoločnosti voči BIONERGY, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Spotreba elektrickej energie 2 403 941 2 420 392
Spotreba tepla 178 228 168 839
Likvidácia surového kalu 4 965 735 4 990 299
Energetické poradenstvo, poradenstvo v oblasti život, prostredia - 29 600
Prenájom elektrocentrály, náhradný zdroj 11 465 13 135
Náklady spolu 7 559 369 7 622 264

Majetok a záväzky z transakcií s BIONERGY, a. s. sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 12 916 37 572
Dohadná položka na výnosy 125 861 -

Majetok spolu 138 777 37 572

Záväzky z obchodného styku 1 024 294 1 474 800
Záväzky spolu 1 024 294 1 474 800

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou Hlavné mesto SR Bratislava

Výnosy Spoločnosti voči materskej účtovnej jednotke sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné 106 557 98 720
Stočné, zrážky 1 930 193 1 802 188
Ostatné služby 3 348 8 576
Zmluvné pokuty 5 78
Výnosy spolu 2 040 104 1 909 563

Náklady Spoločnosti voči materskej účtovnej jednotke sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Nájom pozemkov a kolektorov 199 883 197 155
Poplatky za odpad 19719 19 885
Daň z nehnuteľnosti 132 934 133 224
Reklamné služby 943 29 500
Dar - 14 000
Náklady spolu 353 479 393 764

Majetok a záväzky z transakcií s materskou účtovnou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 1 105 640 1 105 523
Preddavky na nákup dlhodobého majetku 51 087 51 087
Majetok spolu 1 156 727 1 156 610

Záväzky z obchodného styku - -

Prijaté preddavky na služby 151 -

Záväzky spolu 151 -
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Transakcie s ostatným i prepojenými účtovnými Jednotkami
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadov, a.s.. Bratislavská spo ločnosť 
pre správu majetku, s.r.o. (predtým KSP, s.r.o.), METRO Bratislava a.s.

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými prepojenými účtovnými jednotkami (sesterskými 
účtovnými jednotkami):

Výnosy Spoločnosti voči sesterským účtovným jednotkám sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné 133 400 114 967
Stočné, zrážky 269 408 240 537
Ostatné služby 4 349 1 780
Zmluvné pokuty, náhrady 2 263 10
Výnosy spolu 409 420 357 283

Náklady Spoločnosti voči sesterským účtovným jednotkám sú uvedené v nasledovnom prehľade: 

v EUR 2021 2020
Poplatky za komunálny odpad 8 771 6 557
Náklady spoiu 8 771 6 557

Majetok a záväzky z transakcií so sesterskými účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 86 195 39 304
Majetok spoiu 86195 39 304

Záväzky z obchodného styku 1 607 1 358
Prijaté preddavky na služby 91 91
Záväzky spoiu 1 698 1 449

Transakcie s verejnou správou

Okrem vzájomných vzťahov s materskou účtovnou jednotkou a sesterskými účtovnými jednotkami Spoločnosť 
eviduje nasledovné vzájomné vzťahy so subjektami verejnej správy.

10 najvýznamnejších zákazníkov podľa výšky tržieb:
Železnice Slovenskej republiky, Spokojné bývanie, s.r.o.. Univerzitná nemocnica Bratislava, Bytový podnik Petržalka, 
s.r.o.. Ministerstvo vnútra SR, Bytový podnik Podunajské Biskupice, Slovenská technická univerzita. Univerzita 
Komenského v Bratislave, Mestská časť Bratislava -  Staré Mesto, Mestská časť Bratislava -  Petržalka.

Výnosy z transakcií so subjektami verejnej správy:

v EUR 2021 2020
Vodné 5 234 765 5 400 290
Stočné, zrážky 8 076 727 8 101 673
Ostatné služby a výnosy 586 094 149 699
Výnosy spolu 13 897 585 13 651 662

10 najvýznamnejších odberateľov podľa výšky pohľadávok:
Mestská časť BA -  Podunajské Biskupice (zaplatené preddavky). Obec Chorvátsky Grob, Okresný súd Bratislava V 
(zaplatené preddavky). Kanalizácia M & M, s.r.o.. Mestská časť BA - Ružinov, Bytový podnik Petržalka, s.r.o.. 
Univerzitná nemocnica Bratislava, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. Železnice SR, Spokojné 
bývanie, s.r.o..
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Majetok z transakcií so subjektami verejnej správy;

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 
Preddavky na obstaranie majetku a služieb

1 800 559 
739 220

1 599 574
2 313 117

Majetok spolu 2 539 779 3 912 691

10 najvýznamnejších dodávateľov podľa výšky nákladov:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Obec Borský Mikuláš, Lesy SR š. p,. Slovenská pošta, a.s., Výskumný 
ústav vodného hospodárstva. Mesto Senica, Výskumný ústav geodézie a kartografie. Mestská časť BA - Vrakuňa, 
Mesto Malacky, Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

Náklady z transakcií so subjektami verejnej správy:

v EUR 2021 2020
Ťažba podzemnej vody 
Dane a poplatky 
Nájom
Ostatné služby a náklady

2 111 515 
70 518 
41 268 

190 210

2 090 389 
83 129 
42 172 

167 990
Náklady spolu 2 413 511 2 383 680

Záväzky z transakcií so subjektami verejnej správy:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Záväzky z obchodného styku 14 204 18017
Záväzky spolu 14 204 18 017

Transakcie s kľúčovým manažmentom

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti 
účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa účtovnej jednotky. Počet osôb 
kľúčového manažmentu k 31. decembru 2021 bol 16 (k 31. decembru 2020:15).

Odmeny vyplatené alebo záväzky voči osobám kľúčového manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných 
nákladov vo výkaze ziskov a strát) sú nasledovné:

v EUR 2021 2020
Odmena za účasť v orgánoch a ostatné krátkodobé zamestnanecké
požitky
predstavenstvo 352 147 269 262
dozomá rada 68 400 67 328
Mzdy spolu 420 547 336 590

Členom štatutárnych a dozorných orgánov nebola okrem odmien za účasť v orgánoch a mimoriadnych odmien 
vyplácaná mzda za účasť na vedení Spoločností.

Odstupné manažmentu vyplatené v roku 2021 predstavuje sumu O EUR (rok 2020:0 EUR). Mimoriadne odmeny boli 
manažmentu vyplatené v roku 2021 vo výške 160 911,50 EUR (rok 2020: O EUR), z toho suma 131 031,- EUR bola 
súčasťou nákladov roka 2020 ako rezerva na odmeny. Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné 
významné platby alebo výhody.

H. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGANOV, DOZORNÝCH ORGANOV 
A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období bolí vo výške 322 266 EUR (v roku 2020: 269 262 EUR), odmeny dozorných orgánov Spoločnosti 
vo výške 68 400 EUR (v roku 2020: 67 328 EUR).
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Členom štatutárneho orgánu v roku 2021 boli poskytnuté služobné motorové vozidlá, ktoré mohli využívať aj na 
súkromné účely. Okrem toho im neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné 
prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: totožné).

Členom dozorných orgánov neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani 
finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: žiadne).

I. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 01.01.2021 Prírastky Úbytky Presuny
Stav 

k 31.12.2021
Základné imanie 281 365 935 - - - 281 365 935
Zmena základného imania - - - - -

Pohľadávky za upísané vlastné 
imanie
Základné imanie celkom 281 365 935 - - - 281 365 935

Emisné ážio - - - - -

Ostatné kapitálové fondy 2 344 094 - - - 2 344 094

Zákonný rezervný fond 25 476 753 _ - -25 213 509 263 244
Rezervný fond na vlastné akcie 
a podiely 1 927 338 . . _ 1 927 338
Zákonné rezervné fondy spolu 27 404 091 - - -25 213 509 2 190 582

Štatutárne fondy - - - - -

Ostatné fondy zo zisku - - - - -

Ostatné fondy zo zisku spolu - - - - -

Oceňovacle rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov
Oceňovacle rozdiely z kapitálových 
účastín 34 159 216 -3 324 256 . 30 834 960
Oceňovacle rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení
Oceňovacle rozdiely spolu 34 159 216 - -3 324 256 - 30 834 960

Nerozdelený zisk minulých rokov - - - - -

Neuhradená strata minulých rokov -26 482 344 -3 231 842 - 26 482 344 -3 231 842
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov -26 482 344 -3 231 842 - 26 482 344 -3 231 842

Výplata dividend - - - 1 213 609 -

Ostatné (sociálny fond) - - - 150 000 -

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 2 632 444 6 791 475 - -2 632 444 6 791 475

Vlastné Imanie spolu 321 423 437 3 559 633 -3 324 256 - 320 295 205

V položke oceňovacle rozdiely z kapitálových účastín je vykázaný rozdiel medzi účtovnou a reálnou hodnotou 
nepeňažného vkladu pri založení dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s.

Valné zhromaždenie dňa 8.6.2021 rozhodlo o krytí strát Spoločnosti z minulých období prostredníctvom rezervného 
fondu vo výške 25 476 753 EUR. Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o krytí zvyšnej časti strát minulých období 
vo výške 1 005 591 EUR zo zisku Spoločnosti dosiahnutého za rok 2020.
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Prírastok neuhradenej straty minulých rokov predstavuje opravu chýb minulých období, viď časť B odsek 23. 
poznámok. IJbytok oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín predstavuje odúčtovanie oceňovacleho rozdielu 
medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením vecného vkladu pri jeho vložení do spoločnosti Infra Services, a. s., 
ktorý zanikol v dôsledku zlúčenia.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 01.01.2020 Prírastky Úbytky Presuny
Stav 

k 31.12.2020
Základné imanie 281 365 935 - - - 281 365 935
Zmena základného imania - - . - -

Pohľadávky za upísané vlastné 
Imanie . .

Základné imanie celkom 281 365 935 - - - 281 365 935

Emisné ážio - - - - -

Ostatné kapitálové fondy 2 344 094 - - - 2 344 094

Zákonný rezervný fond 30 673 424 _ -5 196 670 _ 25 476 753
Rezervný fond na vlastné akcie 
a podiely 2 314414 . -387 076 1 927 338
Zákonné rezervné fondy spolu 32 987 837 - -5 583 746 - 27 404 091

Štatutárne fondy _ _ _ _

Ostatné fondy zo zisku 33 650 362 - -33 650 362 - -
Ostatné fondy zo zisku spolu 33 650 362 - -33 650 362 - -

Oceňovacle rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov
Oceňovacle rozdiely z kapitálových 
účastín 34 159 216 34 159 216
Oceňovacle rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení _ _

Oceňovacle rozdiely spolu 34 159 216 - - - 34 159 216

Nerozdelený zisk minulých rokov 1 951 770 - - -1 951 770 _

Neuhradená strata minulých rokov - -25 453 462 - -1 028 882 -26 482 344
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 1 951 770 -25 453 462 - -2 980 652 -26 482 344

Výplata dividend - - _ _ _

Ostatné (sociálny fond) - - - - -

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia -2 980 652 2 632 444 - 2 980 652 2 632 444

Vlastné Imanie spolu 383 478 563 -22 821 018 -39 234 108 - 321 423 437
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PREHĽAD PENAZNYCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

v EUR 2021 2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením
IJpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dihodobého majetku 
Odpis pohľadávky
Zmena stavu opravnej poiožky k dlhodobému majetku 
Zmena stavu opravnej poiožky k pohľadávkam 
Zmena stavu opravnej poiožky k zásobám 
Zmena stavu rezerv 
IJrokové nákiady (netto)
Strata / (zisk) z predaja dihodobého majetku
Ostatné poiožky nezahrnuté do nepeňažných operácii (zmena stavu VH 
minuiých období)
Rozpustenie časového rozlišenia (darov) do výsiedku hospodárenia

8 337 335

23 133 143 
181 569 
198 692 

-255 021 
176 054 
213 435 
451 385 

-1 306 884

-3 231 842 
-505 019

3 632 262

24 588 420 
80 471 

82 093 727 
275 372

384 062 
430 102 

-487 942

-64 687 570

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 27 392 847 43 308 905

Zmena pracovného kapitálu:
iJbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia 
IJbytok (prírastok) zásob
(IJbytok) prírastok záväzkov a časového roziíšenia

3 533 437 
-90 318 

-813 197

-3 175 163 
-79 374 

18 421 892
Peňažné toky z prevádzky 30 022 769 24 632 476

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky 
Zapiatené úroky 
Prijaté úroky 
Zapiatená daň z príjmov 
Vypiatené dividendy
Ostatné poiožky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti (vpiyv zlúčenia so 
spoiočnosťou infra Services, a.s.)

30 022 769
-451 385

-257 737 
-1 112 228

6 859 154

24 632 476
-430 133 

31 
987

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 060 573 24 203 361

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku 
Príjmy z predaja dihodobého majetku

-25 376 078 
1 612 849

-18 446 247 
487 942

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -23 763 229 -17 958 305

Peňažné toky z finančnej činnosti
Prijmy / spiátky úverov a pôžičiek od bánk -514 225 5 735 967
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -514 225 5 735 967

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 10 783 119 11 981 023

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivaienty na začiatku roka 14 769 167 2 788 144

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 25 552 286 14 769 167
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Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné 
prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku 
účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými 
účtami.

Ekvivaienty peňažnej hotovosti

Ekvivalentmi peňažnej hotovosti (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný 
za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších 
troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad terminované vklady na bankových 
účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, 
prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.

K. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvedených 
v účtovnej závierke za rok 2021, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou 
federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a 
prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať 
vplyv uvalených sankcii, obmedzenie aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové 
ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov. Aj keď rozsah 
dôsledkov týchto udalostí na Spoločnosť v danom momente nie je možné úplne predvídať. Spoločnosť aktuálne 
neidentifikovala významné negatívne dopady na jej fungovanie a je presvedčená, že nevedie k významnej neistote 
predpokladu nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti.
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VÝCHODISKA PRE ZOSTAVENIE VÝROČNEJ SPRÁVY

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku 
a konsolidovanú účtovnú závierku. Obe účtovné závierky musia byť overené audítorom.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. je  povinná v zmysle tohto zákona vyhotovovať 
individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, pričom v takom prípade môžu 
byť údaje z individuálnej výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spojené do jednej 
konsolidovanej výročnej správy, v súlade s § 22 ods. 16 tohto zákona.

Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté účtovné obdobie musí byť overený 
audítorom. Individuálna účtovná závierka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
k 31.12.2021 a konsolidovaná účtovná závierka Skupiny BVS k 31.12.2021 sú 
neoddeliteľnými súčasťami tejto výročnej správy.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKUPINE BVS

Skupinu BVS (konsolidovaný celok) tvoria spoločnosti:

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (materská spoločnosť),

• Infra Services, a. s. (dcérska spoločnosť do 31.5.2021) a

• BIONERGY, a. s. (dcérska spoločnosť).

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „BVS“) má k 31.12.2021 rozhodujúci 
vplyv v spoločnosti BIONERGY, a. s. s podielom 100 % na základnom imaní.

BVS vlastnila k 31.12.2020 podiel na základnom imaní v spoločnosti Infra Services, a. s. vo 
výške 100 %. Spoločnosť Infra Services, a. s. zanikla dňa 31.5.2021 zlúčením s materskou 
spoločnosťou. Rozhodným dňom je  1.6.2021.

Spoločnosť BVS zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu 
za všetky spoločnosti konsolidovaného celku. Spoločnosť BVS konsoliduje dcérske 
spoločnosti metódou úplnej konsolidácie. Infra Services, a. s. je  konsolidovaná do dňa zániku
31.5.2021.

Skupina BVS ani jej jednotlivé spoločnosti nemajú v zahraničí organizačnú zložku. Skupina
BVS ani jej jednotlivé spoločnosti nenadobudli v roku 2021 vlastné akcie, dočasné listy,
obchodné podiely a akcie.

BVS sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy Hlavného mesta 
SR Bratislavy. Konsolidovaná účtovná závierka mesta sa zahŕňa do súhrnnej závierky verejnej 
správy.

Okrem toho má BVS 100% vlastnícky podiel v Nadácii BVS.

Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke
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Strategické ciele a zámery Skupiny BVS 

Poslanie

Poslaním Skupiny BVS je  vybudovať modernú vodohospodársku infraštruktúru, udržiavať 
dobrý stav existujúceho majetku permanentnou obnovou (rekonštrukciou) a dobudovať nový 
majetok v deficitných oblastiach s problematickými miestnymi zdrojmi, dosiahnuť vodárenské 
kapacity chýbajúce k spoľahlivému zabezpečeniu súčasných nárokov na dodávku pitnej vody 
pri zohľadnení aj výhľadových potrieb, optimalizovať využívanie prameňov s energeticky 
výhodnou gravitačnou distribúciou vody do spotrebísk, optimalizovať proces zásobovania 
pitnou vodou postupnou realizáciou integrovaného systému riadenia a centrálneho 
technologického dispečingu.

Misia

BVS je  spoľahlivý partner pri dodávke kvalitnej pitnej vody a jej ekologickej obnove v rámci 
prirodzeného kolobehu vody v prírode.

Vízia

Dostať služby ku každému spotrebiteľovi v pôsobnosti spoločnosti BVS a dosiahnuť čo 
najvyššiu mieru spokojnosti všetkých zákazníkov.

Základné hodnoty

otvorenosť, slušnosť, profesionalita, zodpovednosť 
spoľahlivosť, dlhodobosť, stabilita, dôveryhodnosť 
fungujúci a spolupracujúci management (tímová spolupráca) 
inovativnost’ a flexibilita v prístupe k trhu 
zákazník v strede záujmu
podpora schopných a umožnenie ich rozvoja a motivácie 
etické zásady a spoločenská zodpovednosť

Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra 2021
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obchodné údaje: 
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Deň založenia: 
Deň zápisu v OR: 
Zápis v OR: 
Právna forma:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35 850 370
2020263432
SK2020263432
02 . 12.2002
07.01.2003
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
akciová spoločnosť

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Prešovská 48, Bratislava, bola založená v súlade 
s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu 
národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 2.10.2002, spis č. KM - 1306/2002, 
a to vkladom celého majetku zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, 
so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časti majetku zrušeného štátneho podniku 
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik so sídlom Trnavská 32, Bratislava - 
odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko 
diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva, podľa privatizačného projektu 
vedeného pod číslom 2276. BVS prebrala po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, 
práva a záväzky (i neznáme), vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov (okrem 
práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb.).

V decembri 2007 došlo v rámci zefektívnenia vnútorných ekonomických vzťahov a možného 
preniknutia na nové trhy k organizačnému oddeleniu jednej z divízií BVS a založeniu 
spoločnosti infra Services, a. s. Spoločnosť infra Services, a. s. pokračovala v podnikaní v 
oblasti zabezpečovania servisných činností na vodovodných a kanalizačných sieťach 
materskej spoločnosti a zároveň sa snažila rozšíriť portfóiio činností smerom k okolitému 
podnikateľskému trhu a vytvoriť nové obchodné vzťahy a príležitosti. V roku 2021 prišlo 
k opätovnému presunu činností do materskej spoločnosti v dôsledku zániku infra Services, 
a. s. jej zlúčením s BVS.

V decembri 2009 vznikla odčlenením častí prevádzok kalového a plynového hospodárstva 
BVS ďalšia dcérska spoločnosť - BIONERGY, a. s. Dôvodom vzniku spoločnosti bolo 
zabezpečenie vysokej kvality pri spracovaní kalov a biologických odpadov. Výstupnými 
produktmi sú stabilizovaný kal, biopiyn a kalová voda. Biopiyn ako významný energetický zdroj 
je  využívaný v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie a tepla. BVS má v 
spoločnosti 100% majetkovú účasť.

Orgány spoločnosti k 31.12.2021:
Predstavenstvo meno-funkcia

JUDr. Peter Oiajoš -  predseda 04.09.2019
ing. Emerich Sinka -  člen 07.11.2019
ing. Ladislav Kizak -  člen 13.12.2019
ing. Marián Havei -  člen 13.11.2020
ing. Miroslav Koiiár, PhD. -  člen 07.11.2019 17.12.2021

Po uskutočnení zmien vo vedení spoločnosti dňa 17.12.2021 člen predstavenstva ing. 
Ladislav Kizak zastáva post výrobného riaditeľa a zároveň ostal dočasne poverený riadením 
úseku obchodných vzťahov. Dňa 30.3.2022 bol valným zhromaždením menovaný za nového 
člena predstavenstva ing. Matúš Letko, ktorý zároveň nastúpil na post riaditeľa úseku 
obchodných vzťahov.
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Ing. Martin K u ru c - predseda 15.04.2019
Jozef Kolla -  člen 14.12.2016
Ing. Alena Trančíková -  člen 22.11.2017
Mgr. Peter Littera - 22.11.2017
Mgr. Martin Vláčiky, PhD. - 15.04.2019
Ing. Roman Lamoš - 15.04.2019
Ing. Jozef Krúpa - 15.04.2019
Ing. Jakub Mrva - 15.04.2019
Mgr. Ing. Michal Radosa -  člen 15.04.2019
Mgr. Veronika Buc, PhD. - 15.04.2019
Ing. Karman 26.02.2021
Ing. 16.11.2021
Mgr. Ing. Peter Cmorej - 15.04.2019 01.02.2021
Ing. Vladimír Antonín -  člen 14.12.2016 16.11.2021

JUDr. Peter Oiajoš generálny riaditeľ 11.09.2019
Ing. Emerich Sinka finančný riaditeľ 12.11.2019
Ing. Miroslav Kollár, PhD. výrobný riaditeľ 12.11.2019 17.12.2021

riaditeľ stratégie 
a vodárenských inovácií

17.12.2021

Ing. Ladislav Kizak obchodný riaditeľ 17.12.2019
výrobný riaditeľ 17.12.2021

Ing. Marián Havel investičný riaditeľ 13.11.2020
Ing. Alena Trančíková vedúca sekcie kvality, 

ochrany vôd a ŽP
15.01.2020 17.12.2021

Štruktúra akcionárov k 31.12.2021:
Počet akcionárov: 89
Štruktúra akcionárov:
Hlavné mesto SR Bratislava -  podiel akcií 59,29 %
Mesto Skalica -  podiel akcií 8,65 %
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -  vlastné akcie 8,43 %
Ostatné obce a mestá (86) -  podiel akcií 23,63 %

Menovitá hodnota, počet druh, forma a podoba akcií:
281 365 934,89 EUR 
33,19 EUR 
8 477 431 
kmeňové 
akcie na meno 
zaknihované

Výška základného imania: 
Menovitá hodnota jednej akcie: 
Počet akcií:
Druh akcií:
Forma akcií:
Podoba akcií:

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:
V zmysle čl. 7 ods. 7.4 stanov spoločnosti BVS je  prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod 
akcií spoločnosti je  podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti. Akcionár spoločnosti 
môže previesť akcie spoločnosti iba na právnickú osobu, ktorá je  obcou alebo mestom 
v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je  zároveň 
akcionárom spoločnosti.
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Na základe ponuky minoritných akcionárov spoločnosť BVS odkúpila a tak získala vlastné 
akcie nasledovne:

Rohožník 38 000 3,253 123 614,15
Petrova Ves 11 247 3,319 37 333,20
Brodské 26 875 3,319 89 208,66
Brezová pod Bradlom 63 447 3,253 206 393,35
Hradište pod Vratnom 7 618 3,253 24 781,38
Koválov 7 483 3,253 24 342,23
Koválovec 1 461 3,253 4 752,64
Kuchyňa 18 089 3,253 58 843,59
Kúty 46 099 3,253 149 960,23
Myjava 147 938 3,253 481 242,91
Osuské 6 932 3,253 22 549,82
Prietrž 8 325 3,253 27 081,26
Rudnik 8 977 3,253 29 202,22
Vrbovce 17 482 3,253 56 869,02
Priepasné 4 269 3,253 13 887,07
Polianka 4 225 3,253 13 743,94
Košaríská 4 640 3,253 15 093,94
Báhoň 17 235 1,880 32 409,31
Borský Mikuláš 42 695 1,880 80 285,20
Hlboké 9 640 1,880 18 127,40
Rybky 4 618 1,880 8 683,86
Ravensko 4 247 1,880 7 986,22
Saštín-Stráže 55 672 1,880 104 687,61
Chvojnica 4 786 1,880 8 999,77
Moravský Svätý Ján 22 640 1,880 42 573,06
Stefanov 18 752 1,880 35 261,93
Sobotište 17 505 1,880 32 917,02
Stará Turá 1 944 1,880 3 655,58
Kuklov 8 224 1,880 15 464,71
Smolinské 10 640 1,880 20 007,83
Unín 13 134 1,880 24 697,64
Cáry 13 966 1,880 26 262,17
Padimov 6 640 1,880 12 486,09
Podbranč 7 528 1,880 14 152,64
Oreské 3 753 1,880 7 055,64
Lopašov 3 191 1,880 5 999,08
Plavecké Podhradie 7 517 1,880 14 131,96
Lakšárska Nová Ves 11 438 1,880 21 503,44
Letničie 5 899 1,880 11 090,12
SPOLU 714 771 1927 337,91
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Infra Services, a. s.

Obchodné údaje: 
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Deň založenia:
Deň zápisu v OR: 
Zápis v OR:
Právna forma:
Deň zániku:
Deň výmazu z OR:

Infra Services, a. s.
Hraničná 10, 821 05 Bratislava 
43 898 190 
2022506684 
SK2022506684
11.12.2007
22.12.2007
Okresný súd Bratislava i, oddiel: Sa, vložka č. 4365/B 
akciová spoločnosť
31.5.2021
1.6.2021

Spoločnosť Infra Services, a. s. bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou 
notárskej zápisnice dňa 11. decembra 2007 vkladom časti podniku BVS zahŕňajúcej majetok 
a záväzky bývalej divízie servisných činností do dcérskej spoločnosti formou nepeňažného 
vkladu. BVS mala v infra Services, a. s. odo dňa založenia podiel na majetkovej účasti 
a hlasovacích právach vo výške 100 %.

Dňa 17.12.2010 (zápis v OR: 12.1.2011) vstúpil do spoločnosti infra Services, a.s.  nový 
akcionár, spoločnosť HASS, s.r.o., a podiel BVS v infra Services klesol na 51 %. Dňa 
25.10.2012 vstúpil do spoločnosti infra Services, a. s. akcionár spoločnosť HEDIN, a.s., ktorý 
prevzal akcie od spoločnosti HASS, s.r.o. a dňa 20.5.2019 odkúpila minoritný podiel 
spoločnosť GRAFOBAL GROUP development, a. s. Od 15.7.2020 bola BVS opätovne jediným 
akcionárom spoločnosti so 100% podielom na základnom imaní.

Spoločnosť infra Services, a. s. 
Rozhodným dňom je  1.6.2021.

zanikla dňa 31.5.2021 zlúčením s materskou spoločnosťou.
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BIONERGY, a. s.

Obchodné údaje: 
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Deň založenia: 
Deň zápisu v OR: 
Zápis v OR: 
Právna forma:

op OPERAČNÝ PROGRAM 
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

BIONERGY, a. s.
Prešovská 48, 826 09 Bratislava 
45 322 317 
2022938863 
SK2022938863
30.11.2009
31.12.2009
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4932/B 
akciová spoločnosť

Spoločnosť BIONERGY, a. s. bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej 
zápisnice dňa 30. novembra 2009, a to vkladom časti podniku BVS zahŕňajúcej majetok 
a záväzky súvisiace so spracovaním a zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu a 
výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie do dcérskej spoločnosti formou nepeňažného 
vkladu. Pri založení spoločnosti bol do jej vlastníctva prevedený hnuteľný a nehnuteľný 
majetok v celkovej hodnote 48 mil. EUR, z toho 43 mil. EUR tvorí základné imanie spoločnosti 
a 5 mil. EUR rezervný fond. Výška nepeňažného vkladu bola určená znaleckým posudkom. 
Nehnuteľný majetok pozostáva z budov a pozemkov viažucich sa ku kalovému a plynovému 
hospodárstvu v areáloch čistiarní odpadových vôd vo Vrakuni, Petržalke, Devínskej novej Vsi 
a v Senici. BVS má k 31.12.2021 v spoločnosti BIONERGY, a. s. podiel 100 % na majetkovej 
účasti a hlasovacích právach.

Orgány spoločnosti k 31.12.2021:

Branislav Jedia -  predseda 30.09.2019
PhDr. Patricus Paiia - podpredseda 26.05.2016
ing. Milan Kresáč -  člen 30.09.2019
JUDr. ing. Marek Zajíček -  člen 30.09.2019
ing. Dušan Mysiivec -  člen 30.09.2019

ing. Marek Vagač -  predseda 30.09.2019
ing. Peter Strapák -  člen 30.09.2019
Peter Hochschorner 01.12.2021
Mgr. Rastislav Kunst -  člen 30.09.2019 30.11.2021

Branislav Jedia - generálny riaditeľ
PhDr. Patricius Paiia -  riaditeľ divízie financií a
ekonomiky

Menovitá hodnota, počet druh, forma a podoba akcií:
Výška základného imania: 
Menovitá hodnota jednej akcie: 
Počet akcií:
Druh akcií:
Forma akcií:
Podoba akcií:

43 000 000 EUR 
1 000 000 EUR 
43
kmeňové 
akcie na meno 
zaknihované
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HLAVNA ČINNOSŤ SKUPINY BVS

Skupina BVS má ambíciu neustále zvyšovať úroveň svojej hlavnej činnosti -  prevádzkovanie 
verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií, výrobu a dodávku pitnej 
a úžitkovej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zabezpečovanie ochrany životného 
prostredia, využívanie druhotných zdrojov na výrobu energie a skvalitňovanie vzťahov so 
zákazníkmi optimálnou a efektívnou logistikou svojich výkonov.

Vplyv Skupiny BVS na životné prostredie

Vplyv Skupiny BVS na životné prostredie je  vzhľadom na rozsah činností jednotlivých 
spoločností významný, nakoľko jej hlavným poslaním je  prostredníctvom kvalitnej údržby 
vodovodnej a kanalizačnej siete a súvisiacich zariadení zabezpečiť plynulé dodávky pitnej 
vody ako aj odkanalizovanie a odvádzanie odpadových vôd, a tým predchádzať ich únikom do 
životného prostredia. Vplyv činnosti spoločností na životné prostredie je  pravidelne 
monitorovaný a spĺňa všetky aktuálne platné požiadavky európskej a slovenskej legislatívy. 
Skupina BVS svojou činnosťou a riešeniami preukazuje svoj pozitívny vzťah k životnému 
prostrediu a spôsob, ako sa správať ekologicky a zároveň ekonomicky.

BVS pravidelne realizuje a podporuje projekty a aktivity zamerané na vzdelávanie, 
environmentálnu výchovu a filantropiu, či už prostredníctvom vzdelávacieho programu Modrá 
škola -  voda pre budúcnosť, alebo prostredníctvom Nadácie BVS. Nadácia BVS podporuje 
vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity a projekty, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, 
zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Nadácia 
spolupracuje so školami, s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami.

BVS kladie dôraz na osvetu o vode medzi deťmi a mladými ľuďmi. Prostredníctvom Modrej 
školy približuje deťom zaujímavým a hravým spôsobom vodárenské procesy, vysvetľuje 
význam pitnej vody, upozorňuje na dôležitosť pitného režimu, hygienických návykov, ochrany 
vodárenských zdrojov a na ďalšie súvisiace témy.

Neustálym vzdelávaním a výchovou svojich zamestnancov Skupina BVS zvyšuje a prehlbuje 
ich environmentálne povedomie a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečuje trvalé 
zlepšovanie úrovne ochrany životného prostredia.
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

čistý obrat 103 177 050 €
výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk 8 337 335 €
výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 6 791 475 €

Hlavný predmet podnikania:
•  prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie,
•  prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie,
•  distribúcia a predaj úžitkovej vody,
• vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov 

povrchových, pitných a odpadových vód v rozsahu voľnej živnosti,
•  vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov 

a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vód, kalov a bioplynu v rozsahu 
voľnej živnosti,

•  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
• inžinierska činnosť v stavebníctve,
•  výkon činnosti stavebného dozoru -  pozemné a inžinierske stavby,
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom,
• prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
•  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Hlavnou činnosťou BVS je  výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie 
odpadových vód. Túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom štyroch divízií -  divízia výroby 
vody, divízia distribúcie vody, divízia odvádzania odpadových vód a divízia čistenia 
odpadových vód. Piatou divíziou je  divízia chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti, 
ktorá sleduje kvalitu pitnej a odpadovej vody vo všetkých fázach výrobného procesu. So 
zabezpečovaním hlavných činností súvisia podporné služby, ktoré spoločnosť poskytuje.

Služby týkajúce sa pitnej vody:
• dodávka kvalitnej pitnej vody
• preberanie verejného vodovodu, odborný dozor
• vytýčenie vodovodných sietí, vyhľadanie porúch, vyhľadanie úniku vody
• montáž / demontáž vodomerov a vodovodných prípojok
• prenájom hydrantového nadstavca
• práce na vodovodných sieťach (opravy vodovodných prípojok, výmeny uzlov, výmeny, 

údržba a opravy vodovodného potrubia a pod.)

Služby týkajúce sa odpadovej vody:
• odvádzanie použitej vody kanalizáciou a jej čistenie
• vytýčenie stokových sietí, odborný dozor
• práce na stokových sieťach (údržba, opravy porúch a pod.)

Ostatné služby:
• vodohospodárske vyjadrenia
• vyjadrenia k projektovej dokumentácii

Služby laboratórií:
•  senzorické skúšky, fyzikálno-chemické analýzy
• stopová anorganická analýza, stopová organická analýza
• mikrobiologické analýzy, hydrobiologické analýzy

Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke
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Výroba a distribúcia pitnej vody

BVS (divízia výroby vody a divízia distribúcie vody) v roku 2021 spravovala a prevádzkovala 
celkom 19 verejných vodovodov v 118 obciach, 60 vodárenských zdrojov s celkovou kapacitou 
5 820 l/s, 132 vodojemov s celkovým objemom 398 tis. m^, 111 vodárenských čerpacích staníc 
s celkovou kapacitou 12 101 l/s a 6 úpravní podzemných vôd s celkovou kapacitou 268 l/s. 
Verejnými vodovodmi s celkovou dĺžkou rozvodnej vodovodnej siete 3 300 km bolo 
zásobovaných viac ako 760 tis. obyvateľov pitnou vodou.

Z verejných vodovodov bolo k 31. decembru 2021 zásobovaných celkom 97 % obyvateľov 
v mestách a obciach, v ktorých BVS prevádzkuje verejný vodovod. V roku 2021 bolo 
vyrobených a určených na realizáciu 61 754 tis. m^ pitnej vody, čo bolo o 542 tis. m^ viac oproti 
skutočnosti dosiahnutej v roku 2020.

Základné údaje o vodovodoch

19 19 19 19 19

117 117 118 118 118

3213 3 233 3 254 3 278 3 300

730 170 738 476 747 467 755 481 760 640

60 60 60 60 60

8 8 6 6 6

130 130 131 132 132

397 398 397 398 397 448 398 398 398 348

107 107 107 109 111

11 795 11 795 11 714 11 990 12 101

Výroba a distribúcia pitnej vody (v tis. m®)

64 214 62 893 62 655 62 281 62 867

64 140 62 812 62 586 62 208 62 797

63 388 61 986 61 719 61 212 61 754

17 683 15 187 15 525 14 047 16 406

Bilančné ukazovatele pre jednotlivé územia

60 6 2 7 8 11 26

62 867 40 971 8 056 3 479 1 132 4 476 4 753

62 797 40 971 8 056 3 479 1 132 4 416 4 743

H iM M 760 644 447 287 71 482 64 024 37 352 66 083 74 416
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Podiel vodovodov na vode odobranej z vodárenských zdrojov

Vodovod 
Bratislava 65.2%

Senecký 
SV 12.8%

Ostatné vodovody 
7,6%

Podhorský SV 
5,5%

Záhorský SV 1,8%

SV Senica 7,1%

Spotreba vody (v litroch na 1 obyvateľa na 1 deň) v rokoch 2017-2021

l/obyv/deň

200
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O

174 177 173 175

I špecifická spotreba 
vody fakturovanej 
celkom

I komunálna 
špecifická spotreba 
vody (z vody 
fakturovanej 
obyvateľom)

2017 2018 2019 2020 2021
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Straty vody v roku 2021 dosiahli úroveň 24,2 % (2020: 21,1 %). Straty vody v roku 2021 v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 vzrástli o 3,1 %. Daná skutočnosť má priamy súvis 
predovšetkým s výrazným znížením objemu vody fakturovanej za rok 2021 a menším počtom 
opravených porúch počas pandemického obdobia.

V porovnaní s rokom 2012 zníženie strát vody dosahuje objem 9,8 mil. m^, čo predstavuje 
zníženie objemu strát vody o 39,5 %.

■ S E S 1 9
tis. m® 14 973 24,2 %

tis. m® 16 406 26,6 %

tis. m® 45 348

tis. m® 61 754

Straty vody v potrubnej sieti v tis. m® a v %
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5 000

32,8%

24 919
24 730

24,2%
21614 ^  

17 929

22,8% 22,5% 21,1%

18 501
16 453

16 627
14 140 14 973 

• t
13 863

12 926

O
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

— • — Straty vody v potrubnej sieti tis. m3 — • — Straty vody v potrubnej sieti %
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Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej aj ako „DOOV“) vykonávala v roku 2021 na území 
v pôsobnosti BVS odborné prevádzkovanie celkom 24 verejných kanalizácií v 45 obciach. 
Prevádzkovaná verejná kanalizácia pozostáva z 1820 km kanalizačnej siete, 321 
kanalizačných čerpacích staníc a ostatných objektov (odľahčovacie komory, odľahčovacie 
stoky, výustné objekty, dažďové nádrže, zhybky, lapače splavenín a pod.).

Plynulé a bezporuchové odvádzanie odpadových vôd do čistiarní odpadových vôd 
zabezpečovali jednotlivé prevádzky DOOV -  Bratislava, Modra a Senica, prostredníctvom 
priebežných kontrol, revízií, opráv a čistenia kanalizačných sietí a čerpacích staníc, ako aj 
ostatných objektov, a to v zmysle schválených prevádzkových poriadkov verejných 
kanalizácií.

Okrem uvedených prevádzkových činností vykonávala DOOV v súčinnosti s inými 
organizačnými zložkami BVS aj pravidelnú kontrolu kvality odpadových vôd od priemyselných 
producentov odvádzaných verejnou kanalizáciou, s následnými sankciami za prekračovanie 
zm luvne dohodnutých hodnôt najvyššej prípustnej miery znečistenia odpadových vôd.

Základné údaje o kanalizáciách

3 5 16 24
3 17 25 45

963 515 341 1820
74 188 59 321

V roku 2021 bolo v správe divízie čistenia odpadových vôd (ďalej aj ako „DČOV“) 24 čistiarní 
odpadových vôd (ďalej aj ako „ČOV“), z toho 17 vlastných ČOV a 7 ČOV v majetku miest 
a obcí. DČOV prevádzkovala aj dve kanalizačné čerpacie stanice ČS Pezinok a ČS Svätý Jur.

Hlavná činnosť DČOV pri čistení odpadových vôd bola zameraná na udržanie a prípadné 
možné zlepšenie kvality vypúšťaných odpadových vôd z jednotlivých ČOV oproti 
predchádzajúcim obdobiam, dodržanie kvality vypúšťaných odpadových vôd podľa 
vodoprávnych povolení a zníženia poplatkov za vypúšťané znečistenie. Zároveň bola 
zameraná na dôsledné spracovanie odpadov (kalov) vznikajúcich v procese čistenia 
odpadových vôd s využitím ich energetického potenciálu a ich následné zhodnotenie, ako i 
zabezpečenie zneškodnenia ostatných odpadov vznikajúcich pri čistení odpadových vôd 
(zhrabky, piesok).

Výsledky sledovania kvality vypúšťaných odpadových vôd za rok 2021 preukázali dodržiavanie 
kvality vypúšťaných odpadových vôd na jednotlivých ČOV podľa platných povolení na 
vypúšťanie odpadových vôd.

Preddavky poplatkov za vypúšťané znečistenie za rok 2021 boli zaplatené za ČOV Senec, 
ČOV Plavecký Štvrtok a ČOV Skalica. Zo strany orgánov štátnej vodnej správy ako 
i Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) nebola vykonaná žiadna 
plánovaná kontrola. Na externý podnet bola vykonaná kontrola SIŽP na ČOV Modra z dôvodu 
odľahčovania odpadových vôd pred ČOV. Odľahčovanie bolo vykonávané ako ochrana 
štátneho archívu v rneste Modra pred jeho vytopením a to pri poruche napájania vstupnej 
čerpacej stanice na ČOV Modra.
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Prehodnocované povolenia na vypúšťanie odpadových vôd boli na ČOV Devínska Nová Ves, 
ČOV Šajdíkove Humence, ČOV Prievaly, ČOV Malacky, ČOV Častá a ČOV Kopčany.

Na ČOV Malacky vznikla havária duchárne. Operatívne sa odstránil havarijný stav a vykonalo 
výberové konanie dodávateľa na odstránenie stavu resp. rekonštrukcie duchárne. Na ČOV 
Senica bol zaznamenaný havarijný prítok odpadových vôd, spôsobený producentom Syráreň 
Havran. Havarijný prítok spôsobil znefunkčnenie biologického stupňa ČOV na dobu cca 10 
dní. V rámci investičných akcií bola zabezpečovaná projektová dokumentácia na akcie 
„Automatické príjmové stanice na žumpové vody“ , „Elim inácia šírenia zápachu z ÚČOV Ba“, 
„Prečerpávanie technických vôd na ČOV Petržalka“, „Rekonštrukcia a sanácia stavebných 
objektov ČOV Malacky“, „Rekonštrukcia ČOV Myjava“. Bola dokončená investičná akcia 
Odľahčenie OV pred COV Senica. V rámci sôlostrojov (SZNR) boli v roku 2021 dodané 
„Automatické odberáky. Dúchadlá na lapák piesku ÚČOV Vrakuňa. Okrem toho na 
jednotlivých ČOV prebiehali nevyhnutné opravy technických a technologických zariadení. Bol 
vysúťažený dodávateľ na profylaktický servis závitových dopravníkov. Na ČOV Myjava bola 
vykonaná úradná skúška vyhnívacej nádrže -  plynového zariadenia najvyššej skupiny.

Množstvo čistených odpadových vôd v ČOV v roku 2021 (v m  ̂rok'^)

Množstvo čistených odpadových vôd 61 601 538

Vrakuňa 35 410 649 Rohožník 203 451 Saštín 192 733
Petržalka 8 550 432 Plavecký Štvrtok 704 038 Gbely 409 410
Devínska 2 122 489 Myjava 1 529158 Prievaly 35 522
Modra 1 565 225 Brezová 901 393 Jablonica 88 333
Častá 179 748 Senica 2 196 385 Šajdíkove Humence 103 823
Senec 1 610 546 Smrdáky 131 980 Kopčany 95 796
Hamuliakovo 1 316 157 Holíč 1 204 169 Plavecký Peter 11 868
Malacky 1 867 099 Skalica 1 153 796 Zlatnícka dolina 17 338

Priemerné čistiace efekty v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia za rok 2021 (v %)
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Kvalita vypúšťaných odpadových vôd z ČOV v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia  
v roku 2021 (v mg.l'^)

povolenie 50 10 20 5 10 1
dosiahnuté 18,33 3,04 10,25 0,83 6,43 0,69
povolenie 50 10 20 5 10 1
dosiahnuté 17,1 3,07 10,8 0,51 7 0,67
povolenie 50 10 15 3 14 1,5
dosiahnuté 20,8 3,59 10 0,49 10,43 0,73
povolenie 45 10 20 4 14 1
dosiahnuté 13,7 3 10,1 0,5 6,5 0,22
povolenie 50 10 20 2 - -

dosiahnuté 19,96 3,06 10,3 0,47 - -

povolenie 70 20 20 15 15 2
dosiahnuté 24,2 3,15 10 2,3 12,4 0,9
povolenie 70 15 20 10 15 2
dosiahnuté 18,3 3 10,1 1,4 12,4 0,62
povolenie 35 7 20 0,5 15 1
dosiahnuté 20,7 3,99 12,6 1,55 12,5 0,23
povolenie 40 10 15 2 - -

dosiahnuté 19,3 3 10 0,5 - -

povolenie 47 10 25 - - -

dosiahnuté 17,92 3,66 10,17 - - -

povolenie 60 15 15 3 15 1
dosiahnuté 19 3,01 10 0,44 11,6 0,4
povolenie 40 8 20 1,5 - -

dosiahnuté 11,6 3,2 10,8 0,5 - -

povolenie 50 10 10 3 15 1
dosiahnuté 19,2 3,43 10 0,9 10,5 0,31
povolenie 40 15 25 - - -

dosiahnuté 18,1 3,93 16,58 - - -

povolenie 50 10 10 5 15 1
dosiahnuté 20,7 3,3 10 0,4 9,8 0,68
povolenie 45 10 15 4 15 1,5
dosiahnuté 21,4 3,17 10,8 2,6 10,9 0,22
povolenie 40 10 20 2 - -

dosiahnuté 21,9 3,91 10,7 0,5 - -

povolenie 60 10 10 5 15 2
dosiahnuté 27,6 3,26 10,25 1,2 18,4 4,88
povolenie 120 25 25 - - -

dosiahnuté 49 8,4 16,7 - - -

povolenie 70 30 30 - - -

dosiahnuté 35,7 4,12 12,6 - - -

povolenie 135 30 30 - - -

dosiahnuté 60,8 9,92 20,4 - - -

povolenie 90 15 25 - - -

dosiahnuté 52,8 4,35 13,8 - - -

povolenie 100 30 30 - - -

dosiahnuté 41,5 4,45 13,9 - - -

povolenie 60 30 30 - - -

dosiahnuté 18,9 3 18,3 - - -
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Zhodnotené kaly z ČOV v roku 2021 (surový zahustený kal, stabilizovaný odvodnený kal 
v 1 100 % sušiny.r^)

surový zahustený kal odvodnený stabilizovaný kal
Vrakuňa 15 319,0 -

Petržalka 2 708,9 -

Devínska 745,0 -

Modra + 1 malá COV - 217,1
Senec - 393,5
Hamuliakovo - 328,6
Malacky + 1 malá COV - 336,7
Rohožník - 51,2
Myjava - 129,3
Brezová - 63,2
Senica + 6 malých COV 612,5 -

Holíč + 2 malé COV - 253,2
Skalica + 1 malá COV - 214,2

Výroba bioplynu v ČOV v roku 2021 (v m^.r^), nakladanie s bioplynom (v %)

kotlové
spaľovanie

kogenerácia horák
zbytkového

plynu
Hamuliakovo 193 111 100 - -

Myjava 34 184 67 33 -

Holíč 65 079 - 100 -

Laboratórna činnosť

Divízia chemicko-technologických a laboratórnych činností, akreditované skúšobné 
laboratórium vykonávalo prevádzkovú kontrolu

kvality pitnej vody vo všetkých objektoch verejných vodovodov, prevádzkovaných BVS, 
od zdroja vody až po konečného spotrebiteľa a
kvality odpadovej vody, čistiarenského kalu a bioplynu z objektov kanalizačnej siete, 
z technologických stupňov ČOV a od významných producentov odpadových vód.

Okrem monitoringu pitných vód, odpadových vód, čistiarenského kalu a bioplynu pre potreby 
BVS využívalo skúšobné laboratórium voľnú kapacitu na vykonávanie rozborov vody na 
objednávku pre externých zákazníkov.

Prehľad výkonov skúšobného laboratória v roku 2021

n - . J Odpadeva Pitna voda ^  .voda Kal Biopiyn

Počet vzoriek
nterni zakaznici 4 349 2 816

Externí zakaznici
4 377 4 803 3 327

Počet analýz
Spolu

Interní zákazníci 
Externí zákazníci

140 458 
6 324

62 527 
3 626

Spolu 146 782 66 153

51 137 
2 057

53 194
192
644
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Prehľad výkonov skúšobného laboratória -  počet vzoriek v rokoch 2017-2021
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Počet vzoriek predstavuje celkový počet analyzovaných vzoriek pitných vôd, odpadových vôd, 
čistiarenského kalu a bioplynu.

Prehľad výkonov skúšobného laboratória -  počet analýz v rokoch 2017-2021
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Počet analýz predstavuje celkový počet vykonaných analýz jednotlivých ukazovateľov kvality 
pitnej vody, odpadovej vody, čistiarenského kalu a bioplynu, t. j. celkový počet vykonaných 
laboratórnych skúšok.
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V skúšobnom laboratóriu sú vykonávané laboratórne skúšky pitných vód, odpadových vód, 
čistiarenského kalu a bioplynu v počte odberov a v rozsahu ukazovateľov vyžadovaných 
platnou legislatívou (vyhláška MZ SR č. 247/2018 Z. z., vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z. 
pre pitnú vodu a vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z. z., vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z. pre 
odpadovú vodu), resp. potrebou kontroly technologických stupňov na úpravniach vody a na 
čistiarňach odpadových vód.

Laboratórium v dňoch 30.11.-3.12.2021 úspešne absolvovalo dohľad (audit) Slovenskou 
národnou akreditačnou službou, čím laboratórium opäť potvrdilo, že plní požiadavky 
stanovené v STN EN ISO/IEC 17025:2018 na skúšobné laboratória.

Laboratórium má v súčasnosti akreditovaných spolu 143 ukazovateľov kvality pitnej resp. 
odpadovej vody a čistiarenského kalu a je  akreditované na odber pitných a odpadových vód.

Pracovníkom laboratória sa napriek objektívnym ťažkostiam, ktoré boli zapríčinené pandémiou 
koronavírusu podarilo splniť plánované rozsahy odberov a analýz vzoriek pitnej, odpadovej 
vody, čistiarenského kalu a bioplynu v roku 2021.
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Infra Services, a. s .-  k 31.5.2021

čistý obrat 6 069 999 €
výsledok hospodárenia pred zdanením -  strata -71 803 €
výsledok hospodárenia po zdanení - strata -265 428 €

Predmet podnikania -  do 31.5.2021:
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
inžinierska činnosť -  obstarávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti, 
zemné práce, betonárske práce, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, zámočníctvo, 
čistenie a údržba komunikácií, 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie, 
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie, 
mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti, 
oprava vyhradených technických zariadení elektrických, 
opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody, 
overovanie určených meradiel,
kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody, 
vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej 
živnosti,
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
administratívne, reklamné a marketingové činnosti, 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Hlavným predmetom činnosti Infra Services, a. s. bolo zabezpečovanie servisných činností 
na vodovodných a kanalizačných sieťach materskej spoločnosti BVS, ako aj podporných 
služieb súvisiacich s predmetom činnosti BVS. Spoločnosť sa zameriavala tiež na rozvoj 
informačných technológií a prvkov automatizácie do správy opráv a údržby technologických 
prvkov vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, hľadanie nových a efektívnejších 
technologických postupov v stavebnej činnosti, modernizáciu a systematizáciu komplexného 
servisu pri podpore obchodných aktivít BVS a zabezpečenie logistických a servisných 
procesov pre Skupinu BVS.

Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra 2021

Strana 20



B\/S
BIONERGY, a. s.

op <§>žpQ OPERAČNÝ PROGRAM 
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

čistý obrat 7 549 025 €
výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk 5 756 €
výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 50 776 €

Hlavný predmet podnikania:
•  výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom 

do 1 MW,
• výroba elektriny, dodávka elektriny,
•  výroba tepla, rozvod tepla,
•  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Prvoradým poslaním spoločnosti BIONERGY, a. s. je  kontinuálne spracovanie čistiarenských 
kalov a iných biologicky rozložiteľných odpadov v rámci regionálnej pôsobnosti BVS, pri 
uplatnení najnovších poznatkov v oblasti ich maximálneho energetického a environmentálne 
prijateľného zhodnotenia.

BIONERGY, a. s. spracúva surový zmesný kal (ďalej aj ako „SZK“), ktorý je  výsledkom 
technologického procesu čistenia vody v BVS, pričom využíva technológiu anaeróbnej 
fermentácie, ktorej vedľajší produkt, kalový plyn, je  následne spaľovaný v kogeneračných 
jednotkách za účelom výroby elektrickej energie a tepla. Výsledkom spracovania 
nestabilizovaného kalu je  voda, ktorá sa odvádza späť do BVS a mechanicky odvodnený kal, 
ktorého likvidácia resp. zhodnotenie podlieha environmentálnej legislatíve. Aktuálne sú jeho 
zhodnotením poverené externé spoločnosti oprávnené na tento druh činnosti.

Spoločnosť používa k výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny kogeneračné jednotky 
s celkovým inštalovaným výkonom 2,45 MW, s nasledovným rozložením podľa výrobných 
prevádzok:

• kalové, plynové a energetické hospodárstvo
(ďalej len „KPaEH“) pri ČOV Vrakuňa 1 659 kW

• KPaEH pri ČOV Petržalka 682 kW
• KPaEH pri ČOV Devínska Nová Ves 45 kW
• KPaEH pri ČOV Senica 64 kW

Základnými úlohami spoločnosti je  výroba elektriny a tepla z kalového plynu, ktorý spoločnosť 
vyrába spracovaním SZK a sčasti aj spracovaní iných biologicky rozložiteľných odpadov. 
Spoločnosť poskytuje materskej spoločnosti BVS služby kontinuálneho spracovania SZK, 
dodávku elektriny a tepla a energetický a environmentálny manažment.

Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra 2021

Strana 21



B\/S
z á k a z n íc i  BVS

op C0) žp ^ OPERAČNÝ PROGRAM 
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

BVS zásobuje pitnou vodou tri základné segmenty -  domácnosti, iných prevádzkovateľov 
alebo vlastníkov verejného vodovodu a ostatných odberateľov. Iní prevádzkovatelia alebo 
vlastníci verejného vodovodu sú subjekty, ktoré ďalej dodávajú odberateľom pitnú vodu 
verejným vodovodom, ktorý buď vlastnia alebo prevádzkujú.

2017 2018 2019 2020 2021
Pitná voda (v tis. m )̂ 46 469 47 641 47 082 48 187 46 421
Domácnosti (vtis. m^) 27 324 27 611 27 489 27 716 26 739
Ostatní (vtis. m^) 18 381 19 187 18 705 19 449 18 609
Iní prevádzkovatelia alebo vlastníci 
verejného vodovodu (vtis. m^) 764 842 888 1 022 1 073

Podiel jednotlivých segmentov na spotrebe pitnej vody (v %) v rokoch 2017-2021
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BVS realizuje odkanalizovanie odpadových vôd v rámci svojej regulovanej činnosti v dvoch 
segmentoch -  domácnosti a ostatní producenti odpadových vôd -  v nasledovnom pomere:

2017 2018 2019 2020 2021
Voda odkanalizovaná (v tis. m )̂ 48 230 49 418 48 733 49 245 47 808
Domácnosti (vtis. m^) 
Ostatní (vtis. m^)

23 852
24 378

24 078
25 340

23 872
24 861

24 426 
24 820

23 775
24 033
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Podiel jednotlivých segmentov na odkanalizovanej odpadovej vode (v %) v rokoch 
2017-2021
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TOP zákazníci v roku 2021

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Bratislavská teplárenská, a.s.

Hlavné mesto SR Bratislava 

Bytové družstvo Petržalka 

RAJO a.s.

SLOVNAFT, a.s.

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku 

Okresné stavebné bytové družstvo Senica 

H-PROBYT, spol. s r.o.

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
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CENA ZA VÝROBU, D ISTR IB Ú C IU  A DODAVKU PITNEJ VODY A ODVÁDZANIE  

A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem 
iného, upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
práva a povinnosti ich prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, 
predovšetkým v oblasti dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie 
odpadových vôd.

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 361/2021 Z. z. zo 6. 
októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 
2018.

Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky 
oprávnených nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na vykonávanie regulovanej 
činnosti, spôsob určenia výšky dovoleného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do 
ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej 
vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody, podklady návrhu ceny, postup a podmienky 
uplatňovania ceny.

Cieľom právnej úpravy Vyhlášky ÚRSO č. 361/2021 Z. z. je  aktualizácia súčasného 
regulačného obdobia, ktoré bolo predĺžené do 31.12.2022 na základe Dodatku č. 1 k 
Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021, prijatého Regulačnou radou dňa 10. 
novembra 2020. Taktiež zohľadňuje zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe pri vykonávaní 
cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, čo sa odzrkadlí na nižšej administratívnej 
náročnosti vypracovania podkladov, s predkladaním cenových návrhov a skutočných údajov 
prostredníctvom elektronickej schránky, upravujú a spresňujú sa vzorce na výpočet faktora 
investičného rozvoja a koeficientu využitia projektovanej kapacity pre odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody a dopĺňa sa definícia hodnoty zmeny nákladov za účelom zvýšenia 
zrozumiteľnosti.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou vydal dňa 2.4.2020 právoplatné cenové rozhodnutie 
č. 0013/2020/V, ktorým určil spoločnosti BVS cenu platnú do 31.12.2021.

Dňa 10.8.2020 vydal ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za 
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou právoplatné cenové rozhodnutie 
č. 0016/2020/V, ktorým určil spoločnosti BVS ceny platné do 31.12.2021.

BVS nemala v roku 2021 ÚRSO-m schválené nové ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Dňa 04.11.2021 ÚRSO vo veci zmeny 
rozhodnutia č. 0013/2020/V z 02.04.2020, ktorým úrad určil spoločnosti maximálnu cenu za 
čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou do
31.12.2021, rozhodol z vlastného podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0107/2021/V zo 04.11.2021
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predlžuje spoločnosti platnosť doterajšej maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody 
privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.

Zároveň ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č 0016/2020/V z 10.08.2020, ktorým úrad určil BVS 
maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za 
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z 
vlastného podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0106/2021/V zo 04.11.2021 predlžuje BVS platnosť 
doterajšej maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.

Dňa 28.2.2022 bolo BVS doručené cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2022/V vo veci 
rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a výrobu a 
distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, ktorým ÚRSO určil spoločnosti BVS ceny platné 
do 31.12.2022.

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým ÚRSO schvaľuje ceny na 
obdobie od 11.8.2020 do 31.12.2021

1,0135 1,2162

0,7090 0,8508

0,9985 1,1982

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0013/2020/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových  
odvetví určuje ceny na obdobie do 31.12.2021

€/m^ bez 
DPHPrávoplatne cenove rozhodnutie €/m^ s DPH

Maximalna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do 
čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,5526 0,6631

Vývoj cien schválených ÚRSO-m (v EUR za m® bez DPH) v rokoch 2017-2021

0,9359 0,9359 0,9359 0,9359*/1,0135** 1,0135

0,6547 0,6547 0,6547 0,6547*/0,7090** 0,7090

0,9216 0,9216 0,9216 0,9216*/0,9985** 0,9985

- - - 0,5526*** 0,5526

■do 10.8.2020, **od 11.8.2020, *** od 20.4.2020
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Vývoj cien schválených ÚRSO-m (v EUR za m® s DPH) v rokoch 2017-2021

1,1231 1,1231 1,1231 1,1231*/1,2162** 1,2162

0,7856 0,7856 0,7856 0,7856*/0,8508** 0,8508

1,1059 1,1059 1,1059 1,1059*/1,1982** 1,1982

- - - 0,6631*** 0,6631

■do 10.8.2020, **od 11.8.2020, *** od 20.4.2020

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0014/2022A/, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových  
odvetví určuje ceny na obdobie od 1.4.2022 do 31.12.2022

1,0387 1,2464

0,7267 0,8720

Na základe aktuálne prebiehajúcich iniciatív vo vodárenstve, vedených pod záštitou Asociácie 
vodárenských spoločností, BVS očakáva možné zmeny v cenovej regulácii, ktoré by mohli mať pozitívny 
dopad do budúcna na tvorbu zdrojov pre obnovu a rozvoj vodárenského majetku. Takýto dopad by 
zabezpečil dostatočnú ziskovosť a zároveň návratnosť investícií do dlhodobého majetku v primeranej 
miere.
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

BVS zamestnávala k 31.12.2021 celkom 1 128 zamestnancov, z toho 192 vedúcich 
zamestnancov (k 31.12.2020: 817 zamestnancov, z toho 121 vedúcich). Z celkového počtu 
1128 zamestnancov bolo v kategórii technicko-hospodárskych pracovníkov (ďalej aj ako 
„THP“) 620 a v kategórii robotníckych profesií (ďalej aj ako „R “) 508 zamestnancov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2021 predstavoval 
hodnotu 947 zamestnancov, z toho 544 THP a 403 R (v roku 2020: 776 zamestnancov).

Nárast počtu zamestnancov súvisí so zlúčením s infra Services, a. s. v roku 2021 
a prechodom činností a zamestnancov do materskej spoločnosti.

Podiel zamestnaných žien z celkového počtu zamestnancov spoločnosti k 31.12.2021 
predstavoval 25,98 % (v absolútnom vyjadrení 293 žien), z toho 36 vo vedúcich funkciách 
(k 31.12.2020: 30,23 %, t. j. 247 žien, z toho 34 vo vedúcich funkciách).

Priemerný vek zamestnancov bol v roku 2021 na úrovni 45 rokov (v roku 2020: 48,34 rokov). 
Fluktuácia zamestnancov dosiahla hodnotu 10,18 %.

Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov BVS v rokoch 2017-2021
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Vývoj počtu zamestnancov BVS v členení podľa pohlavia k 31.12. v rokoch 2017-2021
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Štruktúra zamestnancov BVS podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania k 31.12.2021
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Oblasť sociálnej politiky

BVS v roku 2021 značne svoju sociálnu politiku prispôsobila pandemickej situácii. V rámci 
ochrany zdravia zamestnancov pokračovala v nastavenom režime z predchádzajúceho roka, 
a to zabezpečením prevádzky spoločnosti, podniku kritickej infraštruktúry, tak, aby prípadné 
výpadky zamestnancov z dôvodu ochorenia nepocítili koncoví užívatelia.

výročná správa k individuálnej účtovnej závierke
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra 2021

Strana 29



B\/S / - O ^  ' '  1-^ OPERAČNÝ PROGRAM
O P OO Z P KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vedenie BVS zabezpečilo zamestnancom prednostné očkovanie na ochorenie COVID-19, čo 
dopomohlo k 70% zaočkovanosti BVS ako podniku kritickej infraštruktúry. BVS naďalej 
zabezpečovala ochranné pomôcky pre svojich zamestnancov, podporovala prácu z domu v 
maximálne možnej miere pre profesie, ktorých povaha práce prácu z domu dovoľovala. 
Zároveň BVS zaviedla aj príspevok pre zamestnancov pracujúcich z domu.

BVS pokračovala v nastavenom sociálnom programe a v oblasti starostlivosti o zamestnancov 
v rámci realizácie svojej sociálnej politiky prispievala zamestnancom zo sociálneho fondu 
najmä na doplnkové dôchodkové sporenie, stravovanie zamestnancov a sociálnu finančnú 
podporu pri dlhodobej práceneschopnosti. Novinkou bol príspevok na regeneráciu po 
kompletnom očkovaní v závislosti od typu vakcíny proti COVID-19.

Spoločnosť BVS ďalej poskytovala príspevky na individuálne zabezpečenú detskú rekreáciu 
pre deti zamestnancov, príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí prvého manželstva, pri 
osamostatnení sa a s tým súvisiacou kúpou prvého bytu alebo stavbou prvého rodinného 
domu a voliteľný sociálny príspevok na úhradu rôznych sociálnych aktivít. Čo je  dôležité, ako 
v roku 2020, tak ani v roku 2021 spoločnosť BVS nepristúpila k redukovaniu zamestnaneckých 
benefitov, nepristúpila k znižovaniu stavu zamestnancov. Práve naopak, aj počas kritického 
obdobia pandémie svoju sociálnu politiku posilnila.

V rámci účasti zamestnávateľa a zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení sa do 
sporenia zapojilo celkom 654 zamestnancov, ktorým spoločnosť, okrem plnenia z nákladov 
spoločnosti (celkom 223 543 EUR v roku 2021), prispela aj zo sociálneho fondu v celkovej 
čiastke 76 576 EUR.

Súčasťou sociálnej a mzdovej politiky spoločnosti v roku 2021 bolo naďalej poskytovanie 
odmien zamestnancom pri významných pracovných jubileách, ako aj odmien pre 
bezpríspevkových darcov krvi.

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Rok 2021 bol, tak ako predošlý rok, ovplyvnený dôsledkami epidémie COVID-19. Dôležité je, 
že BVS pokračovala v odbornom aj soft skills vzdelávaní a dokonca implementovala nové 
vzdelávacie programy. Ďalším dôležitým faktorom bolo zlúčenie so spoločnosťou Infra 
Services, a. s.

V záujme plnenia cieľov a potrieb vzdelávania zamestnancov, odbor starostlivosti o ľudí 
pokračoval v oblasti online vzdelávania a s možnosťou využitia rôznych nástrojov prehlbovania 
kvalifikácie, a to nielen v administratívnych ale aj robotníckych profesiách.

Napriek situácii zamestnanci absolvovali v uplynulom roku vzdelávacie aktivity zamerané 
najmä na udržiavanie kvality rôznych odborných spôsobilostí, či už pre vyhradené technické 
zariadenia alebo iné súvisiace s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií.

Pre rozšírenie vzdelania BVS implementovala Home office akadémiu, ktorá umožnila 
zamestnancom rozšíriť svoje vedomosti o tom, ako pracovať z domu, ako si rozložiť pracovný 
čas, či iné zručnosti pri zvládaní náročných pracovných situácií. BVS naďalej podporovala 
zamestnancov vo zvyšovaní jazykovej úrovne v anglickom jazyku, 100% online formou.

Z dôvodu epidemiologickej situácie bola BVS roku 2021 nútená obmedziť na minimum 
spoluprácu v rámci praktickej výučby žiakov stredných odborných škôl s učebnými odbormi 
inštalatér a elektromechanik. Vzhľadom na to, že BVS bola v maximálnom krízovom režime, 
nebolo možné na pracoviská etablovať študentov z externého prostredia.
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Do procesu vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosť BVS v roku 2021 investovania 
čiastku 124 308 EUR, a to na povinné odborné aktualizačné preškolenia vyplývajúce z 
predpisov BOZP a OPP a iných zákonných predpisov, odborné online workshopy, domáce a 
zahraničné odborné konferencie, kurzy, semináre zamerané na zvýšenie odborných a 
profesijných znalostí zamestnancov, jazykové vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a na soft 
skills školenia.

Prehľad vývoja nákladov na vzdelávanie zamestnancov (v EUR) v rokoch 2017-2021
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V roku 2021 sa celkovo zúčastnilo 1464 zamestnancov na rôznych vzdelávacích aktivitách 
v systéme vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosti BVS.

Prehľad počtu zamestnancov zúčastnených v procese vzdelávania a rozvoja 
zamestnancov v rokoch 2017-2021
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Infra Services, a. s.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti Infra Services, a. s. bol v roku 2021 
(do zániku 31.5.2021) na úrovni 287 zamestnancov (v roku 2020: 299 zamestnancov). Ku dňu 
31.5.2021 mala spoločnosť Infra Services, a.s.  281 zamestnancov (k 31.12.2020: 292 
zamestnancov), z toho 19 vedúcich zamestnancov (v roku 2020: 19 vedúcich zamestnancov).

BIONERGY, a. s.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti BIONERGY bol v roku 2020 na úrovni 
44,6 zamestnancov (v roku 2020: 44,1 zamestnancov). Ku dňu 31.12.2021 mala spoločnosť 
46 zamestnancov (k 31.12.2020: 45 zamestnancov), z toho 4 vedúcich zamestnancov (v roku 
2020: 4 vedúcich zamestnancov).
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A FILANTR O PIA

Bratislavská vodárenská spoločnosť v roku 2021 realizovala a podporila projekty a aktivity 
zamerané na vzdelávanie, environmentálnu výchovu a filantropiu, ktoré boli realizované 
v oblasti pôsobnosti BVS. Prostredníctvom programu Modrá škola -  voda pre budúcnosť BVS 
(www.modraskola.sk) pracovala so žiakmi a s učiteľmi, finančne podporila spoločenské a 
športové podujatia. Nadácia BVS zapojila do verejnoprospešných aktivít aj zamestnancov.

K tradičným formám podpory patrilo zabezpečovanie pitných režimov na rôznych verejných 
podujatiach prostredníctvom pitných cisterien. Záujem o tento druh podpory neustále narastá.
V roku 2021 BVS podporila množstvo podujatí, medzi nimi aj Bratislavské mestské dni. 
Petržalskú 5-ku, 47. ročník Pohára Interu, Bratislava Inline, STUPAVA TROPHY 2021, 
Medzinárodné letecké dni SIAF 2021, Návštevu pápeža Františka, Od Tatier k Dunaju 2021, 
Majstrovstvá Slovenska v canoe, THE RUN SLOVAKIA 2021, či Plávanie cez Dunaj. Cisterny 
s pitnou vodou boli počas horúcich letných dní poskytované aj obyvateľom a návštevníkom 
hlavného mesta, ktorí túto službu ocenili.

Nadácia BVS

Nadácia BVS podporuje vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity a projekty, ktoré prehlbujú 
záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania 
vody a vzťah k nej. Nadácia spolupracuje s materskými, základnými, strednými a vysokými 
školami, s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami. Nadácia BVS realizuje 
aktivity aj pre zamestnancov BVS a jej dcérske spoločnosti. Spoločnosť oceňuje, že aj jej 
zamestnanci vedia prevziať na seba časť spoločenskej zodpovednosti, a pomáhať tam, kde je 
to potrebné.

V spolupráci zo vzdelávacím programom pre deti Modrá škola -  voda pre budúcnosť nadácia 
vytvorila Centrum pitnej vody. Pomocou interaktívneho modelu vodárenského systému 
nadácia deťom poodhalila tajomstvá cesty, ktorou musí prejsť každá kvapka pitnej vody ešte 
predtým, ako si ju  môžu vychutnať v pohári.

Celkové výdavky Nadácie BVS tvorili sumu 24 339 EUR. Suma 23 100 EUR bola vyplatená 
obdarovaným organizáciám/osobám. Dary boli prerozdelené v súlade so štatútom nadácie a 
na základe súhlasu Správnej rady Nadácie BVS. Ostatné náklady spojené s prevádzkou 
nadácie predstavovali 1 239 EUR.

Informácie o činnosti nadácie sú uvedené na webovej stránke www.nadaciabvs.sk a vo 
Výročnej správe Nadácie BVS za rok 2021.

Vzdelávacie projekty

BVS kladie dôraz na osvetu o vode medzi deťmi a mladými ľuďmi. Prostredníctvom 
vzdelávacích aktivít približuje deťom zaujímavým a hravým spôsobom vodárenské procesy, 
vysvetľuje význam pitnej vody, upozorňuje na dôležitosť pitného režimu, hygienických 
návykov, ochrany vodárenských zdrojov a na ďalšie súvisiace témy. V roku 2021 spoločnosť 
pokračovala v realizácii vlastného vzdelávacieho programu pre deti a mládež Modrá škola -  
voda pre budúcnosť, o ktorý je  každoročne veľký záujem zo strany žiakov, študentov a 
pedagógov.

V roku 2021 bol program venovaný aktivitám ako pedagogického, tak aj marketingového 
zamerania na špecifické cieľové skupiny a verejnosť. Pre školy bol integrálnou súčasťou 
školského vzdelávacieho systému a pre verejnosť zaujímavým obohatením voľného času.
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Jednou z najžiadanejších aktivít programu Modrá škola boli výučbové programy 
vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave. Tieto programy nadväzujú na osnovy štátnych 
vzdelávacích programov a reflektujú potreby jednotlivých stupňov predprimárneho, 
primárneho a sekundárneho vzdelávania. Sú zamerané na zážitkové učenie s využitím 
interaktívnych modelov, experimentov a hier, prostredníctvom ktorých si deti a mládež 
problematiku vody ešte viac obľúbia a lepšie je j porozumejú. V roku 2021 prejavili o výučbový 
program záujem desiatky škôl a viac ako 1000 žiakov v pôsobnosti BVS. Vzhľadom na 
obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa však podarilo zrealizovať len zlomok z nich. 
Zároveň sa z uvedeného dôvodu v roku 2021 nerealizovali ani exkurzie do objektov BVS, 
akými sú napríklad vodárenské zdroje a čistiarne odpadových vôd.

Nepriaznivá situácia pretrvávala počas celého roka, čo znemožnilo realizáciu väčšiny 
vzdelávacích a osvetových aktivít (napríklad Festival vody. Festival Hory a mesto. Festival 
ŠIŠKA, DOD na SHMÚ, DOD vo Vodárenskom múzeu), ktoré sú štandardne viazané na 
priamu interaktivitu lektor-žiaci, resp. lektor-verejnosť. Proaktívny prístup BVS k vzdelávaniu a 
šíreniu osvety o vode sa prejavil aspoň v čiastočnom presune niektorých aktivít do online 
priestoru (vodárenský kvíz, vzdelávacie videá o vode pre školy, herná a vzdelávacia zóna v 
rámci online verzie Noci múzeí a galérií).

Aj v nasledujúcom roku je  zámerom spoločnosti BVS pokračovať v úspešne fungujúcom 
programe a naďalej šíriť osvetu o vode medzi deťmi, mládežou a širokou verejnosťou.
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VODÁRENSKÉ M UZEUM  BVS

Vodárenské múzeum BVS sa nachádza v historických priestoroch 1. čerpacej stanice 
v Karlovej Vsi. Jeho poslaním je  historický výskum vodárenstva, vzdelávanie a informovanie 
verejnosti o vodárenskej činnosti prostredníctvom moderných technológií a odborných 
prednášok. Vodárenské múzeum je  špecializované technické múzeum s hlavným zameraním 
na vodárenstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho zriaďovateľom je  spoločnosť BVS.

Vodárenské múzeum malo roku 2021 tri expozície -  hlavnú expozíciu v priestoroch pôvodnej 
čerpacej stanice v Karlovej Vsi, exteriérovú expozíciu vo Vodárenskej záhrade a vysunutú 
expozíciu v priestoroch prvej elektrickej čerpacej stanice na ostrove Sihoť. Expozícia na Sihoti 
nebola verejnosti v roku 2021 sprístupnená.

V areáli Vodárenského múzea bola počas celého roka sprístupnená verejnosti Vodárenská 
záhrada s plochou jeden hektár. Záhrada je  riešená ako oddychový priestor s prevládajúcim 
prvkom vody a je  pokračovaním expozície Vodárenského múzea. Orientačná ročná 
návštevnosť záhrady je  15 000 návštevníkov.

Vodárenské múzeum spravuje vo svojich zbierkach množstvo predmetov kultúrnej hodnoty, 
medzi ktorými sa nachádzajú významné archívne dokumenty, projekty, ale aj historické 
vodárenské prístroje.

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zaznamenali v roku 2021 takm er 60% pokles oproti 
očakávanej návštevnosti, čo bolo zapríčinené pandémiou COVID-19 a následne uzatvorením 
múzea pre verejnosť od 1.1. do 19.4.2021 a obmedzeným režimom vstupu od novembra 2021.

Múzeum usporiadalo 44 vzdelávacích a odborných exkurzií do expozície Vodárenského 
múzea s celkovým počtom 751 návštevníkov. Vzdelávací program Modrá škola v roku 2021 
realizoval v múzeu 13 lektorátov pre 246 návštevníkov. Špecializované podujatie - Noc múzeí 
a galérii sa uskutočnilo vo virtuálnom priestore s počtom návštevníkov 463. Počas podujatia v 
rámci Mestských dní mesta Bratislavy navštívilo múzeum a jeho podzemie 54 registrovaných 
návštevníkov.

Významnou činnosťou múzea je  zabezpečovanie interných podujatí BVS a prenajímanie 
priestorov na podujatia komerčného charakteru. Počas roka 2021 sa v priestoroch múzea 
uskutočnilo 66 podujatí pre BVS - školenia, valné zhromaždenia, tlačové konferencie, 
podujatia pre zamestnancov. Priestory múzea boli prenajímané na 16 komerčných podujatí.

Celkové výnosy múzea z prenájmov priestorov za rok 2021 tvorili 20 143 EUR bez DPH.

Múzeum spravuje samostatnú internetovú stránku www.vodarenskemuzeum.sk.
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BEZPEČNÝ PO D N IK

Pri nástupe zamestnancov do pracovného pomeru sú vykonávané pre týchto zamestnancov 
vstupné inštruktáže z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
(ďalej aj ako „BOZP a OP“), ktorých úlohou je  preškoliť novoprijatých pracovníkov z danej 
problematiky pred nástupom na pracovisko s cieľom predchádzať pracovnej úrazovosti 
a mimoriadnym udalostiam týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi na pracoviskách BVS. Vstupné inštruktáže sú vykonávané individuálne pre 
každého novoprijatého zamestnanca a ukončené skúšobným testom. Následne je  pre 
každého novoprijatého zamestnanca osobitne vykonané periodické školenie o BOZP v súlade 
s ustanoveniami § 7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a školenie o ochrane 
pred požiarmi vykonané v súlade s ustanoveniami § 20 a § 21 vyhlášky M inisterstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
Dokumentácia o vyššie uvedených školeniach je  uložená a evidovaná na oddelení BOZ a PO.

Z úrovne oddelenia BOZ a PO sú systematicky aj námatkovo vykonávané kontroly stavu 
dodržiavania zásad BOZP a OP v rámci jednotlivých divízií, im prislúchajúcich pracovísk 
a ostatných organizačných celkov BVS. Kontroly sú zamerané predovšetkým na dodržiavanie 
zásad bezpečnosti práce v súlade s technickými a technologickými postupmi, bezpečnosť 
technických a technologických zariadení a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov v pracovnom procese. Záznamy z kontrol vykonaných oddelením sú uložené 
v písomnej forme vrátane príslušnej fotodokumentácie na oddelení BOZ a PO.

Program „BEZPEČNÝ PODNIK “

Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci či neustále zlepšovanie pracovných podmienok patria 
v BVS medzi základné ciele. Splnením podmienok a získaním certifikátu „Bezpečný podnik“ 
spoločnosť preukázala, že medzi prioritné úlohy v systéme moderného manažovania patrí 
aj starostlivosť o ochranu zdravia a bezpečnosť práce jej zamestnancov.

V súvislosti s plnením programu „Bezpečný podnik“ aj v roku 2021 BVS vynakladala 
maximálne úsilie na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce 
a zlepšovanie pracovných podmienok svojich zamestnancov.

Dosiahnutie stanovených cieľov z hľadiska zlepšovania pracovných podmienok sú úlohy 
dlhodobejšieho charakteru, ktoré si vyžadujú, okrem iného, aj nemalé finančné zdroje. Napriek 
tomu možno konštatovať, že BVS berie problematiku BOZP s plnou vážnosťou a reálne 
vynakladá, tak ako po minulé roky, podľa svojich možností finančné prostriedky na realizáciu 
cieľov politiky BOZP, ako aj na úlohy a ciele obsiahnuté v programe „Bezpečný podnik“. V roku 
2018 sa spoločnosti podarilo ako druhej spoločnosti na Slovensku po tretíkrát získať certifikát 
„Bezpečný podnik“.

Dňa 6.10.2022 bol predstavenstvom BVS prijatý „Návrh akčného plánu pre zlepšenie BOZP v 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ . Jeho cieľom bolo predovšetkým personálne 
posilniť oddelenie BOZP a PO a tým zabezpečiť v dlhšom časovom horizonte efektívny a 
kvalitný výkon všetkých činností, ktoré oddelenie BOZP a PO v rámci BVS vykonáva a 
zabezpečuje.
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TECHNICKY A INVESTIČNÝ ROZVOJ

Primárnou úlohou spoločnosti BVS je  zabezpečovanie prevádzkovania verejných 
vodovodov, verejných kanalizácií, vrátane vodných zdrojov a čistiarní odpadových vôd 
v Bratislavskom, čiastočne v Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Predpokladom poskytovania kvalitných vodohospodárskych služieb je  dobrý technický stav 
verejných vodovodných i kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd a ich vyhovujúca 
kapacita.

BVS zabezpečuje bezchybnú prevádzku verejných vodovodov, verejných kanalizácií, 
vodárenských zdrojov a čistiarní odpadových vôd ich obnovou, rekonštrukciou 
a modernizáciou. Nové stavby realizuje BVS v súlade s rozvojovými zámermi miest, obcí 
a mestských častí Bratislavy, pre ktoré vykonáva odbornú činnosť.

Investičná činnosť spoločnosti vychádza z existujúceho prevádzkového stavu vodovodov, 
kanalizácií a ČOV, z nutnosti zosúladenia ich parametrov s platnou legislatívou a limitmi 
vypúšťaných odpadových vôd v zmysle smerníc EÚ, ako aj z dokumentov „Stratégia 
a modernizácie systému vodárenskej infraštruktúry BVS“ a „Program na znižovanie strát 
vo vodovodnom potrubí“. Tieto strategické zámery sú premietnuté do stavieb a projektov 
zahrnutých do plánu investícií a investičnej výstavby BVS.

Plánovaný vecný objem investícií a investičnej výstavby spoločnosti BVS na rok 2021 bol 
schválený v celkovej výške 29 470 tis. EUR. BVS dosiahla v roku 2021 vecné plnenie 
schváleného plánu investícií a investičnej výstavby spoločnosti na úrovni 26 553 tis. EUR, t. j. 
90,10 % z celkového plánovaného vecného ročného objemu. Z toho celkové vecné plnenie na 
stavbách bolo 19 711 tis. EUR, t. j. 86,81 % z celkového plánovaného vecného ročného 
objemu 22 706 tis. EUR.

Plnenie plánu investícií a investičnej výstavby BVS za rok 2021 (v EUR)

19 711 000

6 842 096

26 533 096

Napriek krízovej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa v sledovanom roku 
darilo BVS plniť stanovené ciele.

V roku 2021 boli stavebne ukončené nasledovné stavby:

VDJ Koliba 2, VDJ Kamzík -  sanácia objektov,
Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.1, dokončenie vetvy D a modernizácia 
vetiev A a B -  v rozsahu: dokončenie vetvy D,
ÚČOV Vrakuňa -  výmena elektrotechnologických zariadení hlavnej trafostanice,
Vajnory, Tomanová II. ul. Za humnami -  rozšírenie verejného vodovodu,
Vinosady -  Pezinská, Modranská ul. -  Sanácia vodovodu.
Skalica, rad V R I -  sanácia vodovodu DN 300 z ÚV Holíč do VDJ Skalica,
Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia kanalizácie,
ČOV Senica -  sanácia OK pred ČOV,
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Bernolákovo -  Senec, rekonštrukcia vodovodu, III. etapa,
Dlhá, Borová -  optimalizácia tlakových pomerov na sieti,
ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu,
Bratislava, Paviovičová ul. -  sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie,
Bratislava, Kvetná ul. -  sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie,
Bratislava, sanácia kanalizácie -  Kadnárova ulica, ii. časť,
Bratislava, ul. Pavla Horova -  sanácia vodovodu DN 400,
Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa,
AB Bojnická ui., zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov,
Bratislava, sanácia vybraných úsekov kanalizácie, objekt SO 05 Sanácia kanalizácie -  ui. 
Dr. Ciementisa,
Urgentná sanácia verejnej kanalizácie, Kadnárova ui., Bratislava,
Bratislava, ui. Na Slavine a Matúšova ui. (ii. etapa), sanácia vodovodu,
Marianka -  prekládka výtlačného potrubia, ii. etapa, 1. časť,
Gbeiy, ui. Haiaštava -  sanácia vodovodu,
Senica Košútovec -  sanácia vodovodu,
ČS Modra, sanácia vodovodného potrubia 2 x DN 400 a 1 x  DN 200,
Modra, Štefánikova u!., Komenského ul. -  sanácia vodovodov -  v rozsahu: Komenského 
u!.,
Modra, Hrnčiarska ul. -  sanácia vodovodu,
Ivanka pri Dunaji, Poľná ul. a Cintorínska ui. -  sanácia vodovodu -  v rozsahu: Poľná u!., 
Bratislava, Zlatohorská ul. -  sanácia kanalizácie,
Bratislava, Kvetná ui. -  sanácia vodovodu a kanalizácie -  Daxnerovo námestie,
Bratislava, ul. Pri starej prachárni -  sanácia verejného vodovodu DN 100.

Výstavba pokračovala aj na rozostavaných stavbách z roku 2014 a 2020:

• Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn -  2. časť stavby (SO 01, SO 02, PS 01),
• Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.1, dokončenie vetvy D a modernizácia 

vetiev A a B,
• Veľké Leváre -  sanácia verejného vodovodu.

V období roka 2021 začala realizácia stavieb:

Bratislava, ul. Pavla Horova -  sanácia vodovodu DN 400,
Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa,
AB Bojnická u!., zvýšenie kapacity kancelárskych priestorov,
Bratislava, sanácia vybraných úsekov kanalizácie, objekt SO 05 Sanácia kanalizácie -  ul. 
Dr. Ciementisa,
Urgentná sanácia verejnej kanalizácie, Kadnárova u!., Bratislava,
Marianka -  prekládka výtlačného potrubia, ii. etapa, 1. časť,
Gbeiy, ul. Haiaštava -  sanácia vodovodu,
Modra, Štefánikova u!., Komenského ul. - sanácia vodovodov -  v rozsahu: Komenského 
u!.,
ČS a VDJ Píla -  rekonštrukcia -  NN prípojka,
Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj, 
Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj 
DN 1400,
Bratislava - Sanácia havarijného stavu kanalizácie vo vybraných uliciach: SO 03 Kolárska 
ui.,
Holíč, prívod VZ Holíč -  les na ÚV Holíč LT DN 350,
Pezinok, Grinava -  výstavba kanalizácie, i. etapa.
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Výstavba vodovodu v obci Radošovce,
Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie,
Modra, Hrnčiarska ul. -  sanácia vodovodu,
Ivanka pri Dunaji, Poľná ul. a Cintorínska ul. -  sanácia vodovodu -  v rozsahu: Poľná ul.. 
Výstavba vodovodu v obci Popudinské Močidľany,
Bratislava, Zlatohorská ul. -  sanácia kanalizácie,
Bratislava, Kvetná ul. -  sanácia vodovodu a kanalizácie -  Daxnerovo námestie, 
Bratislava, ul. Pri starej prachárni -  sanácia verejného vodovodu DN 100,
Bratislava, Vajnory, Dorastenecká ul. -  sanácia verejného vodovodu,
Bratislava, Tyršovo nábrežie -  realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

BVS v roku 2021 začala proiektovo pripravovať stavby:

Technicko-skladový objekt s administratívnym zázemím, plnička pitnej vody.
Vodárenské múzeum, modernizácia sociálnych zariadení,
Bratislava, Alstrova ul. -  sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Vybudovanie príjmových staníc žumpových vôd.
Redukčná šachta a prepoj DN 500/200 pri D2, Záhorská Bystrica,
Bratislava, Rusovce a Čunovo -  sanácia vybraných ČS a modernizácia kanalizačného 
zberača na Balkánskej ul.,
Bratislava, Vajnorská ul. -  sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
ČOV Petržalka -  čerpanie organického znečistenia z práčky piesku za lapač piesku, 
Stupava, Budovateľská, Bezručova a Školská ul. -  sanácia mestského vodovodu. 
Adm inistratívny objekt Modra -  sanácia objektu,
Bratislava, Hradská ul. -  sanácia vodovodu.
Skalica, dobudovanie primárnej infraštruktúry pre Baťov kanál.
Devínska Nová Ves -  intenzifikácia a rozšírenie ČOV, 2. etapa,
Bratislava, ÚČOV Vrakuňa -  prestavba prevádzkovej budovy,
Bratislava, križovatka Košická s Oravskou ulicou -  sanácia havarijného stavu verejnej 
kanalizácie,
Bratislava, Moravská ul. -  sanácia havarijného stavu kanalizácie,
Šenkvice, Cerovská ul. -  sanácia vodovodu.

Proiektová príprava pokračovala na nasledovných stavbách:

Pezinok, Tehelná ul. -  Kanalizácia a vodovod,
ČOV Malacky -  komplexná rekonštrukcia ČOV,
Bratislava, Devínska cesta -  kanalizácia, rekonštrukcia vodovodu,
Bratislava -  prívod vody pre západný rozvojový pól,
Bratislava, kanalizačný prepoj HA a prepojenie zberačov E a A,
VDJ Baránok -  sanácia havarijného stavu,
Bernolákovo, úprava objektov v areáli.
Dunajská Lužná -  kanalizačný obchvat obce,
Bratislava, Rebarborová ul. - rozšírenie verejnej kanalizácie a sanácia vodovodu, 
Bratislava, Podniková ul. -  Sanácia zberača C,
ČOV Myjava -  sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej OK, 
Bratislava, ÚČOV Vrakuňa -  zabezpečenie eliminácie zápachu formou odorizácie,
VDJ a ČS Zlatnícka dolina -  sanácia objektu,
Bratislava, ČS Karlova Ves - hlavná, kompletná obnova objektu,
Bratislava, ÚČOV Vrakuňa -  sanácia žľabov a nádrží mechanického stupňa,
Bratislava, ČS Kutlíkova -  kompletná obnova objektu,
Bratislava, ČS Podunajské Biskupice -  kompletná obnova objektu.
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• Bratislava, Staré Mesto, modernizácia zberačov "AXI. a AXIa" a sanácia verejného 
vodovodu v ulici 29. augusta,

• Chorvátsky Grob, Čierna Voda, KČS 02 -  sanácia objektu,
• ČOV Smrdáky, sanácia oxidačnej priekopy, dobudovanie odľahčovacej komory 

a mechanického predčistenia,
• Bratislava, Žižkova ulica - sanácia vodovodu DN 350,
• Záhorská Bystrica, Donská ulica - sanácia vodovodu,
• Bratislava, zosilovacia ČS Devínska Nová Ves -  úprava potrubných rozvodov,
• Bratislava -  Trnávka, výmena potrubia verejného vodovodu v súbehu s rekonštrukciou 

verejnej kanalizácie.

Osobitne uvádzame:

Projekty spolufinancované Európskou úniou z Kohézneho fondu aŠR v rámci 
Operačného programu Životné prostredie -  INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

„Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd" (10 570 671 EUR)

Realizácia projektu bola zahájená v termíne máj 2011. Práce boli ukončené, prevzaté 
a následne príslušný stavebný úrad vydal v septembri 2014 súhlas s uvedením ČOV do trvalej 
prevádzky.

Predmetom bola kompletná modernizácia a rekonštrukcia ČOV s vybudovaním nového 
výtlačného potrubia vyčistených vôd s vyústením do rieky Morava (pôvodný recipient bol potok 
Kyštor). Modernizáciu bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu dodržania legislatívnych 
požiadaviek týkajúcich sa kvality vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík 
a fosfor.

V súlade s podmienkami zm luvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
uzatvorenej s Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej aj ako „MŽP SR“), po ukončení 5- 
ročného monitorovacieho obdobia BVS v novembri 2020 zaslala na MŽP SR záverečnú 
monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (finančné toky, merateľné ukazovatele, t. j. 
počet ekvivalentných obyvateľov, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 
2020 vyhodnotilo dodržanie podmienok zm luvy o nenávratnom finančnom príspevku ako 
splnené, vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej 
dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

„Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu"
- intenzifikácia a modernizácia ÚČOVVrakuňa, 2. stavba (20 198 964 EUR)
- intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka, 2. stavba (8 572 860 EUR)

V rámci predmetného projektu bolo riešené zabezpečenie zvýšenia účinnosti čistenia 
odpadových vôd s cieľom splnenia legislatívnych požiadaviek na odstraňovanie nutrientov 
a fosforu vo vyčistenej odpadovej vode v súlade s európskou legislatívou.

Zabezpečenie čistenia odpadových vôd sa týkalo časti Hlavného mesta Bratislavy 
prislúchajúcej k povodiu hraničného toku Dunaj, ale čiastočne aj splaškových odpadových vôd 
prečerpávaných do Bratislavy z časti Malokarpatského regiónu po Pezinok.

Projekt riešil modernizáciou biologického stupňa ÚČOV vo Vrakuni a ČOV v Petržalke.

Realizácia projektu bola zahájená dňa 8.11.2013. Práce boli ukončené v novembri 2015. 
Po ročnej skúšobnej prevádzke sú obe čistiarne v trvalej prevádzke.
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V súlade s podmienkami zm luvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej 
s MŽP SR, po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia zaslala v júni 2021 BVS 
poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (merateľné 
ukazovatele, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v júli 2021 vyhodnotilo dodržanie 
podmienok zm luvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej 
analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok 
zmluvy.

„Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra" (8 817 305 EUR)

Projekt pozostával z rekonštrukcie ČOV Modra, z dobudovania splaškovej kanalizácie 
v meste Modra a z odkanaiizovania obce Dubová.

Fyzická realizácia projektu bola zahájená 30.6.2014. Práce boli ukončené v decembri 
2015, boli skolaudované, uvedené do skúšobnej prevádzky a následne do trvalej prevádzky.

V súlade s podmienkami zm luvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej 
s MŽP SR, po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia naša spoločnosť v júni 2021 
zasiala poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov 
(merateľné ukazovatele, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2021 
vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, 
vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle 
podmienok zmluvy.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu aŠR v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia

„ČOV R o h o žn ík  - re ko n š tru k c ia  a m odern izác ia" (2 7 7 7  4 4 4  EUR)

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a jeho cieľom bolo zlepšenie 
odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 
ekvivalentných obyvateľov v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.

Fyzická realizácia projektu bola zahájená 19.7.2017. Práce boli ukončené v januári 2019. 
ČOV je  skolaudovaná po ukončení skúšobnej prevádzky bola uvedená do trvalej prevádzky.

V súlade s podmienkami zm luvy o nenávratnom finančnom príspevku podliehajú ukončené 
investičné projekty povinnému 5-ročnému monitorovaniu zo strany MŽP SR. BVS má 
povinnosť jedenkrát ročne, po dobu 5 rokov od uvedenia do trvalej prevádzky, zasielať plnenie 
ukazovateľov (finančné toky, merateľné ukazovatele, t. j. počet ekvivalentných obyvateľov 
napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť, resp. rekonštruované čistiarne odpadových 
vód a počet vyriešených aglomerácií). MŽP SR vyhodnotí splnenie podmienok zm luvy o NFP 
až po ukončení monitorovacieho obdobia a v prípade nedodržania predpokladov finančnej 
analýzy, resp. merateľných ukazovateľov, môže prikročiť ku korekciám, t. j. vráteniu časti 
získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

Pri príprave a realizácii jednotlivých stavieb kladie BVS dôraz na využívanie najnovších 
informačných technológií, čím sa zabezpečuje ich riadne fungovanie v systéme vodovodov 
a kanalizácií prostredníctvom centrálneho dispečingu. Nové technológie zároveň umožňujú 
zvýšenie ochrany objektov z hľadiska bezpečnosti.
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PERSPEKTÍVY M ODERNIZÁCIE A HLAVNÉ SMERY VÝVOJA PODNIKATEĽSKEJ 
ČINNOSTI SKUPINY BVS

Perspektívy modernizácie vodohospodárskej infraštruktúry BVS

Pri modernizácii vodohospodárskej infraštruktúry BVS vychádza z existujúceho stavu majetku 
(verejné vodovody a verejné kanalizácie), na ktorom vykonáva hlavný predmet svojej činnosti. 
Jednou zo základných priorít je  udržiavanie dobrého stavu existujúceho majetku, čo je  
dosahované jeho permanentnou obnovou (rekonštrukciou). Na zabezpečenie úlohy 
udržiavania dobrého stavu existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry nadväzuje úloha 
modernizácie systému tejto infraštruktúry. Jej cieľom je  smerovanie k čoraz viac spoľahlivej 
a bezpečnej, vysoko kvalitnej, hospodárnej, voči prírode priateľskej výrobe a distribúcii vody, 
resp. odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd; cieľom je  zároveň aj dosahovanie dostatočných 
kapacít pre uspokojovanie nárokov územného rozvoja.

Priority v oblasti modernizácie systému zásobovania vodou sú:

dosiahnutie vodárenských kapacít potrebných k spoľahlivému zabezpečeniu 
súčasných nárokov na dodávku pitnej vody pri zohľadnení aj výhľadových potrieb,

zabezpečenie dotácie deficitných oblastí, resp. oblastí s problematickými miestnymi 
zdrojmi,

optimalizácia využívania prameňov s energeticky výhodnou gravitačnou distribúciou 
vody do spotrebísk,

optimalizácia procesu zásobovania pitnou vodou zefektívňovaním využívania 
vodárenských zdrojov a distribúcie vody permanentným zvyšovaním kvality 
integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického dispečingu,

zabezpečenie alternatívnych riešení dodávky vody v krízových situáciách.

Modernizácia systémov zásobovania vodou je  orientovaná na realizáciu nasledovných 
koncepcií.

Súčasná koncepcia využívania vodárenských zdrojov podunajskej oblasti pre mesto Bratislava 
zostáva aplikovaná i v dlhodobom výhľade, a to vzhľadom na jednoznačnú výhodnosť 
lokalizácie týchto zdrojov na území mesta, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. Z hľadiska 
distribúcie vody zo zdrojov do spotrebiska (mesta) je  potrebné vybudovať samostatný prívod 
vody z vodárenského zdroja Rusovce -  Ostrovné lúčky -  Mokraď do vodojemu a čerpacej 
stanice Podunajské Biskupice využijúc most cez Dunaj budovaný v rámci stavby diaľnice D4 
(umiestnenie vodovodného potrubia na nový most).

Čo sa týka ostatných spotrebísk, treba konštatovať, že nakoľko lokálne zdroje vody oblasti 
Záhoria i Malokarpatskej oblasti sú z dôvodu ich kapacity a kvality nepostačujúce, 
už v súčasnosti sa vo významnej miere realizuje dotácia týchto spotrebísk vodou z miesta 
výskytu kvalitatívne i kvantitatívne vyhovujúcich podzemných vôd (vodárenské zdroje 
podunajskej oblasti). Excentrické umiestnenie týchto ťažiskových vodárenských zdrojov (v 
podunajskej oblasti) vo vzťahu k situovaniu spotrebísk mimo mesta Bratislavy predurčuje 
potrebu budovania prívodov vody. V súčasnosti sú vybudované distribučné línie z Bratislavy 
na Záhorie (po Malacky) a do Podhorskej oblasti (po Pezinok, resp. Modru a Senec). 
Pokračujúc v tejto koncepcii sú plánované ďalšie nadväzujúce distribučné zariadenia, ktorými 
sa zoptimalizuje dotácia Malokarpatskej oblasti z východnej časti Bratislavy (nový prívod vody 
Rača -  Pezinok (Grinava) s premiestnením čerpacej stanice Bernolákovo do uzla Pezinok -  
Grinava), resp. ktorými sa vyrieši zásobovanie vodou Západného rozvojového pôlu Bratislavy 
a zároveň zoptimalizuje dotácia oblasti Záhoria z Bratislavy (vytvorenie transportnej línie
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Čerpacia stanica Západ -  Západný rozvojový pól, resp. pokračujúcej línie do skupinového 
vodovodu Senického, ako aj skupinového vodovodu Holíč -  Skalica).

Konkrétne opatrenia:

• samostatný prívod vody z vodárenského zdroja Rusovce -  Ostrovné lúčky -  Mokraď 
do vodojemu a čerpacej stanice Podunajské Biskupice (umiestnenie vodovodného 
potrubia na nový most cez Dunaj budovaný v rámci stavby diaľnice D4),

• prívod vody pre severozápadný rozvojový pól mesta Bratislavy so súvisiacimi objektmi, 
vodovodný obchvat Malaciek a prívod vody Rohožník -  Plavecké Podhradie,

• dobudovanie zásobného okruhu Zohor -  Suchohrad -  Malacky,

• súbor objektov a opatrení pre optimalizáciu využitia prameňov,

• súbor vodárenských objektov pre spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou lokality 
Bratislava Kramáre a Koliba,

• zásobovanie pitnou vodou ďalších potenciálnych rozvojových území mesta Bratislavy 
-  Záhorská Bystrica, Marianka, Vajnory, Vinohrady, Južné mesto, Jarovce, Rusovce, 
Čunovo

• modernizácia vodárenského systému východnej časti Bratislavy a oblasti Pezinok 
a Senec novým prívodom vody Bratislava Rača -  Pezinok (Grinava) a ďalšími 
prepojeniami a zokruhovaniami nižšieho rádu cez Čiernu Vodu; premiestnenie 
čerpacej stanice Bernolákovo do Pezinka -  Grinavy,

• optimalizácia integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického 
dispečingu.

Súčasná i výhľadová celková bilancia územia v pôsobnosti BVS je  pozitívna. K zachovaniu 
tohto priaznivého stavu je  nevyhnutná dôsledná ochrana vodárenských zdrojov a riešenie 
prípadov zhoršenia kvality vody v zdrojoch (napr. zdroj Kalinkovo úpravou vody); okrem toho 
rozšírenie najmä zdrojov Rusovce -  Ostrovné lúčky -  Mokraď a Šamorín pre zvýšenie stupňa 
diverzifikácie (zálohovania) zdrojov.

Priority v oblasti modernizácie systému kanalizácie sú:

• dosiahnutie kapacít stokových sietí potrebných k spoľahlivému zabezpečeniu 
súčasných nárokov na odkanaiizovania pri zohľadnení aj výhľadových potrieb,

• zabezpečenie čistenia odpadových vód v súlade s platnou legislatívou a v súvislosti 
s nárokmi územného rozvoja,

• zníženie množstva balastných vód vo verejných kanalizáciách (prítoky podzemných 
vód a vód z povrchového odtoku -  vód zrážkových i vód povrchových tokov),

• optimalizácia procesu kanalizácie permanentným zvyšovaním kvality integrovaného 
systému riadenia a centrálneho technologického dispečingu.

Modernizácia systémov kanalizácie je  orientovaná na koncepciu centralizácie procesu čistenia 
odpadových vód -  dopojenie ďalších obcí (Most pri Bratislave a Malinovo -  už sa realizuje) k 
systému ľavobrežnej kanalizácie mesta Bratislava so spoločnou ČOV Bratislava Vrakuňa, 
resp. pripojenie výhľadovo plánovaného systému kanalizácie obcí v území Senica -  Holíč na 
spoločnú ČOV Holíč, ako aj riešenie skupinovej kanalizácie Plavecký Mikuláš -  Plavecký 
Peter, prípadne Prievaly. V ostatných prípadoch pôjde o samostatné kanalizácie s vlastnou 
ČOV, resp. s možnosťou pripojenia menšieho počtu satelitných osídlení (obcí) okolo menších 
miest.
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Konkrétne opatrenia:

• modernizácia stokových sietí (v Bratislave najmä rekonštrukcia kritických úsekov 
hlavných zberačov, dažďové nádrže v povodí zberačov B, C, odľahčovacia komora na 
zberači AIX, eliminácia vtokov povrchových vôd z extravilánu, riešenie kanalizácie 
rozvojových území vo východnej časti mesta -  dobudovanie dažďovej nádrže v Rači; 
prepojenie zberača E s KCHOV II, kanalizačný zberač SC v povodí ČOV Devínska 
Nová Ves; mimo Bratislavy najmä výtlačné kanalizačné potrubia Rovinka -  Dunajská 
Lužná a Miloslavov -  Dunajská Lužná v povodí ČOV Hamuliakovo),

• modernizácia ČOV Hamuliakovo za účelom zabezpečenia dostatočnej kapacity 
pokrývajúcej nároky územného rozvoja,

• modernizácia ďalších ČOV za účelom zvýšenia kapacity pre pokrytie nárokov 
územného rozvoja a zabezpečenia vyhovujúcej technológie: Rohožník (v súčasnosti 
už v skúšobnej prevádzke), Gbeiy, Smrdáky, Senica, Holíč,

• optimalizácia integrovaného systému riadenia a centrálneho technologického 
dispečingu.

Všeobecne stratégia BVS v oblasti modernizácie vodárenskej infraštruktúry je  koncipovaná so 
zreteľom na zásadné dokumenty EÚ (vo všeobecnej rovine je  to Smernica európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES, v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd Smernica 
Rady č. 91/271/EHS a v oblasti kvality pitnej vody Smernica Rady č. 98/83/ES), ktoré sú 
transponované do národnej legislatívy (najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov), ale aj do ďalších 
strategických dokumentov SR.
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INFORMAČNE TECHNOLÓGIE

Zabezpečovanie úloh odboru informatiky (ďalej aj ako „O IT“) bolo počas celého roka 2021 
ovplyvnené pandemickou situáciou COVID-19. OIT sa aj napriek sťaženým podmienkam 
podarilo zabezpečovať plynulý chod IT systémov a aplikácií spoločnosti BVS, čo je  kľúčovou 
úlohou odboru.

Rok 2021 aj napriek obmedzeniam spôsobených pandémiou naprieč celou spoločnosťou 
priniesol pre OIT množstvo nových úloh a projektov.

Jedným z významných projektov, s ktorými sa GIT musel popasovať v prvej polovici roka 2021, 
bola integrácia dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s. do štruktúry BVS. V tomto krátkom 
období BVS zrealizovala migráciu všetkých IT systémov dcérskej spoločnosti do systémov 
BVS, pripojenie jej lokalít do MPLS siete BVS a začlenenie zamestnancov Infra Services, a. s. 
do BVS štruktúry vrátane pridelenia informačno-komunikačných prostriedkov a zariadení a 
pridelenia jednotlivých prístupov. V neposlednom rade OIT pristúpil k presunu HW 
prostriedkov Infra Services, a. s. z prenajatých priestorov dátového centra do vlastných 
priestorov BVS za účelom dosiahnutia zníženia nákladov a ekonomických úspor.

Súčasne s migráciou boli v roku 2021 zrealizované úpravy a doplnenia infraštruktúry a HW 
vybavenia za účelom vybudovania druhého Dátového centra vo vlastných priestoroch, ktoré 
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a dostupnosti systémov IT BVS a zároveň umožní presun 
ďalších systémov z prenájmu v roku 2022 a následne ďalšie zníženie ekonomických nákladov.

V rámci zabezpečovania plynulého chodu IT systémov a aplikácií, BVS v tomto roku pristúpila 
k postupnej obnove morálne a fyzicky zastaraného HW  vybavenia v infraštruktúre BVS a to 
postupnou obmenou Core switchov a serverovej farmy spoločnosti. Pokračovala aj 
modernizácia a obmena zariadení informačno-komunikačných prostriedkov a zariadení 
pracovníkom spoločnosti a upgrade operačných systémov na zariadeniach.

OIT v tomto roku intenzívne pracoval aj na plnení legislatívnych povinností vyplývajúcich 
z kybernetického zákona. Jednou z hlavných úloh bola realizácia zabezpečenia pozície 
manažéra kybernetickej bezpečnosti externou formou, čo výrazne pomohlo k urýchleniu 
zavádzania postupov a opatrení za účelom zvýšenia bezpečnosti z pohľadu kybernetickej 
bezpečnosti. V rámci týchto aktivít prebehla čiastočná aktualizácia smerníc a ich rozšírenie v 
zmysle legislatívnych požiadaviek, úprava nastavenia sietí a jednotlivých prístupov, ako aj 
obstaranie a nasadenie SW  ochrany pre technologickú sieť a prvky CTD, ako kľúčových 
systémov pre poskytovanie základnej služby a kritickej infraštruktúry.

Realizácia všetkých aktivít v oblasti IT bezpečnosti vyústila koncom roku 2021 k úspešnému 
vykonaniu auditu kybernetickej bezpečnosti a splnenia legislatívnej povinnosti BVS voči 
Národnému bezpečnostnému úradu.

V oblasti aplikácií bol rok 2021 dynamický či už v oblasti pričlenenia Infra Services, a. s. 
vrátane jej infraštruktúry a aplikácií alebo nasadzovaním nových aplikácií.

K najvýznamnejším aplikáciám nasadeným v roku 2021 bezpochyby patrí nový evidenčný 
systém helpdesku ako základný servisný nástroj spoločnosti, čím vznikol jednotný 
komunikačný kanál a centralizovaná evidencia požiadaviek v oblasti podpory aplikácií, 
infraštruktúry a iných informačných technológií. Takáto evidencia požiadaviek zabezpečila 
okrem sprehľadnenie a zefektívnenie práce aj nastavenie sledovania KPI a SLA.
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K ďalším novo nasadeným aplikáciám patrí Venzeo -  aplikácia na získavanie fotografií priamo 
v teréne na bezpečnejšie zdieľanie a získavanie kategorizovaných fotografií pre kontrolu 
kvality, program Envita, ktorý vychádza zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k nemu 
príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR.

Všetky webové sídla BVS prešli redizajnom -  bol zjednotený dizajn všetkých sídiel, došlo k 
rozšíreniu jednotlivých funkcionaiít, čo umožnilo lepšie a rozsiahlejšie využívanie prostredia zo 
strany užívateľov.

V júni 2021 po pričlenení infra Services, a. s. boli zlúčené personálne systémy oboch 
spoločností. Došlo k zjednoteniu dochádzkového, mzdového a personálneho systému, 
zároveň bola rozšírená funkcionaiita jednotlivých modulov a boli aktivované aj vybrané nové 
moduly. Rozšírenie modulov zabezpečilo zdigitaiizovanie procesu zadávania a schvaľovania 
dovoleniek. Každému zamestnancovi bolo personaiizované konto, kde si môže prezrieť svoju 
dochádzku a prehľad neprítomností na pracovisku (dovolenka, PN, OCR).

V prvej polovici roka bola funkcionaiita objednávania a schvaľovania definitívne presunutá do 
iS SAP -  podnikového ekonomického systému, čo umožnilo optimaiizovať, sprehľadniť a 
zjednodušiť schvaľovací proces. K výhodám nového schvaľovania patrí aj automatizovaná 
kontrola nákladov voči schválenému ekonomickému plánu a čerpaným zmluvám, zavedenie 
elektronického podpisu a pečiatky na objednávkach pre vybrané oddelenia.

Presun procesu schvaľovania vytvorilo podmienky pre nasadenie novej registratúry Memphis, 
čo zefektívnilo a optimaiizovaio prácu v podateľni, ponúklo používateľom modernejšie a 
intuitívnejšie pracovné prostredie. V súvislosti s prechodom na iS Memphis bol rozšírený SAP 
o funkcionaiitu zasielania úloh, schvaľovania vyplatenia kompenzačných platieb.

Rozširovanie systémov reflektovalo nielen zmeny, ktoré nastali v BVS včlenením infra 
Services, a. s. V oblasti SAP boli dopracované funkcionaiity na spracovanie zákaziek a 
evidenciu výkonov, použitých materiálov na zákazkách, tvorbu objednávok k opravám a 
refakturácie, evidenciu dopravy a PHM, zakladanie materiálu na výdajky zo skladov, čo 
pomôže pri rozhodovacích procesoch a ďalších investíciách do vodovodných a kanalizačných 
sietí.

Nasadenie novej funkcionaiity v SAP umožnilo, aby si zamestnanci BVS a ich blízki rodinní 
príslušníci mohli raz za tri roky uplatniť 90% zľavu na vybrané položky z Cenníka výkonov a 
služieb súvisiacich so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom a odkanalizovaním 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Koncom roka začali prípravné práce s nasadením MS Office 365 zatiaľ pre vybrané skupiny 
vedúcich pracovníkov.

V oblasti geograficko-informačného systému sa BVS zameriavala na prípravne práce na 
upgrade systému v rozsahu aktualizácie nosných oblastí a to najmä registra adries, grafiky 
ulíc a taktiež na čistenie dát ako sú odberné miesta, hladiny a formuláre.

Realizáciou všetkých horeuvedených aktivít prispel odbor informatiky k zefektívneniu činnosti 
spoločnosti BVS a jej zamestnancov, ktorá v konečnom dôsledku vedie k zníženiu 
ekonomických nákladov. Vylepšovaním jestvujúcich aplikácií, systémov, procesov ako aj 
nasadzovaním nových moderných riešení OIT sleduje stanovený cieľ budovania BVS ako 
modernej digitálnej spoločnosti. V tomto trende chce OIT pokračovať aj v budúcom období.
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VÝSKUM A VÝVOJ

V roku 2021 pokračovala realizácia medzinárodného projektu „SYSTEM“. Hlavným cieľom 
projektu je  vyvinúť a navrhnúť nový senzorový systém pre detekciu vybraných druhov látok, 
ktoré sa nachádzajú v komunálnom odpade, v odpadovej vode a v ovzduší za účelom zvýšenia 
bezpečnosti obyvateľstva v súlade s ochranou životného prostredia. Projektové konzorcium 
tvorí celkom 22 subjektov z rôznych krajín EÚ (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, 
Slovensko, Švédsko) a z Veľkej Británie a je  zložené najmä z vedecko-výskumných 
organizácií, technologických deveioperov a vodárenských spoločností.

V ďalšom období BVS plánuje pokračovať vo vytváraní medzinárodných spoluprác a zapájaní 
sa do medzinárodných projektov a programov prinášajúcich inovácie v oblastiach nakladania 
s vodou, klimatických zmien, ochrany vodných zdrojov a pod.

Zámerom je  tiež pokračovať v rozvíjaní spolupráce s akademickým sektorom, efektívne 
zavádzať trendy, digitalizáciu a systémovými riešeniami skvalitňovať podporu procesov tak, 
aby smerovali k inovatívnym a zákaznícky orientovaným riešeniam v prostredí sieťového 
odvetvia vodárenstva.

Spoločnosť BVS vynaložila v roku 2021 náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja 
vo výške 120 707 EUR. Náklady sú tvorené mzdovými nákladmi zamestnancov zapojených 
do medzinárodného projektu SYSTEM a ostatnými výdavkami súvisiacimi s projektom.

Spoločnosti infra Services a BIONERGY nevynaiožiii v roku 2021 žiadne náklady na činnosť 
v oblasti výskumu a vývoja.
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C ER TIFIK Á TY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zaviedla integrovaný manažérsky systém ako 
dobrovoľný nástroj na uplatňovanie efektívneho, jednotného, systémového a procesného 
riadenia organizácie v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001. BVS 
je  držiteľom certifikátov manažérstva kvality ISO 9001:2008 a environmentálneho 
manažérstva ISO 14001:2004 od roku 2011.

Dňa 16.9.2021 absolvovala spoločnosť Dozorný audit integrovaného manažérskeho systému, 
ktorý vykonala certifikačná spoločnosť BUREAU VERITAS Slovakia spol. s r. o. Dozorný audit 
skúmal a hodnotil dokumentáciu spoločnosti, efektivitu procesov a plnenie nápravných 
opatrení a úloh z predchádzajúcich auditov, ako aj dodržiavanie právnych požiadaviek 
kladených na BVS a požiadaviek daných normami ISO 9001 a ISO 14001.

Audit predstavuje nastroj na kontrolu a monitorovanie aktuálneho stavu politiky kvality 
a environmentálnej politiky v spoločnosti, čo umožňuje identifikovať potenciálne problémové 
okruhy vo fungovaní spoločnosti. Na identifikované nedostatky dochádza k stanovovaniu 
nápravných opatrení a úloh, ktoré umožňujú zlepšovať procesy a činnosti a proaktívne 
pristupovať k riešeniu existujúcich, resp. možných problémov.

Oblasti, na ktoré bol periodicky audit zameraný:
• potvrdiť zhodu systému manažérstva kvality organizácie s požiadavkami normy ISO 

9001:2015,
• potvrdiť zhodu systému environmentálneho manažérstva organizácie s požiadavkami 

normy ISO 14001:2015.

Auditované oblasti:
• proces výroby vody DVV Podunajské Biskupice - VDJ a ČS
• proces dispečerského riadenia a proces riadenia porúch
• riadenie environmentálneho manažérstva a významných environmentálnych aspektov
• proces nákupu

Výsledok auditu:
• Počet nezhôd identifikovaných v priebehu auditu: O
• Počet pozorovaní identifikovaných počas auditu: 1
• Počet príležitosti na zlepšenie identifikovaných počas auditu: 4

Záver auditu:
V rámci dozorného auditu preukázal systém manažérstva celkovú zhodu s požiadavkami 
systémových noriem. Na základe výsledkov z vykonaného auditu a preukázaného stupňa 
vývoja a vyspelosti systému manažérstva, vedúci audítorského tímu konštatoval, že udelené 
Certifikáty, podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, osvedčujúce splnenie požiadaviek 
aplikovaných noriem, zostávajú v platnosti. Certifikáty sú platné do 5.6.2022, za predpokladu 
neustáleho udržiavania systémov v organizácii.

Pre BVS predstavuje integrovaný manažérsky systém záväzok do budúcna hlavne v oblasti 
ochrany životného prostredia, plnenia environmentálnych a ďalších záväzkov, ktoré 
spoločnosti vyplývajú z jedinečného postavenia na trhu danom charakterom dodávaného 
produktu a jeho mimoriadnym významom. Certifikáty ďalej spoločnosť zaväzujú 
k pokračovaniu budovania prozákaznícky orientovanej spoločnosti a k poskytovaniu 
profesionálnych a kvalitných služieb s dôrazom na vysokú spokojnosť svojich zákazníkov.
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FINANČNA ANALÝZA INDIV IDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY BVS

Prehľad vývoja vybraných ukazovateľov a výsledkov (v EUR) v posledných 3 rokoch

EUR 458 539 816 460 636 297 523 029 450

EUR 403 855 144 413 468 447 501 704 347

EUR 1 308 983 285 719 206 345

EUR 11 099 798 11 102 653 11 534 897

EUR 25 552 562 14 769 167 2 788 144

EUR 320 295 204 321 423 437 383 478 563

EUR 95 849 177 97 513 388 94 949 953

EUR 1 158 608 1 358 482 7 967 539

EUR 18 519 133 20 214 591 17 162 130

EUR 68 499 948 69 012 948 0

EUR 513 682 514 907 63 791 887

EUR 104 790 553 100 114 094 97 335 680

EUR 97 066 596 95 010 847 91 568 313

EUR 96 453 218 96 481 832 100 993 665

EUR 23 133 142 24 588 420 25 416 609

EUR 451 385 430 133 411 955

EUR 8 337 335 3 632 262 -3 657 985

EUR 1 545 860 999 818 -677 333

EUR 6 791 475 2 632 444 -2 980 652

EUR 8 788 720 4 062 395 -3 246 030

EUR 31 921 862 28 650 815 22 170 579

koef. 2,26 2,51 3,03

% 1,58 0,66 -0,49

% 2,12 0,82 -0,78

% 7,00 2,77 -3,26

koef. 4,65 4,82 5,71

koef. 0,503 0,408 0,183

% 60,01 58,54 48,86

koef. 0,920 0,964 1,038

koef. 31,31 6,81 4,28

% 69,85 69,78 73,32
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Spoločnosť je  povinná v súvislosti s čerpanými úvermi sledovať a plniť vybrané finančné 
ukazovatele (tzv. kovenanty). BVS má povinnosť plniť ukazovateľ krytia dlhovej služby DSCR 
(minimálne 1,2), ukazovateľ Debt/EBITDA (maximálne 6) a ukazovateľ podielu vlastného 
imania k celkovým pasívam (minimálne 55 %). BVS k 31.12.2021 splnila všetky bankou 
sledované finančné ukazovatele.

Aktíva

BVS zabezpečuje svoju prevádzkovú činnosť -  dodávku pitnej vody a odkanaiizovanie 
a čistenie odpadových vôd prostredníctvom aktív, ktoré dosiahli ku dňu 31.12.2021 hodnotu 
458 540 tis. EUR (k 31.12.2020: 460 636 tis. EUR). Pokles celkového majetku spoločnosti 
oproti roku 2020 o 2 096 tis. EUR spôsobilo najmä odúčtovanie podielu v spoločnosti infra 
Services, a. s. v dôsledku zlúčenia (zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku 
o 18 641 tis. EUR), ktoré bolo korigované nárastom hodnoty dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku (o 9 027 tis. EUR, z toho 3 289 tis. EUR v dôsledku zlúčenia) 
a obežného majetku (o 10 634 tis. EUR, z toho 8 118 tis. EUR v dôsledku zlúčenia). Časové 
rozlíšenie aktív kleslo oproti roku 2020 o 3 117 tis. EUR.

Netto hodnota neobežného (dlhodobého) majetku BVS v dôsledku zlúčenia s infra Services, 
a. s. a opotrebenia a tvorby opravných položiek medziročne klesla o 9 613 tis. EUR, t. j. 
o 2,3 %, zatiaľ čo brutto hodnota neobežného majetku stúpia o 12 629 tis. EUR (v roku 2020: 
nárast o 16 256 tis. EUR), a to najmä z dôvodu renovácií, rekonštrukcií, modernizácií 
a rozširovania vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve BVS. Opotrebovanosť dlhodobého 
majetku BVS je  na úrovni 60,01 % (v roku 2020: 58,54 %).

Netto hodnota DNM stúpia oproti roku 2020 o 1 377 tis. EUR (z toho o 607 tis. EUR v dôsledku 
zlúčenia), netto hodnota DHM vzrástla o 7 651 tis. EUR (z toho o 2 681 tis. EUR v dôsledku 
zlúčenia), netto hodnota DEM klesla o 18 641 tis. EUR (celé v dôsledku zlúčenia). Výraznejší 
nárast dlhodobého majetku bol zaznamenaný najmä na položke obstarávaného DHM (nárast 
o i l  469 tis. EUR), v dôsledku rozsiahlych investícií do obnovy a rozširovania infraštruktúry, 
viď viac informácií v časti Technický a investičný rozvoj.

Štruktúra dlhodobého hmotného majetku (netto v EUR) k 31.12.2021

stavby; 258 884 935

Pozemky; 68 023 860

Samostatné hnuteľné 
veci; 21 554 133

Ostatný DHM; 205 990

obstarávaný DHM; 
32 848 098

Poskytnuté preddavky 
na DHM; 595 432
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Medziročný nárast zaznamenala BVS pri obežnom majetku, ktorého netto hodnota vzrástla 
o 10 634 tis. EUR, t. j. o 27,3 % (rok 2020: nárast o 22 169 tis. EUR). Nárast bol spôsobený 
najmä nárastom zostatkov na bankových účtoch (nárast o 10 783 tis. EUR).

Celkové netto krátkodobé pohľadávky klesli oproti roku 2019 o 3 tis. EUR, t. j. o 0,03 % (rok 
2020: pokles o 432 tis. EUR).

Časové rozlíšenie aktív medziročne kleslo o 3 1 1 7  tis. EUR, čo bolo spôsobené 
nadhodnotením dohadnej položky za vodné, stočné, zrážky a ostatné služby v roku 2020, 
ktorej výška bola opravená v roku 2021 ako významná chyba voči výsledku hospodárenia 
minulých období.

Pohotová likvidita BVS (likvidita prvého stupňa) dosiahla za rok 2021 hodnotu 1,34. 
Ukazovateľ dáva do pomeru finančné účty voči krátkodobým záväzkom spoločnosti. Celková 
likvidita BVS dosiahla za rok 2021 hodnotu 1,99. Znižovanie likvidity v rokoch 2016-2019 bolo 
dôsledkom dlhodobého nezvyšovania cien za dodávky hlavných komodít a služieb spoločnosti 
(vodné, stočné, zrážky), ako aj starnúcej infraštruktúry, ktorej stav sa odráža na nutnosti 
navyšovania objemu opráv a následnom zvyšovaní objemu záväzkov spoločnosti a znížení 
objemu finančných prostriedkov. Výrazný pokles likvidity v roku 2019 spôsobilo vykázanie 
zostatkov bankových úverov v krátkodobých záväzkoch z dôvodu ich splatnosti k 31.12.2020. 
Spoločnosť v roku 2020 úvery refinancovaia.

Ukazovatele likvidity BVS (v %) v rokoch 2017-2021
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Pasíva

Vlastné imanie BVS medziročne kleslo o 1 128 tis. EUR (rok 2020: pokles o 62 055 tis. EUR). 
Pokles bol spôsobený odúčtovaním oceňovacích rozdielov z precenenia majetku infra 
Services, a. s. v dôsledku zániku opodstatnenosti pri zlúčení spoločností. Na jednu akciu 
základného imania pripadá vlastné imanie v hodnote 37,782 EUR, čo predstavuje pokles 
o 0,35 % oproti predchádzajúcemu obdobiu (rok 2020: 37,915 EUR/akcia).

Oproti predchádzajúcemu roku klesli BVS dlhodobé záväzky o 200 tis. EUR (rok 2020: pokles 
o 6 609 tis. EUR), a to z dôvodu medziročného zníženia hodnoty zádržného z dodávok 
investičnej výstavby ako záruky na nedorobky a reklamácie (pokles o 202 tis. EUR). Záväzky 
zo sociálneho fondu stúpli o 2 tis. EUR.
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Hodnota dlhodobých rezerv stúpla o 457 tis. EUR (rok 2020: nárast o 356 tis. EUR), pričom 
nárast je  spôsobený najmä dotvorením rezerv na odchodné a odmeny za jubileá, čo súvisí so 
zlúčením so spoločnosťou infra Services, a. s. a prevzatím väčšiny zamestnancov zaniknutej 
spoločnosti.

BVS financuje svoju podnikateľskú činnosť využívaním vlastných zdrojov, ale aj 
použitím cudzích zdrojov formou dotácií finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho 
rozpočtu a taktiež čerpaním bankových úverov. BVS v roku 2013 zmluvu o splátkovom úvere 
s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového úveru v celkovej hodnote 80 mil. EUR za 
účelom financovania investičných projektov a nákup investičného majetku. V roku 2018 
spoločnosť uzatvorila zmluvu o úvere so spoločnosťou Tatra banka, a.s. v celkovej hodnote 
5,16 mil. EUR, za účelom vyplatenia starších úverových záväzkov. Úvery poskytnuté Tatra 
bankou, a.s. boli v roku 2020 refinancované novým úverom poskytnutým Slovenskou 
sporiteľňou, a. s. vo výške 59,28 mil. EUR. BVS v roku 2020 taktiež čerpala úver od UniCredit 
banky vo výške 10,5 mil. EUR za účelom vyplatenia kúpnej ceny minoritného podielu 
v spoločnosti infra Services, a. s. Celková hodnota bankových úverov klesla oproti roku 2020 
o 514 tis. EUR.

Pomer celkových záväzkov voči celkovému majetku BVS (ďalej ako „celková zadiženosť“) 
k 31.12.2021 dosiahol hodnotu 20,90 %.

Celková zadiženosť BVS (v %) v rokoch 2017-2021
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Krátkodobé záväzky medziročne klesli o 1 695 tis. EUR (rok 2020: nárast o 3 052 tis. EUR), 
hodnota krátkodobých záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám klesla v dôsledku 
zlúčenia o 5 440 tis. EUR. Hodnota krátkodobých rezerv stúpia o 288 tis. EUR.

Časové rozlíšenie pasív vzrástlo o 696 tis. EUR (rok 2020: pokles o 2 901 tis. EUR), čo je 
spôsobené nárastom položky výnosy budúcich období v dôsledku prijatých darov vo forme 
vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Zostatok darov a dotácií na rozpúšťanie je 
k 31.12.2021 vo výške 42 395 tis. EUR (k 31.12.20220: 41 699 tis. EUR).
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Náklady a výnosy

Spoločnosť BVS dosiahla v roku 2021 výnosy z hospodárskej činnosti na úrovni 104 791 tis. 
EUR (v roku 2020: 100 114 tis. EUR), čo predstavuje medziročný nárast o 4 676 tis. EUR, t. j. 
o 4,67 % (rok 2020: nárast o 3 710 tis. EUR, t. j. o 3,85 %). Spoločnosť BVS v roku 2021 
vykonala opravu tvorby dohadnej položky za vodné, stočné a zrážky za rok 2020 vo výške 
3 231 842 EUR (pre viac informácií pozri bod B ods. 23 Poznámok k individuálnej účtovnej 
závierke k 31.12.2021). Najvýznamnejšie sa na zvýšení výnosov podieľalo zvýšenie cien 
vodného a stočného od augusta 2021 na základe rozhodnutia ÚRSO (viac informácií 
v kapitole Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd) a tržby z predaja DHM (nárast o 1 101 tis. EUR).

Tržby za predaj vlastných výrobkov (dodávky vody, tzv. vodné) tvoria 44,6 % celkových 
výnosov z hospodárskej činnosti a tržby z predaja služieb v oblasti čistenia a odvádzania 
odpadových vôd, tzv. stočné a zrážky tvoria 45,5 % celkových výnosov z hospodárskej 
činnosti.

Vývoj tržieb za regulovanú činnosť (v EUR) v rokoch 2017-2021
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BVS zaznamenala medziročný pokles nákladov na hospodársku činnosť o 687 tis. EUR, t. j. 
o 0,71 % (rok 2020: pokles o 3 878 tis. EUR) a ich celková hodnota dosiahla úroveň 
95 848 tis. EUR (v roku 2020: 96 535 tis. EUR).

BVS zaznamenala nárast spotreby materiálu a energií o 697 tis. EUR, pokles nákladov na 
opravy a služby o 6 198 tis. EUR, nárast osobných nákladov o 4 756 tis. EUR, pokles odpisov 
DHM a DNM o 1 455 tis. EUR, pokles opravných položiek k majetku, zásobám a pohľadávkam 
o 366 tis. EUR a pokles ostatných nákladov na hospodársku činnosť o 393 tis. EUR, čo bolo 
spôsobené najmä zlúčením so spoločnosťou infra Services, a. s., prevzatím jej zamestnancov 
a následnou zmenou štruktúry nákladov z dôvodu, že časť v minulosti nakupovaných služieb 
(napr. opravy a údržba majetku) si teraz Spoločnosť zabezpečuje vlastnými zamestnancami.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku BVS, ako významná nákladová položka 
spoločnosti, dosiahli hodnotu 23 332 tis. EUR, čo je  medziročný pokles o 8,38 % (rok 2020: 
25 467 tis. EUR). Samotné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku klesli oproti
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predchádzajúcemu obdobiu o 1 455 tis. EUR. Hodnota opravných položiek k dlhodobému 
hmotnému a nehmotnému majetku medziročne klesla o 680 tis. EUR (rok 2020: nárast 
o 758 tis. EUR).

Náklady na služby (opravy a udržiavanie a ostatné služby) (v EUR) v rokoch 2017-2021
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Výška opravných položiek k pohľadávkam medziročne klesla o 255 tis. EUR (rok 2020: nárast 
0 275 tis. EUR).

BVS v roku 2021 zahrnula medzi odpočítateľné položky opravu chýb minulých období (opravu 
dohadnej položky na výnosy za vodné, stočné a zrážky) v sume 3 232 tis. EUR a dosiahla 
základ dane vo výške 316 tis. EUR. Splatná daň z príjmov dosiahla výšku 66 tis. EUR. 
Odložená daň dosiahla výšku 1 223 tis. EUR (rok 2020: 997 tis. EUR).

BVS dosiahla v roku 2021 zisk po zdanení vo výške 6 791 475 EUR. O rozdelení výsledku 
hospodárenia rozhoduje valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Spoločnosti 
na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 je  nasledovný:

679 148

3 231 842

2 880 485

Podiel na dividendách pripadajúci na vlastné akcie držané Spoločnosťou (podiel 8,43 %) vo 
výške 242 867 EUR bude použitý na navýšenie Sociálneho fondu Spoločnosti.

Výsledok hospodárenia po zdanení a EBITDA (v EUR) v rokoch 2017-2021
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FINANČNA ANALÝZA KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SKUPINY BVS

Spoločnosť BVS zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky spoločnosti 
konsolidovaného celku. BVS konsoliduje v roku 2021 obe dcérske spoločnosti metódou úplnej 
konsolidácie, Infra Services, a. s. je  konsolidovaná do dňa zániku 31.5.2021.

Aktíva

Skupina BVS vykázala k 31.12.2021 celkové aktíva vo výške 469 462 tis. EUR (rok 2020: 
464 644 tis. EUR). Medziročný nárast celkových aktív Skupiny BVS o 4 818 tis. EUR, t. j. 
o 1,04 % (rok 2020: nárast o 7 429 tis. EUR) bol spôsobený nárastom obežných aktív, najmä 
peňažných prostriedkov.

Dlhodobé aktíva Skupiny BVS medziročne stúpli o 547 tis. EUR. Netto hodnota dlhodobého 
hmotného majetku vrátane práv na užívanie majetku stúpia oproti stavu k 31.12.2020 
o 2 293 tis. EUR. Netto hodnota dlhodobého nehmotného majetku Skupiny BVS medziročne 
stúpia o 584 tis. EUR.

Nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenala Skupina BVS pri obežnom majetku, 
ktorého hodnota stúpia o 4 271 tis. EUR, t. j. o 10,16 % (rok 2020: nárast o 21 226 tis. EUR). 
Nárast bol spôsobený zvýšením hodnoty zásob o 165 tis. EUR a nárastom prostriedkov na 
finančných účtoch o 4 857 tis. EUR. Netto hodnota pohľadávok klesla 766 tis. EUR.

Pasíva

Vlastné imanie Skupiny BVS medziročne stúplo o 5 1 7 0  tis. EUR (rok 2020: nárast 
o 6 640 tis. EUR), a to najmä z dôvodu kladného súhrnného hospodárskeho výsledku Skupiny 
BVS vo výške 5 760 tis. EUR.

Oproti predchádzajúcemu roku v Skupine BVS stúpli dlhodobé záväzky o 322 tis. EUR. 
Krátkodobé záväzky Skupiny BVS klesli o 674 tis. EUR.

Náklady a výnosy

Skupina BVS dosiahla v roku 2021 tržby v hodnote 97 268 tis. EUR (rok 2020: 
91 588 tis. EUR) a celkové prevádzkové výnosy na úrovni 105 650 tis. EUR (rok 2020: 
97 827 tis. EUR), čo predstavuje medziročný nárast o 7 822 tis. EUR, t. j. 8 %.

Celkové prevádzkové náklady Skupiny BVS dosiahli úroveň 97 696 tis. EUR (rok 2020: 
85 443 tis. EUR), čo predstavuje medziročný nárast o 12 253 tis. EUR, t. j. 14,34 %. Spotreba 
materiálu a energií vzrástla o 477 tis. EUR, mzdové náklady vzrástli o 7 229 tis. EUR, odpisy 
a opravné položky k majetku stúpli o 8 792 tis. EUR, ostatné prevádzkové náklady klesli 
o 817 tis. EUR a náklady na služby klesli o 3 428 tis. EUR. Odpisy a opravné položky 
k dlhodobému majetku Skupiny BVS dosiahli hodnotu 30 456 tis. EUR (rok 2020: 
21 664 tis. EUR). Náklady na finančnú činnosť klesli o 74 tis. EUR na výšku 565 tis. EUR (rok 
2020: 639 tis. EUR).

Skupina BVS dosiahla kladný hospodársky výsledok pred zdanením v sume 7 389 tis. EUR 
(v roku 2020: zisk 10 745 tis. EUR). Súhrnný hospodársky výsledok (zisk) po zdanení je  na 
úrovni 5 760 tis. EUR (v roku 2020: zisk 6 678 tis. EUR), tzn. medziročný pokles 
o 918 tis. EUR.
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Prehľad vybraných ukazovateľov Skupiny BVS

Likvidita 1.stupňa 
(okamžitá 
likvidita)

koef. 1,36 1,13
Ukazovateľ vyjadruje okamžitú scľiopnosť podniku 
uľiradiť svoje záväzky. Vyjadruje, koľko EUR 
finančnýcľi prostriedkov pripadá na 1 EUR 
záväzkov.

Likvidita 2.stupňa 
(bežná likvidita) koef. 2,09 1,90

Ukazovateľ cľiarakterizuje scľiopnosť Skupiny BVS 
kryť svojimi poľiľadávkami a peňažnými 
prostriedkami svoje bežné potreby a krátkodobé 
dlhy.

Likvidita 3.stupňa 
(celková likvidita) koef. 2,16 1,95

Ukazovateľ sa používa pre bežnú orientáciu o 
platobnej schopnosti podniku. Vyjadruje, koľko EUR 
finančných prostriedkov, pohľadávok v prípade ich 
okamžitej úhrady, a speňažených zásob pripadá na 
1 EUR záväzkov.

Rentabilita 
celkového 

kapitálu (ROA)
% 1,31 1,53

Ukazovateľ vyjadruje návratnosť celkového kapitálu. 
Vyjadruje zhodnotenie celkového kapitálu, ktorý 
Skupina BVS používa na podnikanie, tzn. efektivitu 
hospodárenia s všetkými prostriedkami podniku.

Rentabilita 
vlastného imania 

(ROE)
% 1,79 2,10

Ukazovateľ vyjadruje výnosnosť vlastných 
prostriedkov Skupiny BVS (zhodnotenie vlastného 
kapitálu).

Rentabilita tržieb 
(ROS) % 5,92 7,29

Ukazovateľ vyjadruje percentuálny podiel výsledku 
hospodárenia na tržbách za predaj tovaru, výrobkov 
a služieb (všeobecne popisované ako % podiel 
zisku na 1 EUR tržieb).

Celková
zadiženosť % 22,27 22,70

Ukazovateľ vyjadruje, koľko % majetku Skupiny 
BVS je krytého cudzím kapitálom. Čím vyššia je 
hodnota ukazovateľa, tým vyššia je zadiženosť vo 
vzťahu k celkovému majetku a tým vyššie je riziko 
pre veriteľov.

Koeficient
samofinancovania % 68,70 68,30

Ukazovateľ vyjadruje, koľko % majetku Skupiny 
BVS je krytého vlastným kapitálom (tzv. finančnú 
nezávislosť). Čím vyššia je hodnota ukazovateľa, 
tým vyšší je  podiel vlastného kapitálu a tým menšie 
riziko, že v prípade likvidácie podniku bude 
vyplatená iba časť veriteľov.

Úrokové krytie koef. 19,03 24,68
Ukazovateľ vyjadruje, koľkokrát je  Skupina BVS 
schopná zo zisku pred zdanením a úrokmi pokryť 
úrokové náklady Skupiny BVS.
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VYHODNOTENIE KPI

■ » d l
Finančné
ciele

1 EBITDA 20% Kvalitné služby obyvateľom sú 
poskytované efektívne a v súlade

Podľa plánu BVS Koncoročné vyhodnotenie výkonu 
k finančnému plánu.

EBITDA pián: 30 090 tis.€
EBITDA zrealizované: 31 922tis.€

21%

s finančným plánom spoločnosti. Plnenie Biánu: 106%
2 Free cashflow 20% Podľa plánu BVS FCF = normalizovaná EBITDA + 

CAPEX + pohyb pracovného 
kapitálu (pohyb NWC).
Pohyb NWC = rozdiely v zásobách 
+ krátkodobých pohľadávkach -  
krátkodobých záväzkoch.

FCF pián: 14 560tis.€
FCF zrealizované: 16 472tis.€ 
Plnenie plánu: 113%

23%

Podnikové
ciele

3 Iniciatívy pre 
zvýšenie efektivity 
a transparentnosti

20% Vedenie podniku robí proaktívne 
kroky pre optimalizáciu príjmov a 
nákladov, vzťahov s dodávateľmi, 
riešenie zdedených výziev a 
zvyšovanie transparentnosti. 
Obstarávania sú nastavené 
transparentne s ohľadom na 
maximálny dlhodobý benefit 
Mdniku.

Zlúčenie infra 
Services do BVS

úspory podľa finančného plánu 
BVS + úspory od 15.7. do 
31.12.2020

Pián úspor od 15.7.2020 do 31.12.2021: 2 017 tis.€ 
Úspory od 15.7.2020 do 31.12.2021: 2 501 tis.€ 
Plnenie plánu: 124%

25%

4 Spokojnosť 
obyvateľov s 
úrovňou služieb

5% Podnik je orientovaný na 
spokojnosť zákazníkov.

Pozitívny trend - výsledok prieskumu z 4Q 2021 
bude definované 
podľa výsledkov 

prieskumu na 
začiatku roka 2021

Nárast spokojnosti zákazníkov so službami o 1,4% 5%

5 Rozširovanie a 
údržba siete

20% Rozvoj a údržba infraštruktúry je 
základnou úlohou podniku.

II ^
plánu II

'CAPEX pián: 29 470tis.€
CAPEX zrealizované: 26 553 tis.€ 
Plnenie Blánu' 90,10%

18%

Lepšie služby 5% Počet 
kompenzačných 

platieb 8x

počet 2020 vs 2021 Za obdobie január - december boli zrealizované tri 
kompenzačné platby.

5%

Zvýšenie počtu 
použitia 

elektronických 
faktúr o 20%

Počet elektronických faktúr za rok 2020: 161 426 
Počet elektronických faktúr za rok 2021: 250 005 
Zvýšenie počtu použitia elektronických faktúr: 54,87%

Postupná 
digitalizácia 

komunikácie so 
zákazníkmi

vytvorenie a doplnenie formulárov 
do on line priestoru cez 
Zákaznícky portál 3x

Implementované na BVS portáli:
• Zmena výšky zálohovej platby
• Vrátenie preplatku z poštovej poukážky na bankový 
účet
• Zmena spôsobu úhrady faktúr -  inkaso/bankový 
prevod
• Pridanie, zmena, odstránenie bankového účtu

Osobné
ciele

7 Osobné ciele 10% BOZP Zavedenie TRIFR splnenie / nesplnenie cieľa 6. októbra 2021 bol predstavenstvom schválený 10%
metodiky "Návrh akčného plánu pre zlepšenie BOZP v

Bratisiavskel vodárenskej sBOiočnosti. a.s."
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UDALOSTI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového 
konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, 
negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility 
podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať 
vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, ako aj 
dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodávateľských a 
odberateľských reťazcov. Aj keď rozsah dôsledkov týchto udalostí na Skupinu BVS v danom 
momente nie je možné úplne predvídať. Skupina BVS aktuálne neidentifikovala významné 
negatívne dopady na jej fungovanie a je presvedčená, že nevedie k významnej neistote 
predpokladu nepretržitého trvania činnosti Skupiny.

Okrem skutočnosiĹuvSďériých vyššie, po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje 
výročná spráyaTnenastali ýaalosti osobitného významu.

JUDr. P ete f^ la jos 
predsedjKpredstavenstva

Ing. Émerich Sinka 
člen predstavenstva
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
A KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(ZOSTAVENÁ V  SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI PRE FINANČNÉ  
VÝKAZNÍCTVO PLATNÝMI V  EURÓPSKEJ ÚNII)

Za rok končiaci sa 31. decembra 2021
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Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje konsolidovaná účtovná závierka objektívne vo všetkých významných 
súvislostiach konsolidovanú finančnú situáciu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
(ďalej len „Spoločnosť”) a jej dcérskych spoločností (ďalej spoločne uvádzaných ako „Skupina“) 
k 31. decembru 2021, konsolidovaný výsledok hospodárenia Skupiny a konsolidované peňažné 
toky za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii.

Čo sme audítovali

Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny obsahuje:

• konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2021,
• konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil,
• konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil,
• konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil,
• poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady 

a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Skupiny sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov 
(vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex lESBA“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na 
náš audit konsolidovanej účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti 
týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex lESBA.

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy ku konsolidovanej a 
individuálnej účtovnej závierke

štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z výročnej 
správy ku konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke (ďalej „výročná správa“) (ale 
neobsahujú konsolidovanú ani individuálnu účtovnú závierku a naše správy audítora k nim).

Náš názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court. Ref. No.: 16611/8, Section: Sro.
IČO Spoločnosti je  35 739 347. Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro.
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v  súvislosti s našim auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si 
ostatné informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie 
významne nekonzistentné s konsolidovanou účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami 
získanými počas auditu, alebo či máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje zákon 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že:

• informácie uvedené vo výročnej správe za rok, za ktorý je konsolidovaná účtovná závierka 
pripravená, sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou, a že

• výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Skupine a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, 
sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto konsolidovanej 
účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými 
v Európskej únii a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie 
konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie 
toho, či je Skupina schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných 
okolností súvisiacich s pokračovaním Skupiny v činnosti, ako aj za zostavenie konsolidovanej 
účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by 
štatutárny orgán buď mal zámer Skupinu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude 
musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu 
audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie 
je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí 
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo 
chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo 
v úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe 
konsolidovanej účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v konsolidovanej 
účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme 
audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti 
spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Skupiny.



o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.

o Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, čl existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Skupiny nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 
nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských 
dôkazov získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolností však 
môžu spôsobiť, že Skupina prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky, vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva 
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

o Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy ohľadne finančných informácií účtovných 
jednotiek a obchodných aktivít v rámci Skupiny, aby sme vyjadrili názor na konsolidovanú 
účtovnú závierku. Sme zodpovední za usmernenie, riadenie a výkon auditu Skupiny. Správa 
audítora je výhradne našou zodpovednosťou.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitosti plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátané významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.

Licencia SKAU č. 161
ing. Katarína Šilhárova, 
Licencia UDVA č. 1082

29. apríla 2022
Bratislava, Slovenská republika
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2021
(v celých eurách)

Poznámka 31.12.2021 31.12.2020
(upravený)

a k t ív a

Dlhodobé aktíva
Dlhodobý hmotný majetok 9 410 028 766 405 190 575
Nehmotný majetok a iné aktíva 10 4 000 083 341 6 5 1 0
investícia do spoločného podniku 27 0 0
Práva na užívanie majetku 6 8 862 154 11 407 079
Odložená daňová pohľadávka 11 201 463 1 480 081
Ostatné dlhodobé aktíva 73 550 1 124 996

423 166 016 422 619 241
Obežné aktíva
Zásoby 8 1 397 080 1 232 252
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 7 15 735 679 16 501 211
Pohľadávka z dane z príjmu 56 981 31 738
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 5 29 106 055 24 259 545

46 295 795 42 024 746
Spolu aktíva 469 461 811 464 643 987

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE
Vlastné imanie
Základné imanie 17 281 365 935 281 365 935
Vlastné akcie 17 -1 927 338 -1 927 338
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 5 205 971 30 419 480
Nerozdelený zisk 37 874 137 7 490 855

322 518 705 317 348 932
Dlhodobé záväzky
Záväzky z iízingu 6 5 839 779 4 654 992
Úvery a pôžičky 14 68 499 948 69 012 948
Rezervy 16 1 117470 1 096 676
Výnosy budúcich období 12 39 430 540 38 731 245
Záväzky z dôchodkových programov 15 2 399 767 2 100 495
Ostatné dlhodobé záväzky 13 1 068 875 2 437 718

118 356 379 118 034 074
Krátkodobé záväzky
Záväzky z iízingu 6 2 836 691 6 535 254
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 13 22 275 011 19 113 755
Výnosy budúcich období 12 2 961 343 3 097 065
Úvery a pôžičky 14 513 682 514 907
Záväzky z dane z príjmu 0 0

28 586 727 29 260 981
Spolu Vlastné imanie a záväzky 469 461 811 464 643 987

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra 2021
(v celých eurách)

2020
Poznámka 2021 (upravený)

Tržby 18 97 267 700 91 587 982

Spotreba vody, ďalšieho materiálu a energií 19 -14 801 886 -14 325 179
Mzdové náklady 20 -32 967 643 -25 738 705
Odpisy, amortizácia a zmena opravnej položky 6,9,10 -30 455 741 -21 663 763
Služby 21 -18 391 579 -21 819 243
Ostatné prevádzkové náklady 22 -1 078 832 -1 896 275
Ostatné prevádzkové výnosy 22 8 381 957 6 239 455
Prevádzkové náklady netto -89 313 726 -79 203 709
Prevádzkový hospodársky výsledok 7 953 974 12 384 273

Finančné výnosy 23 1 39
Finančné náklady 23 -564 656 -639 073
Finančné náklady netto -564 655 -639 034

Podiel na zisku/(strate) v spoločnom podniku 0 -1 216 266
Precenenie spoločného podniku na reálnu hodnotu pri 
akvizícii kontroly 0 216 002

Zisk / (strata) pred zdanením 7 389 319 10 744 976
Daň z príjmov 24 -1 534 174 -3 634 192
Hospodársky výsledok bežného obdobia 5 855 145 7 110 784

Položky, ktoré následne nebudú preklasifikované do zisku 
alebo straty
Polstno-matematické precenenie záväzkov zo 
zamestnaneckých požitkov

15
-120 187 -547 267

Odložená daň k poistno-matematickému preceneniu záväzkov 
zo zamestnaneckých požitkov

24
25 239 114 926

Ostatný súhrnný výsledok -94 948 -432 341

Komplexný hospodársky výsledok bežného obdobia 5 760 197 6 678 443

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. decembra 2021
(v celých eurách)

(v celých EUR)
Základné

imanie
Vlastné

akcie
Zákonný 

rezervný fond
Fond

rozvoja

Ostatné
kapitálové

fondy
Nerozdelený

zisk
Vlastné imanie 

spolu
Stav k 1. januáru 2020 281 365 935 -1 927 338 28 068 776 0 2 344 094 857 197 310 708 664
Z isk /(s tra ta ) za rok 0 0 0 0 0 7 110 784 7 110 784

Ostatný súhrnný zisk / (strata) za rok 0 0 0 0 0 -432 341 -432 341

Celkový súhrnný zisk (strata) za rok 0 0 0 0 0 6 678 443 6 678 443
Prídel do rezervného fondu a fondu rozvoja 0 0 6610 0 0 0 6610
Ostatné 0 0 0 0 0 -44 785 -44 785

Stav k 31. decembru 2020 (upravený) 281 365 935 -1 927 338 28 075 386 0 2 344 094 7 490 855 317 348 932
Z isk /(s tra ta ) za rok 0 0 0 0 0 5 855 145 5 855 145
Ostatný súhrnný zisk / (strata) za rok 0 0 0 0 0 -94 948 -94 948

Celkový súhrnný zisk (strata) za rok 0 0 0 0 5 760 197 5 760 197
Prídel do rezervného fondu a fondu rozvoja 0 0 263 244 0 0 0 263 244

Prídel do sociálneho fondu 0 0 0 0 0 -252 325 -252 325
Výplata dividend 0 0 0 0 0 -1 112 228 -1 112 228

Ostatné - transfer z rezervného fondu 0 0 -25 476 753 0 0 25 987 638 510 885

Stav k 31. decembru 2021 281 365 935 -1 927 338 2 861 877 0 2 344 094 37 874 137 322 518 705

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2021
(v celých eurách)

Poznámka 2021 2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 37 086 387 32 239 792
Výdavky na splátky krátkodobých iízingov, iízingov aktív s 
nízkou hodnotou, variabilných iízingových platieb, ktoré nie sú 
zahrnuté v ocenení iízingového záväzku 21 -99 014 -94 016
Vratký dane (+) / Zaplatená (-) daň -501 800 -1 277 254
Zaplatené úroky 23 -409 904 -453 725

z toho: Výdavky na úrokovú časť Iízingového záväzku 23 -118 701 -158 369
Prijaté úroky 23 0 31
Vyplatené dividendy -1 112 228 0
Dividendy prijaté od spoločného podniku 0 0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 963 441 30 414 828

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého hmotného majetku 9 -25 930 247 -10 381 861
Nákup dlhodobého nehmotného majetku 10 -679 203 -711 049
Kapitaiizované úroky 9 -162 495 -134 777
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 1 612 973 515 158
Obstaranie dcérskej spoločnosti, po odpočítaní ňou 
vlastnených peňazí a peňažných ekvivalentov 0 -1 452 937
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -25 158 972 -12 165 465

Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek 14 0 69 800 375
Splátky úverov a pôžičiek 14 -514 225 -64 064 407
Výdavky na splácanie iízingových záväzkov -4 443 734 -3 975 970
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -4 957 959 1 759 998

Čisté peňažné toky 4 846 510 20 009 361

Peňažné prostriedky a ekvivalenty na začiatku obdobia 5 24 259 545 4 250 184
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na konci obdobia 5 29 106 055 24 259 545

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2021
(v celých eurách)

P o zn ám ky  ku ko n so lid o van e j ú č to vn ej záv ie rke  

1. V še o b e c n é  údaje  

Opis spoločnosti

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 35 850 370) bola založená v súlade s rozhodnutím 
č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa
2. októbra 2002 transformáciou štátneho podniku Vodárne a kanalizácie a časti štátneho podniku 
Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa
7. januára 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo 
3080/B).

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“ alebo „Spoločnosť“) je akciová spoločnosť 
v Slovenskej republike. Spoločnosť má zaregistrované sídlo v Bratislave, Prešovská ulica 48. Hlavnou 
činnosťou Spoločnosti je prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií v oblasti Bratislavy, Senice 
a Záhoria.

Majoritným akcionárom Spoločnosti je subjekt verejnej správy Hlavné mesto SR Bratislava.

Ručenie Spoločnosti

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ani jej dcérske spoločnosti nie sú neobmedzene ručiacimi 
spoločnosťami v iných účtovných jednotkách.

Dôvod a spôsob zostavenia účtovnei závierkv

Táto konsolidovaná účtovná závierka je riadna konsolidovaná účtovná závierka za spoločnosť 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Riadna konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 
1. januára 2021 do 31. decembra 2021 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 
(ďalej len „IFRS“ -  International Financial Reporting Standards) platnými v Európskej únii (ďalej len 
„EÚ“).

Konsolidované údaje Skupiny sa zahrňujú do konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy 
Hlavného mesta SR Bratislava a táto sa zahŕňa do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. 
Konsolidovaná účtovná závierka Hlavného mesta SR Bratislava je k nahliadnutiu v sídle Hlavného 
mesta SR Bratislava a je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk pod 
IČO Hlavného mesta SR Bratislava.

Súhrnná účtovná závierka verejnej správy predstavuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky 
zostavené na základe princípu konsolidácie uplatňovaného v Medzinárodných účtovných štandardoch 
pre verejnú správu (IPSAS). Účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky tvoria 
tzv. súhrnný celok. Dôvodom pre tento názov je zostavovanie súhrnnej účtovnej závierky ako 
účtovného dokumentu na základe účtovných štandardov. Keďže nedochádza k naplneniu zásady 
kontroly jednej účtovnej jednotky nad ostatnými (Ministerstvo financií Slovenskej republiky nevlastní 
subjekty územnej samosprávy a podobne), nemôže byť závierka nazvaná ako konsolidovaná účtovná 
závierka, ale ako súhrnná účtovná závierka.

Súhrnná účtovná závierka sa spracováva na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej 
správy, konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších 
územných celkov, individuálnych účtovných závierok obcí, ktoré nezostavili konsolidovanú účtovnú 
závierku a individuálnych účtovných závierok ostatných subjektov verejnej správy a právnických osôb 
s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov.

Súhrnná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk, 
pod IČO Ministerstva financií SR.

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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Informácie o Skupine

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou s podielom v nasledovných dcérskych 
spoločnostiach:

Vlastnícky podiel / Obdobie
Názov spoločnosti Sídlo___________________ hlasovacie práva Vlastnícky vzťah_____________________
BIONERGY, a. s. Prešovská 48, Bratislava 100% dcérska spoločnosť 01.01.-31.12.2021
infra Services, a. s. Hraničná 10, Bratislava 100% dcérska spoločnosť 01.01.-31.05.2021

Hlavným predmetom činnosti dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s. je podnikanie v oblasti nakladania 
s iným ako nebezpečným odpadom, ktorý vzniká pri prevádzke ČOV. Prvoradým poslaním je 
kontinuálne spracovanie čistiarenských kalov a iných biologicky rozložiteľných odpadov v rámci 
regionálnej pôsobnosti Spoločnosti, a následné spaľovanie kalového plynu v kogeneračných 
jednotkách za účelom výroby elektrickej energie a tepla.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti infra Services, a. s. bolo zabezpečovanie servisných činností 
na vodovodných a kanalizačných sieťach Spoločnosti, ako aj podporných služieb súvisiacich 
s predmetom činnosti Spoločnosti. Spoločnosť sa zameriavala tiež na rozvoj informačných technológií 
a prvkov automatizácie do správy opráv a údržby technologických prvkov vodárenskej a kanalizačnej 
infraštruktúry. Spoločnosť infra Services, a. s. zanikla zlúčením s materskou spoločnosťou. Rozhodným 
dňom je 1. jún 2021.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. sa spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami označuje v tejto 
konsolidovanej účtovnej závierke ako „Skupina“. Spoločnosť BVS zostavuje konsolidovanú účtovnú 
závierku za všetky spoločnosti konsolidovaného celku. Spoločnosť BVS konsoliduje v roku 2021 obe 
dcérske spoločnosti metódou úplnej konsolidácie, infra Services je konsolidovaná do dňa zániku 
31. mája 2021.

V roku 2021 mala Skupina priemerný prepočítaný počet zamestancov 1111. Počet zamestnancov k 31. 
decembru 2021 bol 1 174, z toho 196 vedúcich zamestnancov (2020: priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 1119, z toho 144 vedúcich zamestnancov).

2. S úhrn  h lavn ých  ú č to vn ých  zásad  a m etód

Základné účtovné zásady a metódy použité pri zostavení tejto konsolidovanej účtovnej závierky sú 
opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých vykazovaných období, ak nie 
je uvedené inak.

2.1. Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 
mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2020.

Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti a je uložená v Registri účtovných 
závierok na stránke http://www.registeruz.sk, pod IČO Spoločnosti.

Slovenský zákon o účtovníctve (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) vyžaduje, 
aby Skupina zostavila konsolidovanú účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembru 2021 podľa 
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej Únii.

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s IFRS platnými v Európskej únii na 
základe princípu nepretržitého trvania činnosti Skupiny. Konsolidovaná účtovná závierka bola 
zostavená na základe princípu historických cien. Skupina aplikuje všetky IFRS a interpretácie vydané 
Výborom pre medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo - International Accounting Standards 
Board (ďalej len "lASB"), ktoré sú platné v EÚ, a ktoré boli v platnosti a účinné pre konsolidovanú 
účtovnú závierku zastavenú za rok končiaci sa 31. decembra 2021.

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s IFRS platnými v EÚ vyžaduje účtovné odhady 
a uplatnenie úsudku vedenia pri aplikácii postupov účtovania. V procese uplatňovania účtovných metód 
vedenie uskutočňuje tiež určité kritické rozhodnutia. Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeň rozhodovania, 
alebo sú zložitejšie, alebo oblasti, kde sú predpoklady a odhady významné pre konsolidovanú účtovnú 
závierku, sú uvedené v bode č. 4 poznámok.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s IFRS platnými v EÚ je nevyhnutné použitie 
odhadov a predpokladov, ktoré ovplyvňujú sumy vykazované v účtovnej závierke a poznámkach k 
účtovnej závierke. Hoci sa tieto odhady opierajú o najlepšie vedomosti vedenia o súčasných udalostiach 
a činnostiach, skutočnosť sa môže od týchto odhadov líšiť.

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v mene Euro - "EUR". Hodnoty sú uvedené v celých 
číslach bez desatinných miest, ak nie je uvedené inak.

2.1.1 Zm eny v účtovných zásadách a vo vykazovaní

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej 
závierke zostavenej k 31. decembru 2020.

Vvdané štandardv. interpretácie a novelv štandardov, ktoré Skupina aplikovala po prvýkrát v 
roku 2021

Nasledovné novelizované štandardy a interpretácie nadobudli účinnosť pre Skupinu od 
1. januára 2021, avšak na Skupinu nemali významný vplyv:

• Zľavy z nájomného súvisiace s Covid-19 -  novela IFRS 16 (vydaná 28. mája 2020 a účinná pre 
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júna 2020 alebo neskôr)

• Reforma referenčných úrokových sadzieb -  fáza 2 -  novela IFRS 9, lAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a 
IFRS 16 (vydaná 27. augusta 2020 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 
2021 alebo neskôr)

Novela IFRS 4 -  posunutie dátumu účinnosti IFRS 9 (novela vydaná 25. júna 2020 a účinná pre 
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr)

Vvdané štandardv. interpretácie a novelv štandardov, ktoré sú účinné po 1. ianuári 2022. a ktoré
Spoločnosť predčasne neaplikovala

Určité nové už vydané štandardy, interpretácie a novely štandardov sú povinné pre ročné účtovné
obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr, pričom ich Skupina predčasne neaplikovala:

• IFRS 14, Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii (štandard vydaný 30. januára 2014 a účinný 
pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2016 alebo neskôr)

• Predaj alebo vklad majetku uskutočnený medzi investorom a jeho pridruženou spoločnosťou 
alebo spoločným podnikom -  novela IFRS 10 a lAS 28 (vydaná 11. septembra 2014 a účinná 
pre ročné obdobia začínajúce dátumom, ktorý stanoví lASB)

• IFRS 17, Poistné zmluvy (štandard vydaný 18. mája 2017 a účinný pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce 1. januára 2021 alebo neskôr)

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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• Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé -  novela lAS 1 (vydaná 23. januára 2020 
a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr)

• Výnosy pred zamýšľaným použitím; Nevýhodné zmluvy -  náklady na plnenie zmluvy; Referencia 
na Koncepčný rámec -  zmeny a doplnenia v obmedzenom rozsahu lAS 16, lAS 37 a IFRS 3, a 
Každoročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva za roky 2018-2020 
-  novelizácia IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 a lAS 41 (vydané 14. mája 2020 a sú účinné pre ročné 
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr)

• Novelizácia IFRS 17 a IFRS 4, Poistné zmluvy (novela vydaná 25. júna 2020 a účinná pre ročné 
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr)

• Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé, posun dátumu účinnosti -  novela lAS 1 
(vydaná 15. júla 2020 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo 
neskôr)

• Novela lAS 1 a IFRS metodické usmernenie 2: Zverejnenia účtovných zásad a metód (vydaná
12. februára 2021 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr)

• Novela lAS 8 - Definícia účtovných odhadov (vydaná 12. februára 2021 a účinná pre ročné 
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr)

• Zľavy z nájomného súvisiace s Covid-19 -  novela IFRS 16 (vydaná 31. marca 2021 a účinná pre 
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. apríla 2021 alebo neskôr)

• Odložená daň k aktívam a záväzkom z jednej transakcie -  Novela lAS 12 (vydaná 7. mája 2021 
a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr)

• Možnosť pre poisťovateľov pri aplikácii IFRS 17 -  Novela IFRS 17 (vydaná 9. decembra 2021 a 
účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr)

Neočakáva sa, že vyššie uvedené štandardy, interpretácie a novely štandardov (vrátane tých, ktoré 
ešte neboli schválené Európskou úniou) budú mať významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku 
Skupiny.

2.2. Konsolidácia

Dcérskymi spoločnosťami sú tie účtovné jednotky, vrátane štruktúrovaných subjektov, ktoré Skupina 
ovláda, pretože (i) má právomoc riadiť tie ich relevantné činnosti, ktoré významným spôsobom 
ovplyvňujú ich výnosy, (ii) má nárok, či práva, podieľať sa na variabilných výnosoch zo svojej účasti v 
týchto účtovných jednotkách, a (iii) má schopnosť využiť svoju právomoc nad uvedenými účtovnými 
jednotkami na to, aby ovplyvnila výšku výnosov investora.

Pri posudzovaní toho, či Skupina ovláda inú účtovnú jednotku, sa berie do úvahy existencia a vplyv 
podstatných hlasovacích práv, vrátane podstatných potenciálnych hlasovacích práv. Aby bolo právo 
podstatné, musí mať jeho držiteľ praktickú schopnosť uplatňovať ho vtedy, keď vznikne potreba prijať 
rozhodnutia o relevantných činnostiach ovládanej účtovnej jednotky. Skupina môže ovládať účtovnú 
jednotku dokonca aj vtedy, keď v nej nevlastní väčšinu hlasovacích práv. V takom prípade posudzuje 
Skupina výšku svojich hlasovacích práv porovnaním s veľkosťou a rozptýlením podielov ostatných 
držiteľov hlasovacích práv, aby zistila, či má de fakto kontrolu nad daným subjektom. Ochranné práva 
iných investorov, napr. také, ktoré sa týkajú zásadných zmien činnosti danej účtovnej jednotky, alebo 
ktoré sa uplatňujú iba za výnimočných okolností, nebránia Skupine, aby v tejto účtovnej jednotke 
uplatňovala kontrolný vplyv. Dcérske účtovné jednotky sú konsolidované odo dňa, kedy Skupinu získala 
kontrolu (dátum akvizície) a sú vyňaté z konsolidácie odo dňa, od ktorého prestane Skupina účtovnú 
jednotku ovládať.

Vnútroskupinové transakcie, zostatky a nerealizované zisky z transakcií medzi spoločnosťami v 
Skupine sa eliminujú pri konsolidácii. Nerealizované straty sú tiež eliminované, s výnimkou prípadov, 
keď nie je zabezpečená návratnosť obstarávacej ceny. Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti 
používajú rovnaké účtovné postupy, ktoré sú konzistentné s účtovnými postupmi Skupiny.

Spoločnosť BVS konsoliduje v roku 2021 obe dcérske spoločnosti metódou úplnej konsolidácie, Infra 
Services je konsolidovaná do dňa zániku zlúčením 31. mája 2021.

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 8
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2.3. Prepočet cudzích mien

Funkčná mena a mena vykazovania

Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny sú ocenené použitím meny primárneho 
ekonomického prostredia, v ktorom Skupina pôsobí („funkčná mena“).

Účtovná závierka je prezentovaná v Euro - "EUR", so sumami zaokrúhlenými na celé čísla bez 
desatinných miest. Euro je funkčnou menou a menou vykazovania Skupiny.

Transakcie a zostatky

Transakcie v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň 
uskutočnenia transakcie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce z úhrady takýchto transakcií 
a z prepočítania monetárneho majetku a záväzkov denominovaného v cudzej mene koncoročným 
výmenným kurzom sa vykazujú s vplyvom na hospodársky výsledok.

Položky ocenené v reálnej hodnote a vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným v deň 
stanovenia ich reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely ako z obchodných pohľadávok a záväzkov, tak aj 
z pôžičiek sú zaúčtované ako finančný výnos alebo náklad, keďže Skupina vykazuje výnosy a náklady 
podľa ich druhu a nie podľa ich funkcie.

2.4. Finančné aktíva

Finančné nástroje - kľúčové definície ooimov pre oceňovanie

Reálna hodnota je cena, ktorá by bola prijatá pri predaji majetku alebo zaplatená za prevod záväzku v 
bežnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia. Najlepším dôkazom reálnej hodnoty je 
cena na aktívnom trhu. Aktívny trh je trh, v ktorom transakcie týkajúce sa aktíva alebo záväzku sa 
uskutočňujú dostatočne často a vtákom objeme, že môžu priebežne poskytovať informácie o cenách.

Transakčné náklady sú dodatočné náklady, ktoré možno priamo pripísať akvizícii, emisii alebo 
vyradeniu finančného nástroja. Dodatočné náklady sú také, ktoré by nevznikli, keby sa transakcia 
neuskutočnila. Transakčné náklady zahŕňajú poplatky a provízie vyplácané obchodným zástupcom 
(vrátane zamestnancov, ktorí konajú ako predajcovia), poradcom, sprostredkovateľom a obchodníkom, 
odvody do regulačných agentúr a búrz cenných papierov a dané a poplatky z prevodu. Transakčné 
náklady nezahŕňajú prémie alebo diskonty dlhových nástrojov, náklady na financovanie alebo interné 
administratívne náklady alebo náklady na údržbu.

Amortizovaná hodnota („AH") je hodnota, za ktorú bol finančný nástroj vykázaný pri prvotnom vykázaní 
znížený o splátky istiny plus kumulované úroky a pre finančné aktíva znížené o akékoľvek opravné 
položky na očakávané úverové straty („ECL“). Časovo rozlíšený úrok zahŕňa amortizáciu transakčných 
nákladov časovo rozlíšených pri prvotnom vykázaní a akúkoľvek prémiu alebo diskont dlhového 
nástroja do splatnej sumy použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Časovo rozlíšené úrokové výnosy 
a časovo rozlíšené úrokové náklady vrátane časovo rozlíšeného kupónu a amortizovaného diskontu 
dlhového nástroja alebo prémie (vrátane prípadných časovo rozlíšených poplatkov) nie sú vykazované 
samostatne a sú zahrnuté do účtovných hodnôt súvisiacich položiek vo výkaze o finančnej situácii.

Metóda efektívnej úrokovej miery je metóda rozloženia úrokových výnosov alebo úrokových nákladov 
počas príslušného obdobia tak, aby sa dosiahla konštantná pravidelná úroková miera (efektívna 
úroková miera) z účtovnej hodnoty. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje 
odhadované budúce platby alebo príjmy (okrem budúcich úverových strát) počas očakávanej životnosti 
finančného nástroja alebo kratšieho obdobia, ak je to vhodné, na brutto účtovnú hodnotu finančného 
nástroja. Efektívna úroková sadzba diskontuje peňažné toky nástrojov s variabilným úrokom do 
nasledujúceho dátumu precenenia úrokovej sadzby okrem prémie alebo diskontu dlhového nástroja, 
ktoré odrážajú úverové rozpätie nad pohyblivou sadzbou špecifikovanou nástrojom alebo inými 
premennými, ktoré nie sú precenené, tak aby zohľadňovali trhové sadzby. Takéto prémie alebo 
diskonty dlhových nástrojov sa amortizujú počas celej predpokladanej doby životnosti nástroja. Výpočet 
súčasnej hodnoty zahŕňa všetky zaplatené alebo prijaté poplatky medzi zmluvnými stranami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery.

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 9
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Finančné nástroje -  prvotné vykazovanie

Všetky finančné nástroje sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote upravenej o transakčné náklady. 
Reálna hodnota pri prvotnom vykázaní sa najlepšie preukazuje transakčnou cenou. O zisku alebo strate 
pri prvotnom vykázaní sa účtuje Iba vtedy, ak existuje rozdiel medzi reálnou hodnotou a transakčnou 
cenou, ktorý možno doložiť Inými bežnými trhovými transakciami toho Istého nástroja alebo technikou 
oceňovania, ktorej vstupy zahŕňajú Iba údaje z pozorovateľných trhov. Po prvotnom vykázaní sa pre 
finančné aktíva oceňované amortizovanou hodnotu vykáže opravná položka, čo vedie k okamžitej 
účtovnej strate.

Finančné aktíva -  kiasifíkácia a násiedné oceňovanie -  kategórie oceňovania

Skupina klasifikuje finančné aktíva len v kategórii amortizovaná hodnota. Klasifikácia a následné 
ocenenie finančných aktív závisí od: (I) obchodného modelu Skupiny na riadenie porttólia súvisiacich 
aktív a (II) vlastností peňažných tokov majetku.

Finančné aktíva -  kiasifíkácia a násiedné oceňovanie -  obchodný modei

Obchodný model odzrkadľuje, ako Skupina spravuje aktíva za účelom vytvárania peňažných tokov, t. j. 
ČI je cieľom Skupiny: (I) výlučne zinkasovať zmluvné peňažné toky z aktív (držba na účely zinkasovania 
zmluvných peňažných tokov), alebo (II) zinkasovať zmluvné peňažné toky a peňažné toky vznikajúce 
z predaja aktív (držba na účely získavania zmluvných peňažných tokov a peňažných tokov z predaja), 
alebo ak nie je uplatniteľná ani jedna z položiek (I) a (II), finančné aktíva sú klasifikované ako súčasť 
„Iného“ obchodného modelu a ocenené pomocou reálnej hodnoty cez hospodársky výsledok („FVTPL“).

Obchodný model je určený pre skupinu aktív (na úrovni porttólia) na základe všetkých relevantných 
dôkazov o činnostiach, ktoré Skupina vykonáva za účelom dosiahnuť cieľ stanovený pre porttólio 
dostupné v deň hodnotenia. Faktory, ktoré Skupina zvažuje pri určovaní obchodného modelu, zahŕňajú 
účel a zloženie porttólia a predchádzajúce skúsenosti s tým, ako boli peňažné toky za príslušné aktíva 
Inkasované. Obchodný model, ktorý Skupina používa, má za účel držať finančné aktíva do splatnosti a 
zinkasovať zmluvné peňažné toky.

Finančné aktíva -  kiasifíkácia a násiedné ocenenie -  charakteristiky peňažného toku

Ak je cieľom obchodného modelu držať aktíva na zinkasovanie zmluvných peňažných tokov alebo držať 
finančné aktíva za účelom zinkasovania peňažných tokova predaja, tak Skupina posudzuje, čl peňažné 
toky predstavujú výlučne platby Istiny a úrokov („SPPI“). Finančné aktíva s vnorenými derivátmi sa berú 
do úvahy ako celok pri určovaní, čl sú Ich peňažné toky v súlade s požiadavkou SPPI. Pri tomto 
posúdení Skupina posudzuje, čl sú zmluvné peňažné toky v súlade s charakteristikami bežných úverov, 
t. j. úroky zahŕňajú Iba zohľadnenie úverového rizika, časovú hodnotu peňazí, ostatné základné úverové 
riziká a ziskovú maržu.

Ak zmluvné podmienky zavádzajú expozíciu voči riziku alebo volatllltu, ktorá je v rozpore so základnými 
úverovými dojednaniami poskytovania úverov, finančné aktívum sa klasifikuje a oceňuje na základe 
FVTPL. Posúdenie SPPI sa vykonáva pri prvotnom vykázaní majetku a následne sa neprehodnocuje. 
Skupina vykonáva test SPPI pre svoje finančné aktíva.

Skupina má vo svojej držbe len pohľadávky z obchodného styku, zmluvné aktíva a peniaze a peňažné 
ekvivalenty. Charakteristika týchto finančných aktív je krátkodobá a zmluvné peňažné toky predstavujú 
splátku Istiny a úroku, ktorý zohľadňuje časovú hodnotu peňazí a preto Ich Skupina oceňuje v 
amortizovanej hodnote.

Finančné aktíva -  rekiasifíkácia

Finančné nástroje sa reklasitlkujú Iba vtedy, keď sa zmení obchodný model na riadenie porttólia ako 
celku. Táto reklasifikácla má budúci účinok a prebieha od začiatku prvého účtovného obdobia, ktoré 
nasleduje po zmene obchodného modelu. Skupina nemenila svoj obchodný model počas bežného ani 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a nevykonávala žiadne reklasifikácle.

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 10
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Zníženie hodnoty finančných aktív -  opravná položka z očakávaných úverových strát LECL“)

Skupina určuje ECL, na základe predpokladaného budúceho vývoja, k pohľadávkam oceňovaným 
v amortizovanej hodnote a k zmluvným aktívam. Skupina vypočítava ECL a vykazuje čisté straty zo 
zníženia hodnoty finančných a zmluvných aktív ku každému dátumu vykazovania. Výpočet ECL 
odzrkadľuje: (I) nezaujatú a pravdepodobnosťou váženú sumu, ktorá je určená vyhodnotením spektra 
možných výsledkov, (II) časovú hodnotu peňazí a (III) všetky dostupné a preukázateľné informácie, 
ktoré sú k dispozícii bez neprimeraných nákladov a úsilia na konci každého vykazovaného obdobia o 
minulých udalostiach, súčasných podmienkach a predpovediach budúcich podmienok.

Pohľadávky oceňované v amortizovanej hodnote sú prezentované vo výkaze o finančnej situácii po 
odpočítaní opravnej položky ECL.

Skupina aplikuje na pohľadávky z obchodného styku zjednodušený prístup podľa IFRS 9, t. j. odhaduje 
ECL ako straty za celú dobu pohľadávky do jej splatnosti. Skupina na výpočet očakávaných strát pre 
pohľadávky z obchodného styku používa maticu, ktorá zohľadňuje dobu po splatnosti pohľadávok, 
vymožlteľnosť pohľadávok a výšku odpísaných pohľadávok.
Výšku opravnej položky predstavoval rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného aktíva a súčasnou 
hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou 
sadzbou. Účtovná hodnota pohľadávky sa znižovala pomocou opravných položiek a príslušná strata sa 
účtovala do nákladov ako „Ostatné prevádzkové náklady“.

Finančné aktíva -  odpis

Skupina odpíše finančné aktíva, vcelku alebo Ich časť, keď Skupina vyčerpala všetky praktické 
možnosti ako vymôcť hoci aj čiastočné splatenie týchto aktív a neexistuje žiadne rozumné očakávanie 
vymoženia týchto aktív.

Finančné aktíva -  odúčtovanie

Skupina prestane vykazovať finančné aktíva, keď I) boli aktíva splatené alebo právo k peňažným tokom 
z týchto aktív uplynulo alebo II) Skupina previedla práva k peňažným tokom z finančných aktív na Inú 
osobu a zároveň s tým previedla v podstate všetky výhody a riziká súvisiace s daným aktívom.

2.5. Finančné záväzky

Klasifikácia závisí od zmluvných záväzkov viažucich sa k finančnému nástroju a od úmyslov, s akými 
manažment uzavrel danú zmluvu.

Manažment určuje klasifikáciu svojich finančných záväzkov pri počiatočnom účtovaní. Všetky finančné 
záväzky Skupiny boli ocenené účtovnou hodnotou zistenou metódou efektívnej úrokovej miery. Keď sa 
o finančnom záväzku účtuje prvýkrát, Skupina ho ocení v jeho reálnej hodnote zníženej o transakčné 
náklady priamo priraditeľné k vzniku daného finančného záväzku, a tieto následne vrátane úrokov 
časovo rozlišuje metódou efektívnej úrokovej miery.

Finančný záväzok (alebo jeho časť) je odúčtovaný z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii len v 
tom prípade, keď zanikne, t. j. keď záväzok uvedený v zmluve je uhradený, sa zruší, alebo vyprší. Zisk 
alebo strata vyplývajúca z odúčtovania finančných záväzkov je zaúčtovaná, keď je finančný záväzok 
odúčtovaný.

2.6. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty pre účely výkazu peňažných tokov

Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové účty. Peňažné ekvivalenty sú krátkodobé vysoko 
likvidné Investície ľahko zameniteľné za hotovosť s dobou splatnosti menej ako 3 mesiace od dátumu 
obstarania, pri ktorých existuje len nepatrné riziko, že dôjde k zmene Ich hodnoty.

2.7. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky

Pohľadávky sa po prvotnom vykázaní oceňujú v účtovnej hodnote stanovenej použitím metódy 
efektívnej úrokovej miery, znížených o opravnú položku na očakávané úverové straty.

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 11



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2021
(v celých eurách)

Pohľadávky z obchodného styku sú klasifikované ako obežné aktíva, pokiaľ sa očakáva, že budú 
zinkasované v rámci bežného obchodného cyklu, ktorým je obdobie rovné alebo kratšie ako 1 rok. 
V opačnom prípade sú vykazované ako dlhodobé aktíva.

Ak je pohľadávka z obchodného styku nevymožiteľnou, je odpísaná so súvzťažným zápisom oproti 
opravnej položke k pohľadávkam. Následné úhrady v minulosti odpísaných pohľadávok sú účtované v 
prospech nákladov na zníženie hodnoty pohľadávok v rámci „Ostatných prevádzkových nákladov“.

2.8. Zásoby

Zásoby sú vykázané v obstarávacej cene. Obstarávacia cena zahŕňa náklady na materiál, ostatné 
priame náklady a súvisiace režijné náklady. Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob 
vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa 
opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou 
realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená 
o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

Ocenenie úbytku zásob spoločnosti BVS sa určuje váženým aritmetickým priemerom. Ocenenie úbytku 
zásob spoločnosti BIONERGY sa určuje váženým aritmetickým priemerom, pričom takéto vykazovanie 
nemá významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku.

Obstarávacia cena vlastných vyrábaných zásob zahŕňa priamy materiál, priame mzdy a príslušnú časť 
režijných nákladov na výrobu, vrátane licenčných poplatkov, ale bez nákladov na úvery a pôžičky.

2.9. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstarávacej cene zníženej o oprávky a opravné 
položky na zníženie hodnoty. Pri predaji alebo vyradení majetku sa obstarávacia cena a oprávky 
a opravné položky zúčtujú a netto zisk alebo strata vyplývajúca z predaja alebo vyradenia sa vykáže 
v hospodárskom výsledku za účtovné obdobie.

Počiatočná obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa nákupnú cenu vrátane 
dovozného cla a nevratných daní a všetky priamo pripočítateľné náklady spojené s uvedením majetku 
do prevádzkyschopného stavu a na miesto, na ktorom sa bude používať, ako napr. náklady na úvery 
a pôžičky. Odhadované náklady na vyradenie z prevádzky a rekultiváciu sa aktivujú pri počiatočnom 
vykázaní alebo vtedy, keď sa rozhodne o vyradení z prevádzky. Zmeny v odhadoch upravujú účtovnú 
hodnotu dlhodobého hmotného majetku. Výdavky vzniknuté po tom, ako bol dlhodobý hmotný majetok 
uvedený do prevádzky, napr. na drobné opravy, údržbu a režijné náklady (okrem nákladov na 
generálne opravy), sa účtujú do nákladov v období, v ktorom vznikli. Náklady na generálne opravy sa 
aktivujú ako samostatný komponent súvisiaceho majetku, pričom pri oprave vymieňaný komponent sa 
z majetku odúčtuje.

Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Pozemky a umelecké 
diela sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol 
zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich 
ekonomických úžitkov z majetku a skutočnej technickej životnosti.

Nedokončené investície predstavujú dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacej cene. 
Táto zahŕňa náklady na dlhodobý hmotný majetok a iné priame náklady. Nedokončené investície sa 
neodpisujú, až kým príslušný majetok nie je pripravený na použitie.

Pozemky sú vykázané v obstarávacej cene upravenej o opravné položky na zníženie hodnoty. 
Pozemky sa neodpisujú.
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Doby odpisovania určené predpokladanou životnosťou majetku, metódy odpisovania a odpisové 
sadzby dlhodobého hmotného majetku sú:

Predpokladaná doba Metóda
používania v rokoch odpisovania

Ročná odpisová 
sadzba v %

Stavby
budovy
vodovodné a kanalizačné siete 

Stroje, prístroje a zariadenia 
Vodomery
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

20-50 
12 -100 
4 -17 
12-18 
4 -6  
rôzna

lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna

2 .0 -5 ,0
1.0-8,33 

5,88-25,0 
5,56-8,33 
16,67-25,0

rôzna

Najvýznamnejší podiel na majetku predstavujú pozemky, budovy a stavby a zariadenia súvisiace 
s infraštruktúrou výroby, dodávky a distribúcie pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody.

Zisky a straty pri vyradení budov, stavieb, strojov a zariadení sú plne zohľadnené v hospodárskom 
výsledku.

Náklady vynaložené po uvedení do užívania sa zahrnú do účtovnej hodnoty aktíva alebo zaúčtujú ako 
samostatné aktívum, podľa toho čo je vhodné, iba ak je pravdepodobné, že Skupine budú plynúť 
budúce ekonomické úžitky spojené s danou položkou a obstarávaciu cenu položky je možné spoľahlivo 
stanoviť. Náklady na malé opravy a dennodennú údržbu sú zaúčtované do nákladov v čase, keď sú 
vynaložené. Náklady na výmenu významných častí alebo komponentov dlhodobého hmotného majetku 
sú kapitalizované a vymenená časť je odúčtovaná.

Účtovná hodnota majetku je znížená na úroveň jeho realizovateľnej hodnoty, ak účtovná hodnota 
majetku je vyššia ako jeho predpokladaná spätne získateľná hodnota.

Každý komponent akejkoľvek položky dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou cenou, ktorého 
výška je významná vzhľadom na celkovú obstarávaciu cenu danej položky, sa odpisuje samostatne. 
Skupina priraďuje proporcionálnu časť sumy pôvodne vykázanej ako položka dlhodobého hmotného 
majetku jej významným komponentom a každý takýto komponent odpisuje samostatne.

Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúčtuje 
situácii spolu s príslušnými oprávkami.

2.10. Dlhodobý nehmotný majetok

z konsolidovaného výkazu o finančnej

Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obstarávacej cene a obstaraný v rámci 
akvizície podniku v reálnej hodnote k dátumu akvizície. Nehmotný majetok sa vykazuje v prípade, ak 
je pravdepodobné, že Skupine budú v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať 
práve danému majetku a obstarávacia cena tohto majetku sa zároveň dá spoľahlivo stanoviť.

Pri prvotnom vykázaní sa nehmotný majetok ocení obstarávacou cenou. Odhadovaná doba životnosti 
tohto nehmotného majetku je buď konečná alebo neobmedzená. Majetok s konečnou dobou životnosti 
je odpisovaný rovnomerne počas odhadovanej doby jeho životnosti. Doba a metóda odpisovania sa 
preverujú raz ročne, vždy na konci účtovného obdobia. Nehmotný majetok, s výnimkou nákladov na 
vývoj, vytvorený vlastnou činnosťou, sa neaktivuje a výdavky sa účtujú ako náklady s vplyvom na 
hospodársky výsledok v roku, v ktorom boli vynaložené. Nehmotný majetok sa ročne testuje na 
zníženie hodnoty, a to buď samostatne alebo na úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky. 
Doba životnosti sa taktiež skúma raz ročne, úpravy sa v prípade potreby vykonajú prospektívne.

Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v čase ich vzniku. Vzniknuté náklady na vývoj jednotlivého 
projektu sa aktivujú, ak je pravdepodobná budúca návratnosť. Pri prvotnom vykázaní sa majetok 
zaúčtuje v obstarávacej cene zníženej o prípadné oprávky na zníženie hodnoty. Majetok sa v štádiu 
vývoja neodpisuje. Kým majetok nie je k dispozícii na používanie, previerka zníženia účtovnej hodnoty 
nákladov na vývoj sa robí ročne alebo častejšie, ak v priebehu obdobia vznikne náznak, že účtovná 
hodnota nemusí byť spätne získateľná.
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Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná 
hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento 
majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Goodwill sa účtuje pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení, ak účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej spoločnosti v inej 
zúčastnenej spoločnosti je vyššia než reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel, 
pričom účtovnou hodnotou podielu pri splynutí a rozdelení sa rozumie hodnota podielu ocenená reálnou 
hodnotou. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom 
zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom, znížia ekonomické úžitky. Ak budúce 
zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná v 
účtovníctve, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. 
Vzniknutý záporný goodwill sa jednorazovo odpíše.

Pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo časť podniku (ďalej len „vklad podniku“), sa 
v účtovníctve prijímateľa vkladu podniku účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace 
vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou 
jednotlivých zložiek majetku a záväzkov tvoriacich vklad podniku a hodnotou nepeňažného vkladu 
započítanou na vklad spoločníka (ďalej len „uznaná hodnota vkladu“), účtuje podľa charakteru ako 
goodwill alebo ako záporný goodwill.

Skupina nemá nehmotný majetok s neurčitou (neobmedzenou) dobou životnosti. Dlhodobý nehmotný 
majetok sa odpisuje nasledovne:

Predpokladaná doba Metóda Ročná odpisová
________________________________________ používania v rokoch odpisovania__________sadzba v %
Softvér 4 - 5  lineárna 2 0 -2 5
Oceniteľné práva (licencie), ostatný DNM 3 -2 0  lineárna 5,0-33,33
Goodwiii/badwiii 1 lineárna 100

Náklady spojené s údržbou softvéru sa účtujú do nákladov s vplyvom na hospodársky výsledok v 
účtovnom období, v ktorom boli vynaložené. Náklady na vývoj, ktoré sú priamo priraditeľné k dizajnu a 
testovaniu identifikovateľných softvérových produktov, ktoré sú kontrolované Skupinou, sa kapitalizujú 
ako nehmotné aktívum, keď sú splnené nasledujúce kritériá:

možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať, 
manažment má zámer na jeho dokončenie, používanie alebo predaj, 
schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja, 
je preukázateľný spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov, 
dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre 
dokončenie jeho vývoja, použitia alebo predaja,

• spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Kapitalizované náklady súvisiace s vývojom softvéru zahrňujú mzdové náklady a príslušnú časť 
režijných nákladov. Ostatné náklady na vývoj, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, sa účtujú do nákladov, v 
ktorom vznikli. Náklady na vývoj, ktoré boli účtované do nákladov v predchádzajúcich obdobiach, sa 
nekapitalizujú v nasledujúcich obdobiach.

Náklady na vývoj softvéru aktivované ako nehmotné aktívum sa odpisujú počas doby ich životnosti.

2.11. Zníženie hodnoty nefinančného majetku

Na konci každého účtovného obdobia vedenie skúma, či existuje indikácia zníženia hodnoty 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane práv na užívanie majetku. V prípade existencie 
takejto indikácie vedenie odhadne spätne získateľnú sumu, ktorá je stanovená ako reálna hodnota 
mínus náklady na predaj alebo hodnota z používania, podľa toho ktorá je vyššia. Účtovná hodnota je 
znížená na spätne získateľnú hodnotu a strata zo zníženia hodnoty je zaúčtovaná s vplyvom na 
hospodársky výsledok bežného obdobia. Opravné položky k majetku, ktoré boli vytvorené v minulých 
obdobiach, sú rozpustené, ak je to vhodné v prípade, že došlo k zmene odhadov, ktoré boli použité na 
stanovenie hodnoty aktíva z jeho používania alebo jeho reálnej hodnoty mínus náklady na predaj.
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2.12. Lízingy

Pri vzniku zmluvy Skupina posudzuje, či zmluva je lízingom alebo či obsahuje lízing. Zmluva je lízingom 
alebo obsahuje lízing, ak sa zmluvou postupuje právo riadiť užívanie identifikovaného aktíva na nejaké 
časové obdobie výmenou za protihodnotu. Skupina zvolila politiku neoddeľovania lízingových a 
nelízingových komponentov pre všetky kategórie majetkov vyplývajúcich z lízingu a namiesto toho 
účtuje o každom lízingu ako jednom lízingovom komponente.

Skupina neuplatňuje IFRS 16 na lízingy nehmotných aktív.

Skupina v roku končiacom sa 31. decembra 2021 nevstúpila do transakcií predaja a spätného lízingu.

Skupina nemá také lízingy, z ktorých by pre Skupinu vyplývali obmedzenia platiť dividendy alebo 
dodržiavať stanovené finančné ukazovatele.

Práva na užívanie majetku

Práva na užívanie majetku predstavujú dlhodobý majetok, ktorý je prenajímaný na základe zmluvy 
obsahujúcej lízing podľa IFRS 16.

Skupina si prenajíma najmä dopravné prostriedky, špecializované stroje (napr. cisterny, monitorovacie 
vozidlá), priestory (napr. pre účely klientskych centier) a pozemky (napr. pod čistiarňami odpadových 
vôd). Doba lízingu je rôzna a pohybuje sa medzi 2 až 40 rokov.

Skupina vykazuje právo na užívanie majetku, a korešpondujúci lízingový záväzok, k dátumu začiatku 
lízingu (k dátumu poskytnutia príslušného aktíva na používanie). Právo na užívanie majetku sa k 
dátumu začiatku lízingu oceňuje v obstarávacej cene, ktorá zahŕňa sumu prvotného ocenenia 
lízingového záväzku, všetky lízingové splátky uskutočnené pred dátumom začatia lízingu alebo v tento 
deň, znížené o všetky prijaté lízingové stimuly, všetky počiatočné priame náklady, ktoré vznikli Skupine, 
a odhad nákladov, ktoré vzniknú pri obnovení podkladového aktíva do stavu, ktorý sa podľa podmienok 
lízingu vyžaduje pri vrátení predmetu lízingu.

Po dátume začiatku lízingu sa právo na užívanie majetku oceňuje uplatnením modelu ocenenia 
obstarávacou cenou. Obstarávacia cena práva na sa znižuje o oprávky a opravné položky, a upravuje 
o prípadné precenenie lízingového záväzku vyplývajúceho z modifikácie lízingu alebo z prehodnotenia 
lízingového záväzku.

Vykázané práva na užívanie majetku nie sú predmetom ďalšieho podnájmu zo strany Skupiny (t. j. 
sublízing), a nezodpovedajú vymedzeniu investičného nehnuteľného majetku.

Odpisovanie práva na užívanie majetku

Právo na užívanie majetku sa odpisuje lineárnou metódou počas jeho odhadovanej doby životnosti. Ak 
sa lízingom na konci doby lízingu prevádza vlastníctvo podkladového aktíva na Skupinu alebo ak 
obstarávacia cena práva na užívanie majetku odzrkadľuje skutočnosť, že Skupina uplatní kúpnu opciu, 
Skupina odpisuje právo na užívanie majetku od dátumu začiatku lízingu do konca doby použiteľnosti 
podkladového aktíva. V opačnom prípade Skupina odpisuje právo na užívanie majetku od dátumu 
začiatku lízingu do konca doby použiteľnosti majetku alebo do konca doby lízingu podľa toho, ktorý z 
týchto dátumov nastane skôr.

Lízingový záväzok

K dátumu začiatku lízingu Skupina vykazuje lízingový záväzok ocenený v súčasnej hodnote budúcich 
lízingových splátok realizovaných po dobu trvania nájmu. Lízingové splátky zahrnuté do ocenenia 
lízingového záväzku sa skladajú z nasledujúcich platieb za právo užívať podkladové aktívum počas 
doby lízingu: i) fixné splátky (vrátane v podstate fixných splátok), znížené o všetky nároky na lízingové 
stimuly, ii) variabilné lízingové splátky, ktoré závisia od indexu alebo sadzby, prvotne ocenené použitím
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indexu alebo sadzby k dátumu začiatku lízingu, ill) sumy, pri ktorých sa očakáva, že ich Skupina bude 
musieť splatiť ako súčasť záruk zvyškovej hodnoty, iv) ceny splatné pri uplatnení kúpnej opcie, ak je 
dostatočne isté, že Skupina túto opciu uplatní, a v) pokút za ukončenie lízingu, ak je v dobe lízingu 
zohľadnená možnosť Skupiny uplatniť opciu na ukončenie lízingu.

V súčasnosti platné lízingové zmluvy Skupiny neobsahujú záruky zvyškovej hodnoty.

Budúce zvýšenie variabilných lízingových splátok, ktoré závisia od indexu alebo sadzby, sú zahrnuté 
do ocenenia lízingového záväzku len vtedy, keď nastane zmena peňažných tokov (t. j. keď efektívne 
dôjde k úprave lízingových splátok).

Po dátume začiatku lízingu Skupina oceňuje lízingový záväzok i) zvýšením účtovnej hodnoty tak, aby 
odzrkadľovala úrok z lízingového záväzku, ii) znížením účtovnej hodnoty tak, aby odzrkadľovala 
uskutočnené lízingové splátky, a ill) precenením účtovnej hodnoty tak, aby odzrkadľovala prípadné 
modifikácie lízingu alebo prehodnotenie lízingového záväzku, alebo aby odzrkadľovala revidované v 
podstate fixné lízingové splátky.

Modifikácia lízingu

Modifikácia lízingu predstavuje zmenu rozsahu pôsobnosti lízingu alebo protihodnoty za lízing, ktorá 
nebola súčasťou pôvodných obchodných podmienok. Modifikácia je vykázaná k dátumu nadobudnutia 
jej účinnosti.

Skupina vykazuje modifikáciu lízingu ako samostatný lízing v prípade, že modifikáciou sa zvýši rozsah 
lízingu pričom protihodnota za lízing sa zvýši o sumu primerane zodpovedajúcu samostatnej cene 
zvýšenia rozsahu lízingu. V ostatných prípadoch Skupina vykazuje modifikáciu lízingu ako precenenie 
lízingového záväzku, a to i) v prípade zníženia rozsahu lízingu, ako zníženie účtovnej hodnoty práva 
na užívanie majetku tak, aby bolo odzrkadlené čiastočné resp. úplné ukončenie lízingu, pričom 
vyplývajúce zisky alebo straty sú vykázané vo výsledku hospodárenia, alebo ii) v ostatných prípadoch, 
ako príslušnú úpravu práva na užívanie majetku.

Prehodnotenie lízingového záväzku

Prehodnotenie lízingového záväzku predstavuje také zmeny lízingových splátok, ktoré nevyplývajú z 
modifikácie lízingu. Precenenie lízingového záväzku je v takomto prípade vykázané ako úpravu práva 
na užívanie majetku. Ak sa účtovná hodnota práva na užívanie majetku zníži na nulu a dôjde k ďalšiemu 
zníženiu ocenenia lízingového záväzku, Skupina vykazuje akúkoľvek zostávajúcu sumu precenenia vo 
výsledku hospodárenia.

Skupina prehodnocuje lízingový záväzok, ak nastane i) zmena posúdenia doby lízingu, ii) zmena 
posúdenia opcie na kúpu podkladového aktíva, ill) zmena súm, ktorých splatenie sa očakáva ako 
súčasť záruky zvyškovej hodnoty, alebo iv) zmena budúcich lízingových splátok vyplývajúca zo zmeny 
indexu alebo sadzby použitých na určenie týchto splátok.

K zmene doby lízingu alebo posúdenia opcie na kúpu podkladového aktíva dôjde len vtedy, ak nastane 
významná udalosť alebo podstatná zmena okolností, ktorá má vplyv na toto posúdenie a ktorá je pod 
kontrolou Skupiny.

Doba lízingu

Skupina určuje dobu lízingu ako nevypovedateľné obdobie lízingu spolu s obdobiami, na ktoré sa 
vzťahuje opcia na predĺženie lízingu, ak je dostatočne isté, že Skupina túto opciu uplatní, alebo s 
obdobiami, na ktoré sa vzťahuje opcia na ukončenie lízingu, ak je dostatočne isté, že Skupina túto 
opciu neuplatní. Pri posudzovaní toho, či je dostatočne isté, že Skupina uplatní (alebo neuplatní) opciu, 
Skupina zvažuje všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré vytvárajú pre Skupina hospodársku 
motiváciu, aby uplatnila (alebo neuplatnila) opciu.
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Doba lízingu sa prehodnocuje, ak je opcia skutočne uplatnená (alebo neuplatnená) alebo ak je Skupina 
povinná ju uplatniť (alebo neuplatniť). Posúdenie toho, či je uplatnenie opcie dostatočne isté, sa 
prehodnocuje len vtedy, ak nastane významná udalosť alebo podstatná zmena okolností, ktorá má 
vplyv na toto posúdenie a ktorá je pod kontrolou Skupiny.

Diskontná sadzba

Lízingové splátky sa diskontujú použitím implicitnej úrokovej miery lízingu, ak možno túto mieru 
jednoducho určiť. Ak túto mieru nemožno jednoducho určiť, čo je obvykle prípadom Skupiny, Skupina 
použije prírastkovú úrokovú sadzbu spoločností v Skupine.

Prehodnotená diskontná sadzba sa určuje ako implicitná úroková miera lízingu na zvyšok doby lízingu, 
ak túto mieru možno jednoducho určiť, alebo ako prírastková úroková sadzba nájomcu v čase 
nadobudnutia účinnosti zmeny lízingové] zmluvy, ak implicitnú úrokovú mieru lízingu nemožno 
jednoducho určiť. Prírastková úroková sadzba je sadzba, ktorú by Skupina musela zaplatiť počas 
podobného obdobia a pri podobnom zabezpečení pri požičaní si prostriedkov potrebných na 
nadobudnutie aktíva podobnej hodnoty, akú má právo na užívanie majetku v podobnom hospodárskom 
prostredí.

Na účely stanovenia prírastkovej úrokovej sadzby Skupina:
• ak je to možné, použije ako východisko nedávne financovanie od tretích strán, ktoré získala

Skupina, upravené tak, aby odzrkadľovalo zmeny vo finančných podmienkach od prijatia
financovania od tretej strany,

• používa prístup založený na bezrizikovej úrokovej sadzbe upravenej o maržu na úverové riziko, a
• robí úpravy špecifické pre lízing, napr. kvôli inému termínu splatnosti, mene a zabezpečeniu 

pôžičky.

Úroky z lízingového záväzku

Lízingové splátky sú alokované medzi istinu a úrok z lízingového záväzku. Úrok z lízingového záväzku 
za každé obdobie počas doby lízingu je hodnota, ktorá tvorí konštantnú pravidelnú úrokovú sadzbu zo 
zostatku lízingového záväzku. Periodická úroková sadzba je diskontná sadzba, prípadne prehodnotená 
diskontná sadzba uvedená v odseku vyššie.

Nákladové úroky z lízingového záväzku, ak nie sú zahrnuté v účtovnej hodnote kvalifikovaného aktíva, 
sú prezentované ako súčasť finančných nákladov vo výsledku hospodárenia.

Variabiiné lízingové splátky

Variabilné lízingové splátky sú vykázané po dátume začiatku lízingu vo výsledku hospodárenia, a to v 
období, v ktorom nastane udalosť alebo podmienka, ktorá vedie k týmto platbám.

Vykazovanie variabilných lízingových splátok vyplýva najmä zo zvolenej účtovnej politiky Skupiny 
neoddeľovania lízingových a nelízingových komponentov lízingové] zmluvy.

Variabilné lízingové splátky sa týkajú najmä prevádzkových nákladov súvisiacich s podkladovým 
aktívom a sú relatívne malé v porovnaní s fixnými splátkami.

Krátkodobé lízingy a lízingy podkladových aktív s nízkou hodnotou

Skupina vykazuje lízingové splátky v súvislosti s krátkodobými lízingami a lízingami, pri ktorých má 
podkladové aktívum nízku hodnotu, ako náklad buď rovnomerne počas doby lízingu alebo na inom 
systematickom základe, ak tento lepšie vystihuje spotrebu ekonomických úžitkov Skupinou. Uvedenú 
politiku uplatňuje Skupina pre všetky triedy podkladového aktíva, na ktoré sa vzťahuje užívacie právo.

Krátkodobý lízing je lízing s dobou trvania 12 mesiacov alebo menej. Za aktívum s nízkou hodnotou sa 
považuje podkladové aktívum v hodnote do 5 000 EUR v čase, keď bolo nové. V bežnom účtovom 
období Skupina nevstúpila do významných lízingov tohto druhu.
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Výnosy z nájmu

Pre určenie klasifikácie lízingových zmlúv, v ktorých je Skupina v pozícií prenajímateľa, ako finančný 
alebo operatívny nájom, Skupina posudzuje, či lízing prevádza v podstate všetky riziká a výhody 
plynúce z vlastníctva podkladového aktíva nájomcovi. Faktory, ktoré sú zohľadnené pri tomto posúdení 
sú napr. prevod vlastníctva podkladového aktíva na nájomcu na konci doby lízingu, cena prípadnej 
opcie nájomcu na nákup podkladového aktíva, súčasná hodnota lízingových splátok v porovnaní s 
reálnou hodnotou podkladového aktíva, špecifickosť využitia podkladového aktíva len pre nájomcu a 
pod. V súčasnosti Skupina nemá lízingové zmluvy, ktoré sú podľa uvedených kritérií klasifikované ako 
finančný lízing.

Pri lízingových zmluvách, ktoré sú operatívnym lízingom, sú výnosy z prenájmu vykázané rovnomerne 
počas doby lízingu, alebo na inom systematickom základe, ak tento lepšie vystihuje model spotreby 
ekonomických úžitkov Skupinou.

Skupina prezentuje podkladové aktíva podliehajúce operatívnym lízingom vo svoje konsolidovanom 
výkaze o finančnej situácii podľa povahy podkladového aktíva.

Žiadne aktíva, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu, nezodpovedajú vymedzeniu investičného 
nehnuteľného majetku, vzhľadom na skutočnosť, že ide o nevýznamnú časť celkov, ktoré slúžia na 
primárnu podnikateľskú činnosť Skupiny.

V súvislosti s operatívnym lízingom Skupine nevznikajú významné výnosy, ktorý by vyplývali z 
variabilných lízingových splátok, ktoré nezávisia od indexu ani sadzby.

Skupina prenajíma najmä časti pozemkov, časti vodojemov a časti priestorov čistiarní odpadových vôd. 
Zmluvné podmienky neposkytujú nájomcovi kúpne opcie ani nepožadujú záruky zvyškovej hodnoty.

Aktivity Skupiny ako prenajímateľa nie sú významné. Z uvedeného dôvodu neexistuje formálna politika 
riadenia zostatkovej hodnoty prenajímaných aktív.

Peňažné toky z lízingu

Peňažné platby za hlavnú časť lízingového záväzku sú klasifikované v rámci finančných činností. 
Peňažné platby za úrokovú časť lízingového záväzku, sú rovnako klasifikované v rámci finančných 
činností, ak nie sú aktivované ako súčasť obstarávacej ceny kvalifikovaného aktíva.

Platby nájomného z krátkodobých lízingov, nájomné za aktíva s nízkou hodnotou, a variabilné lízingové 
splátky, ktoré nie sú zahrnuté v ocenení lízingového záväzku sú vo výkaze peňažných tokov vykázané 
v rámci prevádzkových činností.

2.13. Dotácie vzťahujúce sa na majetok

Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení 
všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje 
sa ako ostatný prevádzkový výnos počas doby, v ktorej sú účtované náklady, na ktorých úhradu bola 
dotácia určená. Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota dotácie sa 
účtuje do výnosov budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do hospodárskeho výsledku počas 
odhadovanej doby životnosti príslušného majetku.

2.14. Dlhodobý finančný majetok

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazovala podiely v spoločných podnikoch (joint 
ventures).

Podiel v spoločnom podniku sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane 
nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou 
obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie podielov, kurzové rozdiely a 
náklady spojené s držbou podielu.
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Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa podiely v spoločných podnikoch účtujú metódou 
podielu na vlastnom imaní.

2.15. Základné imanie

Kmeňové listinné akcie predstavujú základné imanie Spoločnosti. Spoločnosť počas bežného 
a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia neemitovala nové kmeňové akcie. V minulých 
rokoch Spoločnosť nakupovala vlastné kmeňové akcie, ktoré Skupina vykazuje v ich obstarávacej cene.

2.16. Nerozdelený zisk

Nerozdelený zisk vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke nepredstavuje zdroje určené na výplatu 
dividend. Zdroje určené na výplatu dividend sa určujú na základe individuálnej účtovnej závierky 
Spoločnosti.

2.17. Zákonný rezervný fond

Zákonný rezervný fond tvorí Spoločnosť v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami Spoločnosti. 
Prídely do zákonného rezervného fondu boli tvorené z čistého zisku až do výšky 20 % zo základného 
imania. Zákonný rezervný fond môže byť použitý iba v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami 
Spoločnosti na úhradu strát a nemôže byť vyplatený ako dividenda.

2.18. Výplata dividend

Dividendy sa vykážu v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke, ak boli schválené po 
súvahovom dni, ale pred schválením účtovnej závierky predstavenstvom Spoločnosti. Výplata dividend 
akcionárom Skupiny sa vykazuje ako záväzok a ponižuje vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka len v prípade, ak sú schválené pred alebo najneskôr k súvahovému dňu.

2.19. Fond rozvoja a ostatné kapitálové fondy

Skupina tvorí zo zisku Fond rozvoja pre budúce investičné náklady podľa Obchodného zákonníka 
a stanov Spoločnosti. Tvorba tohto fondu musí byť schválená Valným zhromaždením akcionárov. 
Takéto fondy je možné distribuovať len so súhlasom akcionárov.

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené darmi spoločníkov (najmä vodovodná a kanalizačná 
infraštruktúra).

2.20. Dane

Daň z príjmov bola zaúčtovaná v konsolidovanej účtovnej závierke na základe zákonov, ktoré boli 
schválené alebo v podstate schválené do konca účtovného obdobia. Náklad na daň z príjmov 
predstavuje splatnú daň a odloženú daň a je zaúčtovaný s vplyvom na hospodársky výsledok s 
výnimkou prípadov, ak je zaúčtovaný s vplyvom na ostatný súhrnný zisk alebo priamo do vlastného 
imania, pretože daň sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú tiež účtované v danom alebo inom období do 
ostatných súhrnných ziskov alebo priamo do vlastného imania.

Splatná daň z príjmov je suma očakávaných platieb alebo vratiek od daňových úradov v súvislosti so 
zdaniteľným ziskom alebo stratami za bežné alebo minulé obdobia. Zdaniteľné zisky alebo straty sú 
odhadnuté ak konsolidovaná účtovná závierka je schválená pred podaním príslušných daňových 
priznaní. Dane iné ako daň z príjmov sú účtované v rámci administratívnych a ostatných prevádzkových 
nákladov.

Na výpočet odloženej dane sa používa súvahová záväzková metóda. Odložené dane z príjmov 
odzrkadľujú čisté daňové dopady dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov 
vykázanou pre účely finančného vykazovania a hodnotami použitými pre daňové účely. Odložené 
daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú daňovými sadzbami, ktoré by sa mali uplatniť na zdaniteľný
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príjem v rokoch, v ktorých sa očakáva, že sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať. Ocenenie 
odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok odráža daňové dôsledky, ktoré by 
vyplynuli zo spôsobu realizácie alebo vyrovnania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, ktorý Skupina 
očakáva ku koncu účtovného obdobia.

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, 
umoriteľných a nevyužitých daňových zápočtoch a daňových stratách vtedy, keď je pravdepodobné, že 
sa vytvorí dostatočný budúci zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odložené daňové pohľadávky budú dať 
umoriť, okrem situácie,

• ak odložená daňová pohľadávka vzťahujúca sa k dočasným rozdielom, ktoré vzniknú pri 
prvotnom vykázaní majetku, alebo záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a 
v čase transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk, alebo stratu a

• s ohľadom na odloženú daň z príjmov vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi 
v dcérskych spoločnostiach alebo spoločných podnikoch, Skupina vykáže odloženú daňovú 
pohľadávku Iba v rozsahu, v rámci ktorého je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely budú 
vyrovnané v blízkej budúcnosti, ak Skupina kontroluje vyrovnanie týchto dočasných rozdielov.

Odložené daňové záväzky sa vykazujú pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch, okrem:

• odloženého daňového záväzku vyplývajúceho z prvotného vykázania goodwillu, alebo aktíva čl 
záväzku, v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase transakcie neovplyvňuje ani 
účtovný ani daňový zisk alebo stratu a

• odloženej dane z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych 
spoločnostiach alebo spoločných podnikoch, ak Skupina kontroluje vyrovnanie týchto dočasných 
rozdielov a zároveň je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej 
budúcnosti.

Skupina ku koncu každého účtovného obdobia prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové 
pohľadávky a účtovnú hodnotu odložených daňových pohľadávok. Skupina vykazuje predtým 
nezaúčtovanú odloženú daňovú pohľadávku v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že budúci zdaniteľný 
zisk umožní, aby sa odložená daňová pohľadávka realizovala. Skupina naopak znižuje účtovnú 
hodnotu odloženej daňovej pohľadávky vtedy, ak už nie je pravdepodobné, že sa vytvorí dostatočný 
zdaniteľný zisk, ktorý umožní realizovať časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku.

Odložené daňové aktíva a záväzky sú započítané v prípade, že existuje právne vynútiteľné právo 
kompenzovať splatné daňové aktíva so splatnými daňovými záväzkami, ktoré sa týkajú splatných daní 
prislúchajúcich rovnakému daňovému úradu, pričom Skupina zamýšľa vyrovnať splatné daňové 
aktívum a záväzok na netto báze.

Ostatné dane

Ostatné dane (napr. daň z nehnuteľností, cestná daň) sú zahrnuté v ostatných prevádzkových 
nákladoch.

Spotrebná daň

Výnosy, náklady, majetok a záväzky sú vykázané očistené o hodnotu spotrebnej dane okrem prípadov, 
keď:
• spotrebná daň zahrnutá v hodnote nakúpeného majetku a služieb nie je nárokovateľná od 

daňových úradov; v takomto prípade je spotrebná daň vykázaná ako súčasť obstarávacej 
hodnoty majetku alebo ako súčasť položiek nákladov a

• pohľadávky a záväzky zahŕňajú hodnotu spotrebnej dane.

Čistá hodnota spotrebnej dane, ktorá je nárokovateľná alebo splatná voči daňovým úradom je vykázaná 
ako súčasť pohľadávok a záväzkov vo výkaze finančnej pozície.
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2.21. Úvery a pôžičky

Všetky úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote záväzku po odpočítaní transakčných 
nákladov spojených so získanou pôžičkou. Po prvotnom vykázaní sa vykazujú v amortizovanej 
zostatkovej cene použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Amortizovaná zostatková cena sa 
vypočíta tak, že sa zohľadnia všetky náklady a diskonty alebo prémie pri vysporiadaní. Úrokové náklady 
sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery a účtujú sa počas obdobia do doby splatnosti úveru. 
Úrokové náklady, ktoré by Skupina ušetrila, ak by neinvestovala do dlhodobého hmotného majetku, 
ktorý si vyžaduje dlhšiu dobu na prípravu na jeho používanie, sa aktivujú ako súčasť obstarávacej ceny 
takéhoto dlhodobého hmotného majetku. Aktivácia úrokových nákladov končí keď je majetok 
pripravený k dispozícii na používanie. Ostatné úrokové náklady sa účtujú s vplyvom na hospodársky 
výsledok Skupiny.

2.22. Zam estnanecké požitky

Krátkodobé zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú do nákladov 
v účtovnom období, v ktorom zamestnancom Skupiny na ne vznikol nárok. Medzi krátkodobé záväzky 
voči zamestnancom patria najmä mzdy a náhrady mzdy za dovolenku.

Dôchodkový program

Dňa 23.8.2017 bola podpísaná Kolektívna zmluva pre roky 2017 -  2019. Dodatkom č. 3 bola platnosť 
Kolektívnej zmluvy predĺžená do 31.3.2021. Dňa 30.4.2021 bola podpísaná Kolektívna zmluva na 
obdobie od 01.05.2021 do 31.03.2024. Pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí 
nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ak pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné v zmysle 
§ 76a Zákonníka práce v sume jeho priemerného mesačného zárobku zvýšené o ďalšie odchodné v 
sume jeho priemerného mesačného zárobku. Nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok 
zamestnanec preukáže právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Nárok na predčasný starobný 
dôchodok zamestnanec preukáže písomným potvrdením Sociálnej poisťovne o tom, že požiadal 
o priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok na vyplatenie odchodného možno uplatniť len 
raz.

Zamestnancom, ktorí ukončia pracovný pomer do 30 dní odo dňa, ktorým im vznikol nárok na starobný 
dôchodok alebo do 30 dní odo dňa, kedy bolo zamestnancovi doručené rozhodnutie o priznaní 
invalidného dôchodku, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, bude 
vyplatené okrem odchodného podľa predchádzajúceho odseku aj ďalšie zvýšené odchodné vo výške 
štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku. Zamestnancom, ktorým bol po skončení 
pracovného pomeru priznaný predčasný starobný dôchodok, na základe žiadosti podanej na Sociálnu 
poisťovňu najneskôr do 10 dní od skončenia pracovného pomeru, bude vyplatené okrem odchodného 
podľa predchádzajúceho odseku aj ďalšie zvýšené odchodné vo výške štvornásobku ich priemerného 
mesačného zárobku.

U vybraných pracovných pozícií určených zamestnávateľom je lehota na uplatnenie nároku 
6 mesiacov. Túto lehotu možno predĺžiť po vzájomnej dohode.

U vybraných pracovných pozícií určených zamestnávateľom možno uplatniť nárok na zvýšené 
odchodné vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku až po zaškolení novoprijatého 
zamestnanca na predmetnú vybranú pracovnú pozíciu.

Záväzok vzťahujúci sa k programu so stanovenou výškou dôchodku je vykázaný ako dlhodobá rezerva 
a je vypočítaný k dátumu zostavenia účtovnej závierky aktuárskou metódou ako súčasná hodnota 
stanovenej výšky odchodného za dobu odpracovanú do súvahového dňa. Poistno-matematické zisky 
alebo straty vznikajúce z úprav a zmien v aktuárskych predpokladoch sú účtované do ostatného 
súhrnného výsledku.
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Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky

Skupina taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.

Dlhodobé záväzky voči zamestnancom z titulu pracovných jubileí sa tiež účtujú ako dlhodobá rezerva, 
pričom ich ocenenie je stanovené obdobne ako ocenenie záväzku z programu so stanovenou výškou 
dôchodku. Eventuálne náklady zo zvýšenia nároku na odmeny v dôsledku zmien kolektívnej zmluvy sa 
účtujú netto okamžite do nákladov v čase ich vzniku. Odmena pri pracovnom jubileu závisí od počtu 
odpracovaných rokov v Skupine. Poistno-matematické zisky a straty zo zmeny predpokladov pri 
odhade rezervy na pracovné a životné jubileá sa účtujú do nákladov s vplyvom na hospodársky 
výsledok.

Taký istý alebo podobný záväzok bol včlenený do zmluvy s odbormi od roku 2002. Skupina vytvorila 
na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. Podľa usúdenia 
Skupiny nie je prerušenie ich poskytovania realistické.

Dôchodkové programy s vopred stanovenými príspevkami

Skupina prispieva do štátnych fondov dôchodkového pripoistenia.

Skupina platí počas roka odvody na povinné zdravotné, nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie 
a tiež príspevok do garančného fondu a na poistenie v nezamestnanosti v zákonom stanovenej výške 
na základe hrubých miezd. Počas celého roka Skupina prispievala do týchto fondov vo výške 35,2 % 
(2020: 35,2 %) hrubých miezd do výšky mesačnej mzdy, ktorá je stanovená príslušnými právnymi 
predpismi, pričom zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval ďalšími 13,4 % (2020: 13,4 %).

Náklady na tieto odvody sa účtujú do výkazu ziskov a strát v tom istom období ako príslušné mzdové 
náklady.

Odstupné

V súlade s § 76 Zákonníka práce má Skupina zákonnú povinnosť vyplatiť odstupné len vtedy, ak sa 
pracovný pomer zamestnanca skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. 
b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Výšku odstupného, ktorá je stanovená v závislosti od počtu odpracovaných rokov, Skupina poskytuje 
v súlade so Zákonníkom práce a platnou Kolektívnou zmluvou. Výška odstupného vyplácaného nad 
rámec zákonnej povinnosti je predmetom kolektívneho vyjednávania.

2.23. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Záväzky z obchodného styku predstavujú povinnosť zaplatiť za tovar alebo služby získané od 
dodávateľov v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Skupiny. Záväzky sa vykazujú ako krátkodobé, ak 
sú splatné do jedného roka alebo v kratšom časovom období. V opačnom prípade sú klasifikované ako 
dlhodobé záväzky.

Záväzky z obchodného styku sa pri vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne v účtovnej hodnote 
zistenej metódou efektívnej úrokovej miery.

2.24. Rezervy

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú povinnosť (zákonnú alebo mimozmluvnú) 
v dôsledku minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný (skôr áno ako nie) úbytok 
podnikových zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno 
spoľahlivo odhadnúť. Keď Skupina očakáva prijatie náhrady k celej výške rezervy, alebo jej časti, 
náhrada sa vykáže iba v prípade, ak je jej prijatie takmer isté. Rezervy sa prehodnocujú ku koncu 
každého účtovného obdobia a ich výška sa upravuje tak, aby odrážala aktuálny najlepší odhad. Výška 
rezervy predstavuje súčasnú hodnotu výdavkov, ktoré zohľadňujú existujúce riziká a ktoré bude
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pravdepodobne treba vynaložiť na vyrovnanie daného záväzku. Tieto výdavky sú stanovené použitím 
odhadovanej bezrizikovej úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. Tam, kde sa používa diskontovanie, 
účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo rozloženie diskontu 
z časového hľadiska. Tento nárast je zaúčtovaný ako úrokový náklad.

Rezerva na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia

Rezerva na životné prostredie sa tvorí vtedy, keď je vznik nákladov na sanáciu životného prostredia 
pravdepodobný a tieto sa dajú spoľahlivo odhadnúť. Vytvorenie týchto rezerv vo všeobecnosti časovo 
korešponduje s prijatím formálneho plánu alebo podobného záväzku odpredať alebo odstaviť 
nepoužívaný majetok. Výška vykázanej rezervy je najlepším odhadom potrebných výdavkov.

2.25. Vykazovanie výnosov

Výnosy predstavujú reálnu hodnotu prijatej odmeny alebo pohľadávky za predaj tovaru a služieb v rámci 
bežných činností Skupiny, po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, diskontov a zliav.

Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky 
spojené s transakciou. Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, spotrebnej dane a 
zľavy, po dodaní tovaru alebo poskytnutí služby a po prevode rizík a výhod.

Predaj vlastných výrobkov, materiálu a tovaru

Výnosy z predaja a distribúcie pitnej vody (tzv. „vodné“) sú zaúčtované v čase, keď je pitná voda dodaná 
zákazníkovi. Množstvo dodanej pitnej vody je určené stavom zisteným na určenom meradle (vodomer). 
Ak nie je množstvo vody merané, Skupina stanoví množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby 
podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z. Odpočet spotreby a fakturácia 
u veľkoodberateľov sa uskutočňuje mesačne. V segmente maloodber uskutočňuje Skupina odpočet 
spotreby a vyúčtovanie raz ročne, pričom Skupina rozdelila bázu odberateľov na dvanásť fakturačných 
cyklov, v prípade veľmi malých odberov na štyri, dva resp. jeden fakturačný cyklus. Výška platieb 
v jednotlivých fakturačných cykloch je stanovená podľa priemerného množstva dodanej pitnej vody za 
porovnateľné obdobie na základe vyúčtovania predchádzajúceho fakturačného cyklu. Fakturácia pitnej 
vody dodanej v roku 2021 za všetkých dvanásť fakturačných cyklov bude ukončená v priebehu roka 
2022. Skupina používa pre potreby odhadu výnosu z dodanej a nevyfakturovanej pitnej vody priemerné 
spotreby namerané na jednotlivých odberných miestach.

Poskytovanie služieb

Výnosy z predaja služieb (predovšetkým tzv. „stočné“ a „zrážky“) sa vykazujú v účtovnom období, v 
ktorom boli služby poskytnuté. Množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie (stočné) zabezpečuje 
zákazník svojím meradlom, ktoré musí spĺňať podmienky určené osobitným predpisom. Ak nie je 
množstvo odvedenej vody merané, má sa za to, že zákazník odvádza do verejnej kanalizácie také 
množstvo odpadovej vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním 
množstva vody odvádzanej z iných zdrojov (napr. domáca studňa). Ak nie je množstvo zrážkovej vody 
odvádzané do verejnej kanalizácie (zrážky) merané, toto množstvo sa vypočíta a aktualizuje podľa 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z. Fakturácia a fakturačné cykly sú pre 
stočné a zrážky stanovené analogicky ako pre vodné.

Výnosy z predaja ostatných služieb sa vykazujú v tom období, v ktorom boli služby poskytnuté a sú 
fakturované bezprostredne po poskytnutí služby.

2.26. Náklady na prijaté pôžičky a úvery

Náklady na prijaté pôžičky a úvery, ktoré priamo súvisia s kúpou, zhotovením alebo výrobou 
kvalifikovateľného majetku, sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa začína vtedy, 
keď prebiehajú činnosti na prípravu majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i náklady 
na prijaté pôžičky a úvery. Náklady na prijaté pôžičky a úvery sa aktivujú dovtedy, kým majetok nie je 
pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady na prijaté pôžičky a úvery tvoria nákladové úroky 
a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi.
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2.27. Podmienené aktíva a záväzky

Podmienené aktíva sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, avšak zverejňujú sa 
v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúť 
ekonomické úžitky. Podmienené záväzky sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, pokiaľ 
neboli obstarané v rámci podnikovej kombinácie. V poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke 
sa zverejňujú len vtedy, ak možnosť úbytku zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je vzdialená.

2.28. Opravy chýb minulých období

Ak Skupina zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, 
opraví túto chybu retrospektívne tak, že zmení aj údaje za minulé účtovné obdobie, ktoré sú vykázané 
v tejto účtovnej závierke. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom 
účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

Skupina opravila k 31. decembru 2020 výšku krátkodobých pohľadávok z titulu korekcie dohadnej 
položky k výnosom za vodné, stočné a zrážky v sume 3,23 mil. EUR so súvzťažným znížením tržieb 
za vodné, stočné a zrážky v rovnakej sume.

Jednotlivé riadky konsolidovaného výkazu o finančnej situácii k 31. decembru 2020, jednotlivé riadky 
výkazu ziskov a strát a ostatného súhrnného výsledku ako aj jednotlivé riadky výkazu peňažných 
tokov za rok 2020 boli opravené o nasledovné sumy:

Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
31.12.2020
(pôvodný) Oprava

31.12.2020
(upravený)

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 
Nerozdelený zisk

19 733 053 
10 722 697

-3 231 842 
-3 231 842

16 501 211 
7 490 855

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku 2 0 2 0 (pôvodný) Oprava
2020

(upravený)

Tržby 94 819 824 -3 231 842 91 587 982
Komplexný hospodársky výsledok bežného 
obdobia 13 976 818 -3 231 842 10 744 976

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 0 2 0 (pôvodný) Oprava
2020

(upravený)

Zisk za bežné obdobie pred zdanením 13 976 818 -3 231 842 10 744 976

Zmeny pracovného kapitálu
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a 
iných pohľadávok -4 404 884 3 231 842 -1 173 042
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3. R iad en ie  fin a n č n éh o  riz ika

3.1. Faktory finančného rizika

Podnikateľská činnosť, ktorú Skupina vykonáva, ju vystavuje rozličným finančným rizikám, najmä 
úverovému riziku a riziku zmeny úrokovýcfi sadzieb. Hlavné finančné nástroje, ktoré Skupina využíva 
na riadenie týcfito rizík, zahŕňajú bankové úvery, pohľadávky a záväzky z obchodného styku 
vyplývajúce priamo z bežnej činnosti Skupiny.

Riadením rizika sa zaoberá finančný odbor, ktorý identifikoval a vyhodnotil finančné riziká a na základe 
ich analýzy navrhol opatrenia na riadenie finančných rizík. Riadenie finančného rizika spravujú 
smernice schválené predstavenstvom Spoločnosti.

Trhové riziko

(a) Cenové riziko

Vzhľadom na to, že Skupina neinvestuje do akcií resp. obdobných finančných nástrojov, nie je 
vystavená cenovému riziku z finančných nástrojov.

(b) Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky

Skupina je vystavená riziku vyplývajúcemu zo zmeny úrokovej sadzby najmä v dôsledku krátkodobých 
a dlhodobých úverov. Pôžičky s pohyblivou úrokovou sadzbou vystavujú Skupinu riziku variability 
peňažných tokov. Pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou vystavujú Skupinu riziku zmeny reálnej hodnoty. 
Skupina má významné záväzky úročené pohyblivou sadzbou euribor, jej úrokové náklady sú závislé od 
zmien trhových úrokových sadzieb a Skupina je preto vystavená riziku z vplyvu zmeny úrokových 
sadzieb. Skupina sleduje objem úverov s pohyblivou sadzbou s ohľadom na interne nastavené limity 
a zároveň na pravidelnej báze monitoruje vývoj úrokových sadzieb. V prípade negatívneho 
očakávaného vývoja, Skupina prehodnotí svoje zdroje financovania. Pri zmene úrokovej sadzby euribor 
o -1 % by Skupina nemala žiadne úrokové náklady a zaznamenala by výnos zo záporného úroku 
s pozitívnym vplyvom na netto finančné náklady vo výške 703 tis. EUR . Pri zmene trhovej úrokovej 
sadzby euribor o +1 % by úrokové náklady Skupiny boli o 703 tis. EUR vyššie (rok 2020: vyššie 
o 678 tis. EUR).

Skupina nemá k 31. decembru 2021 a 2020 žiadne významné úročené aktíva okrem peňažných 
prostriedkov na bankových účtoch, peňažné toky z prevádzkovej činnosti sú len v malej miere závislé 
na pohybe trhovej úrokovej sadzby.

Úverové /  kreditné riziko

Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi a vkladmi 
v bankách a finančných inštitúciách. Skupina je tiež vystavovaná úverovému riziku v súvislosti 
s obchodom s veľkoodberateľmi a maloodberateľmi a to prostredníctvom nesplatených pohľadávok 
a v súvislosti s budúcimi dohodnutými transakciami.

(v celých EUR)________________________________________ k 31. decembru 2021_______ k 31. decembru 2020
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
(poznámka 7) 15 735 679 16 501 211
Peňažné prostriedky a ekvivalenty (poznámka 5) 29 106 055 24 259 545
Finančné aktíva spolu 44 841 734 40 760 756

Za účelom eliminácie úverového / kreditného rizika z titulu bankových účtov, Skupina vstupuje do 
vzťahov iba s tými bankovými a finančnými inštitúciami, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové 
hodnotenie. Hotovosť je umiestnená vo finančných inštitúciách, s ktorými je spojené v čase uloženia 
peňažných prostriedkov minimálne riziko nesolventnosti.
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Finančné aktíva, ktoré predstavujú potenciálne predmet úverového rizika, pozostávajú najmä 
z pohľadávok z obchodného styku. Prehľad pohľadávok z obchodného styku a analýza ich opravnej 
položky sú uvedené v bode č. 7. poznámok.

Skupina má zavedené pravidlá kredit manažmentu, ktoré zabezpečujú minimalizáciu kreditného rizika. 
Uzavretiu zmluvy s novým zákazníkom predchádza zisťovanie bonity zákazníka a schválenie 
obchodovania. Skupina nepriraďuje individuálne rizikové limity svojim zákazníkom. V súvislosti 
s pohľadávkami z obchodného styku nemá Skupina významnú koncentráciu úverového rizika najmä 
súvislosti s vysokým počtom rôznorodých zákazníkov. Skupina využíva systém upomienok, ktoré môžu 
vyústiť až do odpojenia poskytovaných dodávok, čo predstavuje najčastejšie používaný spôsob, ako si 
vynútiť dodržiavanie platobnej disciplíny. Aj napriek tomu, že splatenie pohľadávok môže byť 
ovplyvnené ekonomickými faktormi, manažment sa domnieva, že Skupina nie je vystavená 
významnému riziku väčších strát ako vo výške vytvorených opravných položiek.

Riziko likvidity

Riziko likvidity znamená, že Skupina môže mať ťažkosti so splnením svojich povinností v súvislosti 
s finančnými záväzkami. Riadenie rizika likvidity znamená zachovávanie dostatočného množstva 
peňažných prostriedkov.

Vedenie monitoruje na báze očakávaných peňažných tokov priebežné predpovede úrovne likvidity. 
Hlavnými nástrojmi riadenia likvidity sú najmä peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (bod 5. 
poznámok).

Gestorom spracovania obchodného plánu v Skupine je Obchodný úsek, ktorý ho pripravuje v spolupráci 
s vnútropodnikovými útvarmi. Obchodný plán je predkladaný k schváleniu Predstavenstvu a následne 
je predkladaný na posúdenie Dozornej rade. Súčasťou obchodného plánu je aj ročný prehľad 
finančných tokov zostavený nepriamou metódou.

Tabuľka nižšie analyzuje zmluvné nediskontované peňažné toky z uhrádzania finančných záväzkov 
Skupiny:

K 31. decem bru  2021

(v celých EUR)
Splatné do 
3 mesiacov

Splatné od 
3 mesiacov 
do 1 roka

Splatné od 
1 do 5 
rokov

Splatné nad 
5 rokov Spolu

Bankové úvery (poznámka 14) 128 932 384 750 9 634 641 58 865 307 69 013 630
Úroky z bankových úverov 108 119 327 695 1 647 419 3 378 671 5 462 903
Záväzky z obchodného styku a iné 
(poznámka 13) 21 124 024 1 150 987 1 068 875 0 23 343 886
Lízingové záväzky vrátane úrokov 
(poznámka 6) 1 178 677 1 764 601 3 549 697 3 163 681 9 656 656
Finančné záväzky podľa IFRS 7 
spolu 22 539 752 3 628 033 15 900 632 65 407 659 107 477 075

K 31. decem bru  2020

(v celých EUR)
Splatné do 
3 mesiacov

Splatné od 
3 mesiacov 
do 1 roka

Splatné od 
1 do 5 
rokov

Splatné nad 
5 rokov Spolu

Bankové úvery (poznámka 14) 130 157 384 750 6 877 317 62 135 631 69 527 855
Úroky z bankových úverov 109 209 332 026 1 700 192 3 762 711 5 904 138
Záväzky z obchodného styku a iné 
(poznámka 13) 19 113 755 0 2 437 717 0 21 551 472
Lízingové záväzky vrátane úrokov 
(poznámka 6) 1 266 052 3 388 940 5 958 914 576 341 11 190 246
Finančné záväzky podľa IFRS 7 
spolu 20 619 173 4 105 716 16 974 140 66 474 683 108 173 710
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Pre zachovanie aktuálne platných podmienok úverových zmlúv je Spoločnosť povinná spĺňať 
nasledovné ukazovatele:

Ukazovateľ Limit

Dosiahnutá 1 Dosiahnutá 
hodnota hodnota 

k 31.12.2021 1 k 31.12.2020
Ukazovateľ krytia dlhovej služby DSCR minimálne 1,2 31,31 6,81
Debt/EBITDA maximálne 6 2,26 2,51
Podiel vlastného imania k celkovým 
pasívam minimálne 55 % 69,85 69,78 %

3.2. Riadenie kapitálu

Manažment považuje za kapitál Skupiny vlastné Imanie, tak ako je prezentované v tejto účtovnej 
závierke (k 31. decembru 2021: 322 518 706 EUR; k 31. decembru 2020: 317 348 932 EUR).

Cieľom Skupiny pri riadení kapitálu je zabezpečiť schopnosť Skupiny pokračovať vo svojich činnostiach, 
dostatočnú návratnosť kapitálu pre akcionára a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom udržať 
nízke náklady financovania.

Skupina tvorí zákonný rezervný fond, ktorý slúži na krytie prípadných strát alebo na opatrenia, ktoré 
majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia. Zákonný rezervný fond nemôže byť distribuovaný 
ako dividenda.

Spoločnosť je viazaná na základe úverových zmlúv dodržiavať finančný ukazovateľ pomeru vlastného 
Imania k súčtu vlastného Imania a záväzkov. Ku koncu účtovného obdobia bol uvedený ukazovateľ 
splnený. Výpočet kovenantov je na základe úverových zmlúv viazaný na hodnoty prezentované 
v individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti.

3.3. Odhad reálnej hodnoty

Účtovné hodnoty finančného majetku a záväzkov sa približne rovnajú Ich reálnej hodnote. Reálna 
hodnota finančných záväzkov je na účely vykázania v prílohe účtovnej závierky stanovená na základe 
diskontovaných budúcich zmluvných peňažných tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má 
Skupina k dispozícii pre podobné finančné nástroje.

4. Z á s a d n é  ú č to vn é  o d h ad y  a ro zh o d n u tia

Pri uplatňovaní účtovných zásad Skupiny, ktorých opis sa uvádza v bode č. 2 poznámok, prijala 
Skupina nasledujúce rozhodnutia týkajúce sa neistôt a odhadov, ktoré majú významný vplyv na sumy 
vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke. V tejto časti sa uvádzajú záležitosti, ktoré predstavujú 
významné riziko závažných úprav v budúcom účtovnom období:

Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem Iného, upravuje 
zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti Ich 
prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti 
dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd.

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky Ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v 
znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 361/2021 Z. z. zo 6. októbra 2021, ktorou sa mení a 
dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a 
dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018.
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Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených 
nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, spôsob určenia 
výšky primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, spôsob výpočtu 
maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody, 
ako aj podklady návrhu ceny, postup a podmienky uplatňovania ceny.

Cieľom právnej úpravy Vyhlášky ÚRSO č. 361/2021 Z. z. je aktualizácia súčasného regulačného 
obdobia, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022 na základe Dodatku č. 1 k Regulačnej politike na 
regulačné obdobie 2017-2021, prijatého Regulačnou radou dňa 10. novembra 2020. Taktiež zohľadňuje 
zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe pri vykonávaní cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, čo 
sa odzrkadlí na nižšej administratívnej náročnosti vypracovania podkladov, s predkladaním cenových 
návrhov a skutočných údajov prostredníctvom elektronickej schránky, upravujú a spresňujú sa vzorce 
na výpočet faktora investičného rozvoja a koeficientu využitia projektovanej kapacity pre odvádzanie a 
čistenie odpadovej vody a dopĺňa sa definícia hodnoty zmeny nákladov za účelom zvýšenia 
zrozumiteľnosti.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne
odpadových vôd verejnou kanalizáciou vydal dňa 02.04.2020 právoplatné cenové rozhodnutie
č. 0013/2020/V, ktorým určil Spoločnosti cenu platnú do 31.12.2021.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne
odpadových vôd verejnou kanalizáciou vydal dňa 02.04.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 
0013/2020/V, ktorým určil Spoločnosti cenu platnú do 31.12.2021.

Právoplatné cenové rozhodnutie Č.0013/2020/V, ktorým ÚRSO určuje ceny do 31.12.2021

Právoplatné cenové rozhodnutie EUR/m^ bez DRH
Maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou 0,5526

Dňa 10.08.2020 vydal ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil 
Spoločnosti ceny platné do 31.12.2021.

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým ÚRSO určuje ceny do 31.12.2021:

Právoplatné cenové rozhodnutie EUR/m^ bez DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0135
0,7090
0,9985

Spoločnosť nemala v roku 2021 URSO-m schválené nové ceny za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Dňa 04.11.2021 ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č. 
0013/2020/V z 02.04.2020, ktorým úrad určil Spoločnosti maximálnu cenu za čistenie odpadovej vody 
privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z vlastného 
podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0107/2021/V zo 04.11.2021 predlžuje Spoločnosti platnosť doterajšej 
maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou do 31.12.2022.

Zároveň ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č 0016/2020/V z 10.08.2020, ktorým úrad určil Spoločnosti 
maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a 
čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z vlastného podnetu tak, že 
Rozhodnutím č. 0106/2021/V zo 04.11.2021 predlžuje Spoločnosti platnosť doterajšej maximálnej ceny 
za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.
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Dňa 28.2.2022 bolo spoločnosti doručené cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2022/V, ktorým určil 
Spoločnosti ceny platné do 31.12.2022 nasledovne:

Právoplatné cenové rozhodnutie EUR/m^ bez DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0387
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7267

Zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Spoločnosť spravuje rozsiahly hmotný a nehmotný majetok potrebný na zabezpečenie jej činnosti. 
Ďalšiu časť technológie spravuje dcérska spoločnosť BIONERGY, a. s. Zostatková hodnota 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Skupiny k 31. decembru 2021 dosiahla 423 miliónov 
EUR (k 31. decembru 2020: 420 miliónov EUR), vrátane práv na užívanie majetku formou nájmu. 
Vedenie Skupiny posúdilo budúce ekonomické úžitky plynúce z dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku Skupiny, vrátane práva na užívanie prenajatého majetku, vzhľadom na vysoký stupeň 
previazanosti ich podnikania, ako jednu peňazotvornú jednotku (angi. „Cash Generating Unit“).

Na konci každého účtovného obdobia vedenie skúma, či existuje indikácia zníženia hodnoty 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. V prípade existencie takejto indikácie vedenie odhadne 
spätne získateľnú sumu, ktorá je stanovená ako reálna hodnota mínus náklady na predaj alebo hodnota 
z používania, podľa toho ktorá je vyššia.

Peňažné príjmy Skupiny sú regulované a odvíjajú sa od jej oprávnených nákladov, ktoré posudzuje 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v súlade s platnou legislatívou. Popis 
regulačného rámca v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií je 
uvedený nižšie. Ziskovosť Spoločnosti je obmedzená na 0,08 EUR/m^ bez DPH za výrobu, distribúciu 
a dodávku pitnej vody a 0,10 EUR/m^ bez DPH za odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Vzhľadom 
na reguláciu výnosov, Spoločnosť nedosahuje ziskovosť, ktorá by zabezpečovala návratnosť investícií 
do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (vrátane práva na užívanie prenajatého majetku) 
v primeranej miere a vedenie Spoločnosti posúdilo túto skutočnosť ako indikátor zníženia hodnoty 
majetku.

Okrem predpokladov ako je diskontná sadzba vo výške 6,4 % p.a. (2020: 6,4 % p.a.), odhadované 
budúce peňažné toky, budúce kapitálové výdavky potrebné pre zabezpečenie príjmov a potrebný 
pracovný kapitál, Skupina pri výpočte spätne získateľnej hodnoty majetku taktiež počítala 
s pravdepodobnosťou, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) zmení režim 
regulačnej politiky a tým pádom dôjde k takému budúcemu zvýšeniu ceny vodného a stočného, ktoré 
zabezpečí plnú ekonomickú návratnosť vodárenských aktív. Skupina obdržala listed URSO, kde URSO 
deklaruje záujem meniť tuto regulačnú politiku od roku 2023.

Pri výpočte budúcich peňažných tokov Spoločnosť na základe vývoja komunikácie s URSO určila 
pravdepodobnosť 60 %, že táto zmena bude platná od 1.1.2023. Z hľadiska opatrnosti Spoločnosť 
ponechala 40 % pravdepodobnosť, že k takejto zmene nedôjde. Váženým priemerom týchto dvoch 
alternatív bola vypočítaná spätne získateľná hodnota majetku na základe diskontovaných budúcich 
peňažných tokov. V prípade, že sa situácia zmení a URSO neschváli primeranú zmenu regulačnej 
politiky, opravná položka na majetok Skupiny sa približne zdvojnásobí.

Súdne spory

Skupina je účastníkom rôznych súdnych sporov, v súvislosti s ktorými vedenie odhadlo pravdepodobnú 
stratu, dôsledkom ktorej môžu byť určité finančné výdavky. Pri stanovení tohto odhadu sa Skupina 
spoliehala na poradenstvo svojich externých právnych zástupcov, najnovšie dostupné informácie o 
stave súdnych pojednávaní a interné hodnotenie pravdepodobného výsledku a v prípade potreby 
vytvára rezervy. Podrobnosti o jednotlivých súdnych sporoch sa uvádzajú v bodoch č. 16 a 27 
poznámok.
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Poistno-matematické odhady pri kalkulácii záväzkov z dôchodkového zabezpečenia

Náklady na penzijný program so stanovenými požitkami sú určené poistno-matematickými výpočtami. 
Tieto výpočty obsahujú odhady diskontných sadzieb, budúceho rastu miezd, úmrtnosti alebo fluktuácie 
zamestnancov. Vzhľadom na dlhodobú povahu takýchto programov podliehajú takéto odhady istej 
miere neistoty. Bližšie informácie k rezerve na dlhodobé zamestnanecké požitky sa uvádzajú v bode 
č. 15 poznámok.

5. P eň ažn é  p ro s tried ky  a p eň ažn é  ekv iva len ty

v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii pozostávajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
z týchto položiek:

(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Hotovosť a peňažné ekvivaienty v pokladni 547 11 502
Bežné účty v bankách 16 105 508 24 248 043
Terminované vklady 13 000 000 0
Spoiu 29 106 055 24 259 545

K 31. decembru 2021 mohla Skupina voľne disponovať peňažnými prostriedkami a peňažnými 
ekvivalentmi.

Žiadne zostatky nie sú ani po splatnosti ani znehodnotené. Za účelom eliminácie kreditného rizika z 
titulu držaných bankových účtov, Skupina vstupuje do vzťahov iba s tými bankovými a finančnými 
inštitúciami, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové hodnotenie. Hotovosť je umiestnená vo finančných 
inštitúciách, s ktorými je spojené v čase uloženia peňažných prostriedkov minimálne riziko 
nesolventnosti.

Úverová kvalita peňazí a peňažných ekvivalentov uložených v bankách je nasledovná:

(v celých EUR)__________________________________________ Úverový rating 31.12.2021 31.12.2020

Všeobecná úverová banka 
Tatra banka 
Slovenská sporiteľňa 
ČSOB 
UniCredit

Moody's A2 
Moody's AS 
Moody's A2 
Moody's AS 
Moody's Baal

20 913 343 
2 654 770 
4 071 009 
1 000 703 

465 683

13 924 402 
5 403 148 
3 916 281 
1 000 899 

3 313

Peniaze a peňažné ekvivaienty v bankách spoiu 29 105 508 24 248 043

Prehľad neobsahuje peňažnú hotovosť a peňažné ekvivalenty uložené v pokladniach Skupiny.
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6. P ráva  na u žívan ie  m aje tku  a líz in g o vé  záväzky

Práva na užívanie majetku podľa kategórie podkladového aktíva sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(v celých EUR)
Dopravné

prostriedky Pozemky
Budovy 

a priestory Stroje Spolu

K 1. januáru 2021 5 048 468 3 450 468 2 004 406 903 738 11 407 079

Prírastky
Vyradenia
iné modifikácie lízingu 
Prehodnotenia lízingového 
záväzku 
Odpisy

2 128 294 
-184 694 

1 348 232

0
-3 601 641

0
0

1 538 

0
-150 223

356 153 
-1 697 496 

338 865

0
-314 698

0
0

-356 649 

0
-412 607

2 484 447 
-1 882 190 
1 331 987

0
-4 476 169

K 31. decembru 2021 4 738 659 3 301 782 687 230 134 483 8 862 154

Práva na užívanie majetku podľa kategórie | 
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

podkladového aktíva za predchádzajúce obdobie sú

Dopravné
prostriedky Pozemky

Budovy 
a priestory Stroje Spolu

K 1. Januáru 2020 5 391 053 3 610 797 2 717 479 742 397 12 461 726

Prírastky
Vyradenia
Iné modifikácie lízingu 
Prehodnotenia lízingového 
záväzku 
Odpisy

7 032 518 
-4 745 158 

661 213

0
-3 291 159

0
0

-10 660 

0
-149 669

2 149 689 
-2 336 906 

-148 661

0
-377 195

828 246 
-375 727 

0

0
-291 178

10 010 453 
-7 457 791 

501 893

0
-4 109 201

K 31. decembru 2020 5 048 468 3 450 468 2 004 406 903 738 11 407 079

Pohyb v hodnote lízingových záväzkov v priebehu roka 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(v celých EUR)

K 1. Januáru 2021 11 190 246

Prírastky
Vyradenia
Iné modifikácie lízingu 
Prehodnotenia lízingového záväzku 
Úroky z lízingového záväzku 
Lízingové splátky

2 484 447 
-1 887 895 
1 333 406 

0
118 701 

-4 562 435

K 31. decembru 2021 8 676 470
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Pohyb v hodnote lízingových záväzkov v priebehu roka 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(v celých EUR)

K 1. januáru 2020 12 220 846

Prírastky
Vyradenia
iné modifikácie lízingu 
Prehodnotenia lízingového záväzku 
Úroky z lízingového záväzku 
Lízingové splátky

15 181 565 
-12 738 088 

501 893

158 369 
-4 134 339

K 31. decembru 2020 11 190 246

Náklady na krátkodobé lízingy, variabilné lízingové splátky a lízingy aktív s nízkou hodnotou sú 
uvedené v bode č. 21 poznámok. Prírastky práv na užívanie majetku a lízingových záväzkov, 
predstavujú významné nepeňažné transakcie z investičných resp. finančných činností. Celkové 
peňažné výdavky za rok 2021 v súvislosti s lízingom predstavujú 4 542 748 EUR.

7. P o h ľad ávky  z o b c h o d n é h o  s tyku  a iné p o h ľad ávky

(v celých EUR) k 31. decembru 2021
k 31. decembru 

2020 (upravený)

Pohľadávky z obchodného styku 
Nevyfakturované výnosy

10 253 066 
4 347 921

11 071 309 
4 524 006

Pohľadávky z obchodného styku spolu 14 600 987 15 595 315

Preddavky a náklady budúcich období 
Daňové pohľadávky (najmä z titulu DPH) a dotácie

713 126 
421 566

727 633 
178 263

Spolu Iné nefinančné pohľadávky 1 134 692 905 896

Pohľadávky z obchodného styku a Iné pohľadávky spolu 15 735 679 16 501 211

Vývoj opravnej položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(v celých EUR) 2021 2020

Stav k 1. Januáru
Tvorba opravnej položky
Rozpustenie opravnej položky k pohľadávkam
Odpis pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti

2 671 249

-36 752 
-181 569

2 422 958
328 808

-80 517
Stav k 31. decembru 2 452 928 2 671 249
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Skupina tvorí 100-percentné opravné položky na pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú po 
splatnosti dlhšie ako 1 080 dní, pretože z predchádzajúcich skúseností vyplýva, že pohľadávky, ktoré 
sú po splatnosti vyše 1 080 dní, sú nevymožiteľné. Na pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú po 
splatnosti 360 až 1 080 dní, sa tvoria opravné položky na základe odhadu nevymožiteľnej sumy podľa 
predchádzajúcich skúseností s nesplácaním pohľadávok podľa percenta. Skupina netvorí opravné 
položky na pohľadávky po splatnosti, ku ktorým má dohodnutý s dlžníkom splátkový kalendár a dlžník 
splátkový kalendár dodržiava. Skupina uzatvorila s Mestskou časťou Bratislava -  Ružinov dňa 9. júna 
2017 Dohodu o urovnaní, ktorej súčasťou je splátkový kalendár na splátky vo výške 3 253 268 EUR, 
splatný k 28. februára 2022. Mestská časť splátkový kalendár dodržala.

Podrobnosti o stave očakávaných strát vo vzťahu k pohľadávkam z obchodného styku k súvahovému 
dňu:

(v celých EUR) 31. december 2021 31. december 2020 (upravený)

%
straty

Brutto
účtovná
hodnota

Očaká
vaná
strata
(ECL)

Netto
účtovná
hodnota

%
straty

Brutto
účtovná
hodnota

Očaká
vaná
strata
(ECL)

Netto
účtovná
hodnota

Do splatnosti 0,01 % 10 710 460 1 071 10 709 389 0,01 % 12 309 355 1 554 12 307 801
Po splatnosti: 
- do 360 dní 1,55% 2 357 985 36 549 2 321 436 1,55% 1 777 759 27 468 1 750 291
-361 -7 2 0  dní 20% 541 624 98 915 442 709 20% 1 189 915 240 558 949 357
-721 -1 0 8 0  dní 50% 984 266 449 772 534 494 50% 314 664 177 700 136 964
- nad 1081 dní 100% 2 459 580 1 866 621 592 959 100% 2 674 871 2 223 969 450 902

Pohľadávky z
obchodného
styku 17 053 915 2 452 928 14 600 987 18 266 564 2 671 249 15 595 315

Výška očakávanej straty (ECL) matematicky nesedí na uvádzané percentá tvorby opravných položiek, 
vzhľadom na to, že Skupina tvorí pre spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii 100% opravné položky 
bez ohľadu na termíny splatnosti pohľadávok a Skupina netvorí opravné položky na pohľadávky, ktoré 
sú súčasťou splátkových kalendárov, ktoré dlžníci dodržiavajú, nakoľko Skupina nepovažuje tieto 
pohľadávky za rizikové, bez ohľadu na pôvodný termín splatnosti týchto pohľadávok.

Reálna hodnota pohľadávok nie je významne odlišná od Ich účtovnej hodnoty.

8. Z á so b y

Netto hodnota Netto hodnota
(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Materiál a náhradné diely 1 397 080 1 232 252
Zásoby spolu 1 397 080 1 232 252

Zásoby sú upravené o opravné položky k pomaly obrátkovému materiálu a náhradným dielom vo výške 
373 203 EUR (2020: 197 149 EUR).

Na zásoby Skupiny nebolo zriadené záložné právo v prospech veriteľov.
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9. D lh o d o b ý  hm o tn ý  m a je to k

(v celých EUR)

Pozemky, 
budovy a 

stavby

Stroje, 
prístroje a 
zariadenia

Nedokončená
Investičná
výstavba Celkom

Stav k 1. januáru 2021
Obstarávacia cena 
Oprávky a cpravné pcicžky

799 217 688 
-447 815 431

130 941 259 
-101 895 088

26 182 627 
-1 440 481

956 341 574 
-551 150 999

Zostatková cena k 1. Januáru 2021 351 402 257 29 046 172 24 742 146 405 190 575

Prírastky
Kapitalizované náklady na úvery a pôžičky* 
Zaradenie do používania 
Úbytky/vyradenie majetku 
Odpisy
Zmena oprávok 
Zmena opravnej položky

0
0

16 137 900 
-1 682 234 

-17 003 945 
781 213 

23 405

0
0

3 754 464 
-392 560 

-7 928 384 
1 210 425 

2 157

29 937 292 
134 777 

-19 892 364 
0 
0 
0

-243 953

29 937 291 
134 777 

0
-2 074 794 

-24 932 329 
1 991 638 
-218 391

Zostatková cena k 31. decembru 2021 349 658 595 25 692 273 34 677 898 410 028 766

Obstarávacia cena 
Oprávky a cpravné položky

813 673 354 
-464 014 758

134 303 163 
-108 610 890

36 362 332 
-1 684 434

984 338 848 
-574 310 082

Zostatková cena k 31. decembru 2021 349 658 595 25 692 273 34 677 898 410 028 766
* Sadzba použitá pre kapitaiizáciu nákladov na úvery a pôžičky bola približne 0,60 % p.a. za rok 2021.

(v celých EUR)

Pozemky, 
budovy a 

stavby

Stroje, 
prístroje a 
zariadenia

Nedokončená
Investičná
výstavba Celkom

Stav k 1. Januáru 2020
Obstarávacia cena 
Oprávky a opravné pcicžky

793 363 254 
-442 194 934

130 716 048 
-95 196 531

23 200 013 
-1 194 221

947 279 315 
-538 585 686

Zostatková cena k 1. Januáru 2020 351 168 320 35 519 517 22 005 792 408 693 629

Prírastky
Prírastky z dôvodu akvizície
Kapitalizované náklady na úvery a pôžičky*
Zaradenie do používania
Vyradenie majetku
Zníženie oprávok
Odpisy
Zmena opravnej položky

0
2 153 428 

0
4 150 640 

-449 633 
195 927 

-16 701 565 
10 885 141

0
651 801 

0
1 028 407 

-1 454 997 
1 488 160 

-8 601 074 
414 357

7 881 861 
145 023 
134 777 

-5 179 047 
0 
0 
0

-246 261

7 881 861 
2 950 252 

134 777 
0

-1 904 630 
1 684 087 

-25 302 639 
11 053 238

Zostatková cena k 31. decembru 2020 351 402 257 29 046 171 24 742 146 405 190 575

Obstarávacia cena 
Oprávky a cpravné položky

799 217 688 
-447 815 431

130 941 259 
-101 895 088

26 182 627 
-1 440 481

956 341 574 
-551 150 999

Zostatková cena k 31. decembru 2020 351 402 257 29 046 172 24 742 146 405 190 575
* Sadzba použitá pre kapitaiizéciu nákladov na úvery a pôžičky bola približne 0,67 % p.a. za rok 2020.

Na dlhodobý majetok Skupiny nie je v prospech veriteľov zriadené záložné právo. Dlhodobý hmotný 
majetok je poistený pre prípad škôd živelnou pohromou, prerušením prevádzky (a ďalšie prípady) až 
do výšky obstarávacej hodnoty majetku.

Prírastky z dôvodu akvizície v priebehu roka 2020 predstavujú reálnu hodnotu majetku infra Services, 
a. s. ku dňu kúpy kontrolného podielu v tejto spoločnosti 15. júla 2020.
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10. D lh o d o b ý  n eh m o tn ý  m a je to k

(v celých EUR)
Obstaraný
software

Oceniteľné 
práva, 

ostatný DNM Goodwill

Obstará
vaný
DNM Spolu

Stav k 1. januáru 2021
Obstarávacia cena 
Oprávky a opravné položky

6 014 574 
-3 346 260

3 158 013 
-2 470 512

1 689 032 
-1 689 032

61 677 
-982

10 923 296 
-7 506 786

Zostatková hodnota k 1. Januáru 2021 2 668 314 687 502 0 60 694 3 416 510

Prírastky
Zaradenie do užívania 
Úbytky/vyradenie majetku 
Odpisy
Zmena oprávok 
Zmena opravnej položky

0
657 230 
-67 978 

-440 353 
405 683 

0

10 744 
82 635 

0
-129 484 
121 596 

0

0
0
0
0
0
0

683 366 
-739 865 

0 
0 
0 
0

694 109 
0

-67 979 
-569 837 
527 279 

0
Zostatková hodnota k 31. decembru 2021 3 222 896 772 992 0 4 195 4 000 083

Obstarávacia cena 
Oprávky a opravné položky

6 603 826 
-3 380 930

3 251 392 
-2 478 400

1 689 032 
-1 689 032

5 177 
-982

11 549 427 
-7 549 344

Zostatková hodnota k 31. decembru 2021 3 222 896 772 992 0 4 195 4 000 083

(v celých EUR)
Obstaraný
software

Oceniteľné 
práva, 

ostatný DNM Goodwill

Obstará
vaný
DNM Spolu

Stav k 1. Januáru 2020
Obstarávacia cena 
Oprávky a opravné položky

5 422 612 
-3 449 365

2 558 871 
-1 950 589

0
0

103 645 
-982

8 085 128 
-5 400 937

Zostatková hodnota k 1. Januáru 2020 1 973 247 608 283 0 102 662 2 684 191

Prírastky
Prírastky z dôvodu akvizície (bod č. 28 
poznámok)
Zaradenie do užívania 
Vyradenie majetku 
Zníženie oprávok 
Odpisy
Zmena opravnej položky

0

1 001 103 
461 411 

-870 551 
870 551 

-528 017 
-239 429

0

307 536 
291 606 

0 
0

-473 495 
-46 429

0
1 689 032

0
0
0
0

-1 689 032

711 049 

0
-753 017 

0 
0 
0 
0

711 049

2 997 671 
0

-870 551 
870 551 

-1 001 511 
-1 974 888

Zostatková hodnota k 31. decembru 2020 2 668 314 687 502 0 60 694 3 416 510

Obstarávacia cena 
Oprávky a opravné položky

6 014 574 
-3 346 260

3 158 013 
-2 470 512

1 689 032 
-1 689 032

61 677 
-982

10 923 296 
-7 506 786

Zostatková hodnota k 31. decembru 2020 2 668 314 687 502 0 60 694 3 416 510

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä 
a nehmotný majetok v obstaraní spoločnosti BVS. 
činnosťou.

softvér používaný spoločnosťami v Skupine 
Skupina nevlastní softvér vytvorený vlastnou

Prírastky z dôvodu akvizície v priebehu roka 2020 predstavujú reálnu hodnotu majetku Infra Services, 
a. s. ku dňu kúpy kontrolného podielu v tejto spoločnosti 15. júla 2020.
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11. O d lo žen á  daň z p ríjm ov

Odložená daň z príjmov sa počíta z dočasných rozdielov podľa súvahovej záväzkovej metódy s 
použitím základnej daňovej sadzby 21 % (v roku 2020: sadzba 21 %). Odložený daňový záväzok je 
tvorený najmä z rozdielu medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku.

Skupina si započítava odložené daňové pohľadávky a záväzky, ak má právne vymožiteľný nárok 
započítať krátkodobú pohľadávku s krátkodobým záväzkom a ak sa odložená daň z príjmov týka toho 
istého daňového úradu.

(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Odložený daňový záväzok z majetku 
Odložená daňová pohľadávka k rezervám 
Odložená daňová pohľadávka k rezerve na odchodné 
Odložená daňová pohľadávka k majetku (opravné položky) 
Ostatné

-9 574 523 
947 962 
405 427 

10 569 478 
-2 146 880

-10 820 075 
1 053 411 

313 808 
13 014 110 
-2 081 174

Odložená daňová pohľadávka spolu 201 463 1 480 081

Pohyby v odložených daniach z dočasných rozdielov boli zaúčtované s vplyvom na hospodársky 
výsledok s výnimkou sumy -25 239 EUR (2020: -114 926 EUR), ktorá sa týka poistno-matematických 
precenení záväzkov zo zamestnaneckých požitkov splatných po ukončení zamestnania, a ktorá bola 
zaúčtovaná do ostatného súhrnného výsledku.

12. V ýn o sy  b u d ú c ich  o b d o b í

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Dlhodobé dotácie a príspevky
Stav k 1. januáru 
Presun na krátkodobú časť 
Prírastky za rok

38 731 245 
-3 166 210 
3 865 505

41 324 670 
-3 097 065 

503 640
Stav k 31. decembru 39 430 540 38 731 245

Krátkodobé dotácie a príspevky
Stav k 1. januáru
Prírastky za rok
Presun z dlhodobej časti
Použitie za rok cez výkaz ziskov a strát

3 097 065 
181 969 

3 166 210 
-3 483 901

3 276 264 
0

3 097 065 
-3 276 264

Stav k 31. decembru 2 961 343 3 097 065

Dotácie a príspevky spolu 42 391 883 41 828 310

Spoločnosť využíva na spolufinancovanie projektov, ktorých predmetom je zabezpečenie zvýšenia 
účinnosti čistenia odpadových vôd s cieľom splnenia legislatívnych požiadaviek na odstraňovanie 
nutrientov a fosforu vo vyčistenej odpadovej vode v súlade s európskou legislatívou, dotácie z 
Kohézneho fondu (Európskej Únie) a štátneho rozpočtu.
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Projekty spolufinancované z dotácií Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného 
programu Životné prostredie -  iNVESTÍCiA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTÍ:

• Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd

Realizácia projektu bola zahájená v termíne máj 2011. Práce boli ukončené, prevzaté a následne 
príslušný stavebný úrad vydal v septembri 2014 súhlas s uvedením ČOV do trvalej prevádzky.

Predmetom bola kompletná modernizácia a rekonštrukcia ČOV s vybudovaním nového výtlačného 
potrubia vyčistených vôd s vyústením do rieky Morava (pôvodný recipient boi potok Kyštor). 
Modernizáciu bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu dodržania legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa 
kvality vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor.

V súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s 
Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej aj ako „MŽP SR“), po ukončení 5-ročného 
monitorovacieho obdobia BVS v novembri 2020 zasiala na MŽP SR záverečnú monitorovaciu správu 
s naplnením ukazovateľov (finančné toky, merateľné ukazovatele, t. j. počet ekvivalentných obyvateľov, 
záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2020 vyhodnotilo dodržanie podmienok 
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia 
korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

• Odkanaiizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu v častiach: 
intenzifikácia a modernizácia Ústrednej čistiarne odpadových vôd Vrakuňa, 2. stavba 
intenzifikácia a modernizácia Čistiarne odpadových vôd Petržalka, 2. stavba

V rámci predmetného projektu bolo riešené zabezpečenie zvýšenia účinnosti čistenia odpadových vôd 
s cieľom splnenia legislatívnych požiadaviek na odstraňovanie nutrientov a fosforu vo vyčistenej 
odpadovej vode v súlade s európskou legislatívou. Zabezpečenie čistenia odpadových vôd sa týkalo 
časti Hlavného mesta Bratislavy prislúchajúcej k povodiu hraničného toku Dunaj, ale čiastočne aj 
splaškových odpadových vôd prečerpávaných do Bratislavy z časti Malokarpatského regiónu po 
Pezinok. Projekt riešil modernizáciou biologického stupňa ÚČOV vo Vrakuni a ČOV v Petržalke.

Realizácia projektu bola zahájená dňa 8. novembra 2013. Práce boli ukončené v novembri 2015. Po 
ročnej skúšobnej prevádzke sú obe čistiarne v trvalej prevádzke.

V súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s MŽP 
SR, po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia zasiala v júni 2021 BVS poskytovateľovi 
záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (merateľné ukazovatele, záverečnú 
finančnú analýzu projektu). MŽP SR v júli 2021 vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o 
nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia korekcie, 
t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

• Dobudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v aglomerácii Modra

Projekt pozostával z rekonštrukcie ČOV Modra, z dobudovania splaškovej kanalizácie v meste Modra 
a z odkanaiizovania obce Dubová.

Fyzická realizácia projektu bola zahájená 30. júna 2014. Práce boli ukončené v decembri 2015, boli 
skolaudované, uvedené do skúšobnej prevádzky a následne do trvalej prevádzky.

V súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s MŽP 
SR, po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia naša spoločnosť v júni 2021 zasiala 
poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (merateľné ukazovatele, 
záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2021 vyhodnotilo dodržanie podmienok 
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia 
korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.
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Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu a ŠR v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia

• Čistiareň odpadových vôd Rohožník -  rekonštrukcia a modernizácia

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a jeho cieľom bolo zlepšenie odvádzania a 
čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov v zmysle 
záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii.

Fyzická realizácia projektu bola zahájená 19. júla 2017. Práce boli ukončené v januári 2019. ČOV je 
skolaudovaná po ukončení skúšobnej prevádzky bola uvedená do trvalej prevádzky.

V súlade s podmienkami zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku podliehajú ukončené investičné 
projekty povinnému 5-ročnému monitorovaniu zo strany MŽP SR. BVS má povinnosť jedenkrát ročne, 
po dobu 5 rokov od uvedenia do trvalej prevádzky, zasielať plnenie ukazovateľov (finančné toky, 
merateľné ukazovatele, t. j. počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú 
kanalizačnú sieť, resp. rekonštruované čistiarne odpadových vôd a počet vyriešených aglomerácií). 
MŽP SR vyhodnotí splnenie podmienok zmluvy o NFP až po ukončení monitorovacieho obdobia a v 
prípade nedodržania predpokladov finančnej analýzy, resp. merateľných ukazovateľov, môže prikročiť 
ku korekciám, t. j. vráteniu časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

Pri príprave a realizácii jednotlivých stavieb kladie BVS dôraz na využívanie najnovších informačných 
technológií, čím sa zabezpečuje ich riadne fungovanie v systéme vodovodov a kanalizácií 
prostredníctvom centrálneho dispečingu. Nové technológie zároveň umožňujú zvýšenie ochrany 
objektov z hľadiska bezpečnosti.

13. Z á vä zk y  z  o b c h o d n é h o  s tyku  a iné záväzky

(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 
Nevytakturované dodávky a dohadné položky

20 665 581 
257 287

18 949 503 
441 110

Finančné záväzky z obchodného stykuzáväzky 20 922 868 19 390 613

Záväzky zo vzťahov k zamestnancom 
Záväzky voči Sociálnej poisťovni

1 438 860 
982 158

1 269 434 
891 425

Nefinančné záväzky 2 421 018 2 160 859

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky a Ostatné 
dihodobé záväzky spoiu 23 343 886 21 551 472

Reálna hodnota krátkodobých a dlhodobých záväzkov nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty. 
Spoločnosť nemá žiadne záväzky z obchodného styku kryté záložným právom.

Štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Záväzky po lehote splatnosti 
Záväzky do lehoty splatnosti

133 067 
23 210 819

601 362 
20 950 110

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky a 
Ostatné dihodobé záväzky spoiu 23 343 886 21 551 472
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14. Ú very  a pôžičky

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Krátkodobé bankové úvery
Stav k 1. januáru 514 907 63 791 887
Prijaté bankové úvery 682 274 427
Presun z dlhodobej časti 513 000 513 000
Splátky istiny -514 907 -64 064 407
Stav k 31. decembru 513 682 514 907

Dlhodobé bankové úvery
Stav k 1. januáru 69 012 948 0
Prijaté bankové úvery 0 69 525 948
Presun do krátkodobej časti -513 000 -513 000
Stav k 31. decembru 68 499 948 69 012 948

Úvery a pôžičky spolu 69 013 630 69 527 855

BVS v roku 2013 uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového 
úveru v celkovej hodnote 80 mil. EUR za účelom financovania investičných projektov a nákup 
investičného majetku, s termínom splatnosti 31. decembra 2020. Spoločnosť úver splatila k 30. 
novembru 2020.

BVS v roku 2018 uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového 
úveru v celkovej hodnote 5,3 mil. EUR (podľa zmluvy; v skutočnosti bolo čerpané 5,16 mil. EUR) za 
účelom splatenia úverových záväzkov voči Všeobecnej úverovej banke, a.s., s termínom splatnosti 31. 
decembra 2020. Spoločnosť úver splatila k 30. novembru 2020.

BVS dňa 23. júna 2020 uzatvorila zmluvu o úvere s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
na poskytnutie úveru vo výške 10,5 mil. EUR, pre účely vyplatenia kúpnej ceny minoritného 49% podielu 
v spoločnosti Infra Services, a. s. Úver je splatný k 30. júnu 2030, úroková sadzba poskytnutého úveru 
je stanovená ako 3M EURIBOR + 0,85 % p. a.

Spoločnosť dňa 20. novembra 2020 uzatvorila zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na 
poskytnutie úveru vo výške 59,28 mil. EUR za účelom refinancovania úverov poskytnutých Tatra 
bankou splatných k 31. decembru 2020. Úroková sadzba bola dohodnutá na úrovni 0,59 % p.a., úver 
je splatný k 30. septembru 2045. Prvá splátka úveru vo výške 689 tis. EUR je splatná 30. júna 2024.

Spoločnosť dňa 04. augusta 2020 uzatvorila zmluvu na poskytnutie úveru s Council of Europe 
Development Bank (CEB), za účelom financovania investičných projektov, v celkovej hodnote 50 mil. 
EUR. K 31. decembru 2021 Spoločnosť úver nečerpala.

15. Z á v ä zo k  z p o ž itko v  pri s ko n č e n í za m es tn a n ia

Dlhodobý program zamestnaneckých požitkov platný v Skupine predstavuje program so stanovenými 
požitkami, podľa ktorého majú zamestnanci nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného 
dôchodku.

Záväzky z poskytovania požitkov sú ocenené v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich 
peňažných výdavkov diskontovaných úrokovou sadzbou vo výške úrokovej miery vysokokvalitných 
korporátnych dlhopisov pri 30 ročnej splatnosti zverejnených Európskou centrálnou bankou. 
Spoločnosť odvodzuje diskontnú sadzbu od predpokladanej reálnej úrokovej miery 0,1442 % p. a. (v 
roku 2020: -0,1278 %) a očakávanej zamestnaneckej fluktuácie 10,04 % (v roku 2020: 7,94 %).
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Zmenu rezerv na odchodné, vykázaných v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii za rok končiaci 
sa 31. decembra 2021 a rok končiaci sa 31. decembra 2020, možno zhrnúť takto:

(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Rezerva na odchodné k 1. januáru 1 396 142 650 862
Čistá zmena rezerv (zmena aktuárskeho odhadu), 
zahrnutá v ostatnom súhrnnom výsledku

120187 547 267

Prírastok rezervy na odchodné z akvizície podniku 0 198 013
Rezerva na odchodné k 31. decembru 1 516 329 1 396 142

Rezerva na jubileá 433 300 335 854
Záväzky zo sociálneho fondu 450 138 368 499

Záväzok z pôžitkov po skončení zamestnania a iné 
spoiu k 31. decembru

2 399 767 2 100 495

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej 
tabuľke:

(v celých EUR) k 31. decembru 2021 k 31. decembru 2020

Stav k 1. januáru 368 499 403 922
Tvorba na ťarchu nákladov, ostatný prídel 490 814 210 735
Čerpanie -409 175 -246 158
Stav k 31. decembru 450 138 368 499

16. D lh o d o b é  rezervy

k 1. januáru Tvorba Použitie Zrušenie k 31. decembru

Environmentálne rezervy 
Rezervy na súdne spory

7 269 
1 089 407

0
69 490

0
16 880

0
31 816

7 269 
1 110201

Spoiu za rok 2021 1 096 676 69 490 16 880 31 816 1 117 470

Environmentálne rezervy 
Rezervy na súdne spory

7 269 
1 388 471

0
58 781

0
111 909

0
245 936

7 269 
1 089 407

Spoiu za rok 2020 1 395 740 58 781 111 909 245 936 1 096 676

(i) Environmentálne rezervy

Rezerva k 31. decembru 2021 bola vo výške 7 269 EUR (k 31. decembru 2020: 7 269 EUR).

(U) Súdne spory

Rezerva na pasívne súdne spory v celkovej sume 1 110 201 EUR (2020: 1 089 407 EUR) sa tvorí do 
doby rozhodnutia súdu o jednotlivých súdnych sporoch, na základe odborných posúdení právnymi 
zástupcami Skupiny, ktorí majú najrelevantnejšie informácie o priebehoch súdnych sporov, dôkazových 
materiáloch a pod. Súdne spory vedené voči Skupine sa týkajú najmä náhrady škody spôsobenej 
prevádzkovou činnosťou, náhrady nemajetkovej ujmy, náhrady za bezdôvodné obohatenie a zmeniek. 
Skupina predpokladá ukončenie súdnych sporoch v období rokov 2022-2024.

Súdne spory so žalovanou istinou s príslušenstvom vo významnej výške, pri ktorých Skupina 
predpokladá nízke riziko neúspechu, na ktoré nebola tvorená rezerva, sú bližšie popísané v bode č. 27. 
poznámok.
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17. Z á k la d n é  im anie

K 31. decembru 2021 a 2020 základné imanie Spoločnosti pozostávalo z 8 477 431 zaknihovaných 
kmeňových akcií, každá v menovitej hodnote 33,19 EUR, ktoré boli úplne splatené. K 31. decembru 
2021 spoločnosť držala 714 771 vlastných akcií (2020: 714 771) v obstarávacej hodnote 
1 927 338 EUR. Držanie týchto akcií nie je zákonom žiadnym spôsobom obmedzené. Ostatní akcionári 
držia 7 762 660 akcií. V roku 2021 Spoločnosť vyplatila akcionárom dividendy zo zisku vo výške 
1 213 609 EUR (v roku 2020: O EUR), z toho podiel Spoločnosti na dividendách za vlastné akcie je 
102 325 EUR. Vyplatená dividenda na jednu akciu v roku 2021 predstavuje hodnotu 0,14 EUR (rok 
2020: O EUR).

18. V ýn o sy

(v celých EUR) Rok 2021
Rok 2020 

(upravený)

Vodné
Stočné a zrážky 
Tržby za tovar 
Výnosy z nájmu
Tržby za čistenie odpadových vôd
Tržby za montáž prípojok k vodovodnej a kanalizačnej sieti
a montáž vodomerov
Inžinierska a vyjadrovacia činnosť
Zákazková výroba
Ostatné výnosy

46 740 364
47 716 189

12 326 
109 386 
739 113

626 567 
490 210 
413 767 
419 778

44 260 952
45 482 995

0
112 893 
445 739

310 784 
367 347 
550 403 

56 869
Výnosy spolu 97 267 700 91 587 982

19. N ák lad y  na sp o treb u  vody, m ateriá lu  a en erg ií

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Ťažba podzemnej vody 
Spotreba ostatného materiálu 
Spotreba energií (elektrina, plyn, teplo)
Spotreba ostatných neskiadovateľných dodávok 
Predaný tovar
Opravná položka k zásobám (materiál)

2 111 515 
4 229 111 
6 516 313 
1 757 687 

11 206 
176 054

2 090 389
3 535 450 
6 792 845 
1 709 346

0
197149

Náklady na spotrebu vody, materiálu a energií spolu 14 801 886 14 325 179

20. M zdové  n ák lad y

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Mzdy (vrátane odmien pre členov štatutárnych orgánov) 
Príspevky do penzijných fondov 
Ostatné sociálne odvody a náklady

22 585 240 
3 061 173 
7 321 230

17 231 556 
2 390 649 
6 116 500

Mzdové náklady spolu 32 967 643 25 738 705
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21. S lu žb y

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Opravy a udržiavanie majetku 3 774 123 8 401 776
Náklady na 11 3 028 479 3 235 243
Strážna služba 1 872 750 1 601 410
Likvidácia kalu, odvoz odpadu 1 754 645 1 330 883
Povrchové úpravy 1 021 000 751 433
Dopravné značenie 227 992 103 237
Revízie a diagnostika, overovanie vodomerov 546 479 741 766
Inventarizácia vodohospodárskych stavieb 469 812 81 921
Zimná a letná údržba 457 116 396 513
Právne služby 584 472 650 152
Audit a poradenstvo 896 912 629 722
Poštovné, hybridná pošta 775 772 861 929
Telekomunikačné služby 447 363 438 471
Upratovanie, pranie 357 042 114 964
Výmena a odčítanie vodomerov, montáž prípojok a vodomerov 436 905 1 536 718
Špecializovaná doprava 109 354 468 594
Režimové sledovanie 136 469 136 469
Marketing 136 415 101 652
Vymáhanie pohľadávok 111 374 89 799
Náklady na krátkodobý lízing 15 032 10 312
Náklady na variabilné lízingové splátky 57 544 18 800
Náklady na lízing aktív s nízkou hodnotou 26 438 64 904
Rozbory a analýzy vzoriek vody 40 755 32 223
Poplatok za vydanie stravovacích kariet 74 339 0
Ostatné 1 032 997 20 352
Služby spolu 18 391 579 21 819 243

22. O s ta tn é  p revád zko vé  n ák lad y  a výn o sy

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Dane a poplatky 980 156 397 932
Poistenie majetku, poistenie zodp. org. za škodu, poistenie vozidiel 371 769 341 492
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 305 966 24 158
Vysporiadanie predchádzajúceho vzťahu so spoločným podnikom 0 2 039 175
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek na zníženie hodnoty pohľadávok -261 447 260 941
Tvorba a zúčtovanie rezerv -872 779 -687 117
Ostatné náklady 555 167 -480 306
Ostatné prevádzkové náklady spolu 1 078 832 1 896 275

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 613 626 515 158
Zmluvné pokuty a penále, ostatné pokuty 531 491 448 308
Rozpustenie dotácií a darov do výnosov 3 260 343 3 303 707
Aktivácia vlastnej činnosti do investícií 1 230 799 574 673
Náhrady škody 812 563 235 121
Distribučné doplatky ZSE KGJ 225 048 654 114
Ostatné výnosy 708 087 508 375
Ostatné prevádzkové výnosy spolu 8 381 957 6 239 455

Zmluvné pokuty a penále v ostatných prevádzkových výnosoch sú tvorené poplatkami za upomienky, 
úrokmi z omeškania a sankciami za neoprávnené pripojenie na vodovod a neoprávnené vypúšťanie 
odpadových vôd do kanalizácie.
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23. F in an čn é  v ýn o s y  a n áklady

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Výnosové úroky 
Kurzové zisky

0
1

31
8

Finančné výnosy spolu 1 39

Nákladové úroky
z toho: Úroky z lízingového záväzku 

Kurzové straty 
Ostatné finančné náklady

409 904 
118 701 

46
154 706

453 725 
158 369 

197 
185 151

Finančné náklady spolu 564 656 639 073

24. Daň z p ríjm o v

(v celých EUR) Rok 2021 Rok 2020

Splatná daň z príjmov 
Zmena stavu odloženej dane

140 225 
1 393 949

468 247 
3 165 945

Daň z príjmov spolu 1 534 174 3 634 192

Uplatňovaná štandardná sadzba dane z príjmov za rok 2021 bola 21% (2020: 21%). Odsúľilasenie 
medzi skutočným nákladom na daň z príjmov a teoretickou sumou, ktorá je vypočítaná na základe 
uplatňovanej sadzby dane, je nasledovné:

(v celých EUR) Rok 2021
Rok 2020 

(upravený)

Zisk / (strata) pred zdanením 7 389 319 10 744 976

Teoreticky daňový náklad pri uplatňovanej sadzbe dane 21 % 1 551 757 2 256 445

Daňovo neuznateľné náklady / nezdaňované výnosy, ku ktorým nebola
účtovaná odložená daň
Ostatné

235 271 
-252 854

593 970 
783 777

Náklad na daň z príjmov za účtovné obdobie 1 534 174 3 634 192
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25. P eň ažn é  to ky  z  p revád zko ve j č in nosti

Rok 2020
(v celých EUR) Rok 2021 (upravený)

Zisk za bežné obdobie pred zdanením 7 389 319 10 744 976
upravený o:
Nepeňažné náklady a výnosy
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 9,10 30 312 903 30 413 351
Odpis pohľadávky 181 569 80 517
Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k pohľadávkam 7 -261 447 248 291
Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k dlhodobému majetku 9,10 142 838 -9 078 350
Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k zásobám 8 176 054 197 149
Zvýšenie (zníženie) rezerv 16 20 794 -562 709
Strata (zisk) z predaja dlhodobého hmotného majetku -1 307 007 -294 615
Strata (zisk) z vyradenia lízingov a Iné náklady na lízingy, vrátane 0 428 463
lízingov aktív nízkej hodnoty
Strata (zisk) z vysporladania vzťahov s obstaranou dcérskou 0 2 039 175
spoločnosťou
Zmena výnosov budúceho obdobia 12 -2 718 078 -2 772 624
Rozpustenie časového rozlíšenia (darov) do výsledku hospodárenia -505 019 0
Úrokové náklady netto 23 409 904 453 694
Podiel na strate (zisku) spoločného podniku 0 1 216 266
Precenenie spoločného podniku na reálnu hodnotu pri akvizícii kontrol 0 -216 002

Zmeny pracovného kapitálu
Úbytok (prírastok) zásob 8 -164 828 115 891
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a Iných pohľadávok 7 2 280 355 -1 173 042
Prírastok (úbytok) záväzkov z obchodného styku a Iných záväzkov 13 1 129 030 399 361
Spoiu 37 086 387 32 239 792

26. Z o s ta tk y  a tra n s ak c ie  so  s p riazn en ým i s tran am i

Skupina spadá pod kontrolu svojho hlavného akcionára, ktorým je hlavné mesto Slovenskej republiky, 
Bratislava. Z tohto dôvodu sú všetky Slovenskou republikou kontrolované právnické osoby spriaznenou 
stranou Skupiny. Skupina poskytuje týmto spriazneným stranám dodávky vody a účtuje stočné, ako aj 
nakupuje tovary a služby v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. Na tieto transakcie Skupina 
uplatňuje výnimku zo zverejnenia Individuálne nevýznamných transakcií so spriaznenými stranami, 
ktoré sú štátom kontrolované, spoločne kontrolované alebo má nad nimi štát podstatný vplyv. Skupina 
nezaznamenala Individuálne významné transakcie s takýmito spriaznenými stranami, okrem platieb 
daní, ktoré sú samostatne zverejnené v súvahe, výkaze kompexného výsledku a v poznámkach.

Okrem mesta Bratislava a Slovenskej republiky je hlavnou spriaznenou stranou Skupiny jej kľúčové 
vedenie.

Odmeny členom orgánov Skupiny vyplatené počas roka končiaceho sa 31. decembra 2021 predstavujú 
sumu 495 953 EUR (31. december 2020: 681 053 EUR). Odstupné manažmentu BVS vyplatené v roku 
2021 predstavuje O EUR (v roku 2020: O EUR). Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne Iné 
významné platby alebo výhody. Odmeny a mzdy sú súčasťou osobných nákladov.

Členom štatutárneho orgánu BVS boli v roku 2021 poskytnuté služobné motorové vozidlá, ktoré mohli 
využívať aj na súkromné účely. Okrem toho Im neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo Iné 
formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa 
vyúčtovávajú (v roku 2020: totožné).
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27. P ríp ad n é  ď a lš ie  záväzky  a o s ta tn é  fin an čn é  pov in n o sti

Skupina má tieto prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa 
v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii:

(i) Neistota v oblasti slovenského daňového práva

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené 
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné 
kvantifikovať a zanikne až po tom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie 
príslušných orgánov.

(II) Environmentálne záťaže

Dňa 13. mája 2004 schválil parlament Slovenskej republiky zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon), do ktorého boli tiež zahrnuté požiadavky smernice Rady 91/271/EHS o čistení 
komunálnych odpadových vôd. Na základe tohto zákona je povinnosť dobudovať verejnú kanalizáciu 
so zabezpečením čistenia odpadových vôd v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad 10 000 do konca 
roku 2010 a v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad 2 000 do konca roku 2015. Spoločnosť 
financuje tieto investície z vlastných zdrojov, dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie 
a bankovými úvermi.

Na základe zákona o vodách Spoločnosť odvádza poplatky vo výške 0,0332 EUR/m^ za odobratú vodu 
z podzemných zdrojov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 
v znení neskorších predpisov odvádza aj poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. 
V roku 2021 Spoločnosť odviedla na základe vydaného Rozhodnutia SLOVENSKÉHO 
VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku preddavky na poplatky za odobratú vodu z 
podzemných zdrojov vo výške 2 090 389 EUR (v roku 2020: 2 104 802 EUR). Skutočná výška nákladov 
za odobratú vodu je vo výške 2 111 515 EUR.

Spoločnosť na základe vydaného Rozhodnutia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO 
PODNIKU, štátneho podniku odviedla v roku 2021 preddavky na poplatky za vypúšťanie odpadových 
vôd do povrchových vôd vo výške 30 895 EUR (v roku 2020: 216 265 EUR). Spoločnosť predpokladá, 
že jej bude v roku 2022 vrátená suma 29 442 EUR, nakoľko vypúšťané odpadové vody prekročili v 
ukazovateľoch znečistenia koncentračné a bilančné limity spoplatnenia na jednej zo sledovaných ČOV.

(ill) Súdne spory

Spoločnosť je v súčasnosti zaangažovaná v niekoľkých pasívnych súdnych sporoch. Konečný výsledok 
týchto sporov môže vyústiť do záväzkov vyšších, než sú zaúčtované rezervy a tieto rozdiely môžu byť 
významné.

Voči Spoločnosti sú vedené nasledovné súdne spory so žalovanou istinou s príslušenstvom vo 
významnej výške, pri ktorých spoločnosť predpokladá nízke riziko neúspechu, na ktoré nebola tvorená 
rezerva v plnej výške, ale len do výšky, v akej Spoločnosť očakáva povinnosť plniť:

• žalobca: Tulla Enterprises Ltd., žalovaná istina: 3,817 mil. EUR,
• žalobca: Brno Trust, a.s., žalovaná istina: 3,817 mil. EUR,
• žalobca: Blockchain SK, s.r.o, žalovaná istina s príslušenstvom: 810 tis. EUR,
• žalobca: BLUECUBE s.r.o., žalovaná istina s príslušenstvom: 6,48 mil. EUR,
• žalobca: B. Lauko, žalovaná istina s príslušenstvom: 3,20 mil. EUR.

Dňa 28. apríla 2020 Okresný súd Žilina vydal uznesenie o začatí konania o uložení pokuty v súvislosti 
s overením pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov 
verejného sektora (RPVS) o spoločnosti Infra Services, a. s. ako partnerovi verejného sektora. 
Maximálne finančné riziko dopadu z potenciálne nesprávneho alebo neúplného uvedenia konečného 
užívateľa výhod za obdobie od zápisu spoločnosti do RPVS v septembri 2017 do mája 2019 (kedy bol 
do RPVS zapísaný ako konečný užívateľ výhod p. Ivan Kmotrík) predstavuje výšku získaného
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hospodárskeho prospechu za uvedené obdobie. Spoločnosť dosiahla nasledovné výsledky 
hospodárenia za posledné účtovné obdobia: za účtovné obdobie 2020 stratu vo výške 161 tisíc EUR, 
za účtovné obdobie 2019 stratu po zdanení vo výške 554 tisíc EUR, za účtovné obdobie 2018 zisk po 
zdanení vo výške 1 612 tisíc EUR. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky, pretože nie je zrejmé, či súd na základe vykonaných dôkazov dôjde k záveru, že v 
návrhu na zápis do RPVS boli uvedené nepravdivé alebo neúplné údaje a ak súd zistí porušenie 
zákona, akú výšku hospodárskeho prospechu určí (zo zákona jasne nevyplýva spôsob výpočtu 
hospodárskeho prospechu) - ak súd dospeje k záveru, že hospodársky prospech nemožno zistiť, uloží 
pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur. Miera uvedenej neistoty zanikne až potom, keď bude k dispozícii 
oticiálne rozhodnutie Okresného súdu Žilina o výške pokuty, prípadne o zastavení konania.

(iv) Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných 
j<anajjzácjí

Viď bod 4. poznámok.

(v) iné rízjj<á

Spoločnosť analyzuje správnosť postupu pri verejnom obstarávaní a pri zverejňovaní zmlúv 
s dodávateľmi a možné dopady týchto skutočností na platnosť týchto zmlúv a na konsolidovanú 
účtovnú závierku. Zároveň v spoločnosti v minulých obdobiach prebehli kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu, ktoré sa týkali aj týchto skutočností. Ide hlavne o zmluvu so spoločnosťou Intra 
Services, a .s . v súvislosti s rámcovou zmluvou na dodávky služieb. Možné dopady na účtovnú 
závierku, ak budú potrebné, nie je možné k dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky odhadnúť.

28. A k v iz íc ia  In fra  S erv ices , a. s.

Dňa 15. júla 2020 Skupina dokončila akvizíciu 49 % akcií spoločnosti Intra Services, a. s. a tým dosiahla 
100 % vlastnícky podiel a získala kontrolu nad touto spoločnosťou, čím dosiahla kvalitikovanú 
dvojtretinovú väčšinu hlasov, ktorá bola potrebná podľa stanov spoločnosti Intra Services, a. s. na 
kontrolu nad činnosťou spoločnosti. Akvizícia ukončila už existujúcu rámcovú zmluvu o poskytovaní 
služieb (ďalej len „SLA“) medzi Skupinou a Intra Services, a. s. V rámci SLA bola Skupina povinná 
nakupovať definované objemy údržby, výstavby a iných služieb súvisiacich so spravovanou 
vodárenskou intraštruktúrou, v opačnom prípade platiť penále. Skupina očakáva, že dosiahne úspory 
a efektivitu tým, že tieto činnosti dostala pod svoju kontrolu. Okrem toho si Skupina prenajímala 
zariadenia od Intra Services, a .s . a akvizíciou došlo k vyrovnaniu týchto záväzkov a zmluvných 
vzťahov. Reálna hodnota celkovej kúpnej ceny za podnik, po vylúčení vyrovnania existujúcich vzťahov 
a záväzkov, je takáto:

Hotovostné plnenie 8 000 000

Hodnota areálu Hraničná, ktorý bol prevedený na predávajúceho 2 500 000
Úspora na spätnom nájme areálu Hraničná pod bežnú výšku nájmu -443 631
Vysporiadanie predchádzajúceho vzťahu z SLA -2 500 000
Zisk z vysporladania predchádzajúcich záväzkov z obchodného styku 460 825
Účtovná hodnota vysporladaných lízingových záväzkov -5 614 743
Účtovná hodnota vysporladaných záväzkov z obchodného styku, rezerv a Iných záväzkov_________ -5 849 856
Nepeňažné plnenie a vysporiadanie predchádzajúcich vzťahov -11 447 405

Reálna hodnota predtým vlastneného podielu v Intra Services, a.s. 7 092 971

Celková hodnota prevedená za akvizíciu podniku 3 645 566

Reálna hodnota majetkového podielu prevedeného pri akvizícii je založená na odhade vypracovanom 
protesionálnymi odhadcami. Investícia do spoločného podniku Intra Services, a. s. bola pred akvizíciou 
vykázaná metódou podielu na vlastnom imaní. Investícia bola precenená na reálnu hodnotu k dátumu 
akvizície a zisk bol vykázaný v zisku alebo strate pri nadobudnutí kontroly takto:

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky. 46



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2021
(v celých eurách)

Účtovná hodnota spoločného podniku k 01. januáru 2020 8 093 235
Podiel na zisku spoločného podniku do 15. júla 2020, kedy bola nadobudnutá
kontrola -1 216 266
Reálna hodnota predtým vlastneného podielu -7 092 971

Zisk vykázaný z predtým vlastneného podielu v nadobúdanom podniku -216 002

Transakčné náklady súvisiace s akvizíciou vo výške 125 898 EUR boli zaúčtované do nákladov a sú 
zahrnuté v nákladoch na služby.

Vysporiadanie už existujúcich vzťahov z SLA viedlo k vykázaniu straty v rámci ostatných 
prevádzkových nákladoch, pričom táto strata predstavuje nižšiu hodnotu z pokút, ktoré by bolo nutné 
zaplatiť pri odstúpení od zmluvy a odlivu ekonomických zdrojov v prípade dokončenia zmluvy.

Pri stavovení hodnoty práva na užívanie majetku bol zohľadnený priaznivý resp. nepriaznivý prvok 
lízingu, ktorý odhadli profesionálni odhadcovia porovnaním súčasnej hodnoty zmluvne požadovaných 
iízingových splátok s odhadovanými iízingovými platbami na trhovej úrovni pre podobný majetok a 
podobnú dobu a diskontovaných na súčasnú hodnotu pri prírastkovej úrokovej sadzbe úveru účtovnej 
jednotky platnej k 15. júlu 2020 (dátum akvizície).

Podrobnosti o nadobudnutých aktívach, záväzkoch a podmienených záväzkoch a vznikajúcom 
goodwille sú nasledovné:

Hmotný majetok 2 950 252
Nehmotný majetok 1 308 639
Práva na užívanie majetku 4 177 660
Dlhodobé pohľadávky 101 650
Odložená daň 85 205
Zásoby 1 284 125
Pohľadávky z obchodného styku a Iné pohľadávky 538 199
Pohľadávka dane z príjmu 406 100
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 6 547 063
Záväzky z lízingu dlhodobé -7 564 140
Ostatné dlhodobé záväzky (vrátane rezerv) -548 461
Záväzky z lízingu krátkodobé -2 228 263
Záväzky z obchodného styku a Iné záväzky (vrátane rezerv) -5 101 495

Rozdiel reálnych hodnôt majetku a záväzkov 1 956 534
Goodwill (negatívny goodwill) z akvizície (bod č. 10 poznámok ) 1 689 032

Celková hodnota prevedená za akvizíciu podniku 3 645 566
Nepeňažné plnenie a vysporiadanie predchádzajúcich vzťahov 11 447 405
Reálna hodnota predtým vlastneného podielu -7 092 971
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty nadobúdaného podniku -6 547 063

Odliv peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov pri akvizícii 1 452 937

Reálne hodnoty nadobudnutého majetku a záväzkov sú založené na ocenení vypracovanom 
profesionálnou odhadcovskou firmou.

Pre každú triedu nadobudnutých pohľadávok sú hrubé zmluvné sumy pohľadávok a najlepší odhad 
zmluvných peňažných tokov, ktorých inkaso sa neočakáva, takéto:

Brutto hodnota pohľadávok Neočakávané peňažné toky 
Pohľadávky z obchodného styku 538 199
Dlhodobé pohľadávky 101 650

Podmienené daňové expozície obstaranej spoločnosti boli vyhodnotené ako nevýznamné a sú 
primárne spojené s daňovými rizikami transferového oceňovania a vypršia v priebehu piatich až 
desiatich rokov od akvizície. Okrem toho Skupina nebola schopná spoľahlivo odhadnúť reálnu hodnotu 
podmieneného záväzku spoločnosti Infra Services, a. s. vo vzťahu k prebiehajúcemu súdnemu sporu 
popísanému v bode č. 27. poznámok, pretože rozsah možných výsledkov ocenenia je široký.
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Goodwill je pripísaný predovšetkým existujúcim zhromaždeným ľudským zdrojom nadobudnutého 
podniku a očakávaným úsporám na budúcich nákladoch. Goodwill nebude odpočítateľný na daňové 
účely, kým a ak nedôjde k právnemu nezlúčeniu s materskou spoločnosťou.

V podstate všetky výnosy Infra Services, a. s. boli v rámci Skupiny. Nadobudnutá dcérska spoločnosť 
preto neprispela do skupiny žiadnym výnosom za obdobie od dátumu akvizície do 31. decembra 2020 
a za predpokladu, že by sa akvizícia uskutočnila 1. januára 2020, výnosy Skupiny za rok 2020 by zostali 
nezmenené.

29. U dalosti po sú va h o v o m  dni

Okrem informácií uvedených nižšie, po súvahovom dni nenastali žiadne významné udalosti vyžadujúce 
si zverejnenie, alebo úpravu výkazov.

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu 
medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny 
komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva 
naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností 
pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým 
obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov. Aj keď rozsah dôsledkov týchto udalostí na 
Skupinu vdanem momente nie je možné úplne predvídať, Skupina aktuálne neidentifikovala významné 
negatívne dopady na jej fungovanie a je presvedčená, že nevedie k významnej neistote predpokladu 
nepretržitého trvania činnosti Skupiny.
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Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť”) 
k 31. decembru 2021 a výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu 
skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o účtovníctve“).

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

• súvahu k 31. decembru 2021,
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných 
odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý výdala Rada pre 
medzinárodné etické štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex lESBA“), ako aj v zmysle ustanovení 
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa 
etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj 
ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex 
lESBA.

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy

štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej), ktoré budú k dispozícii po 
dátume vydania našej správy audítora.

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky bude našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie, keď nám budú dostupné, a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné 
informácie významne nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými 
počas auditu, alebo či máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, wvw.pwc.com/sk
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v  súvislosti s výročnou správou tiež posúdime, či obsahuje zverejnenia požadované Zákonom 
o účtovníctve, keď nám bude k dispozícii. Uvedené bude tiež zahŕňať kontrolu konzistentnosti 
výročnej správý za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, s účtovnou závierkou, a či výročná 
správa bola pripravená v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Okrem toho bude naša aktualizovaná správa obsahovať buď konštatovanie, že v tomto smere 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť, alebo v nej vymenujeme významné nesprávnosti, 
ktoré sme identifikovali vo výročnej správe na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii 
v nej, ktoré sme získali počas nášho auditu.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávností, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za 
použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal 
zámer Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože 
realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, čí účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Spoločností.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.



o Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, 
že takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na 
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu 
spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

o Hodnotime celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.  ___

4“'

s m J
č.  \iccncK '

Licencia SKAU
Ing. Katarína ŠilhárováT 
Licencia UDVA č. 1082

21. marca 2022
Bratislava, Slovenská republika



rUZP0Dv14 1

UČ POD UCT0Ví\3Ä ZÄVSERKÄ
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa lohlo vzoni), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä S Č V É F G H Í J i í L J V I N O P O R Š T Ó V X Ý Ž  0 Í 2 3 4 5 6 7 S 9

Daňové identinkačné číslo

2 0 2 0 2 6 3 4 3 2
IČO

3 5 8 5 0 3 7 0
SK NACE

3 6 . 0  0 . 1

Účtovná závierka 

X riadna 

mimoriadna 

priebežná

Účtovná Jednotka 

malá 

X veľká

(vyznaCI sa x)

Za obdobie

k/Iesiac Rok

od O 1 2 O 2 1

do 1 2 2 0 2 1

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od O 1 2 O 2 O

do 1 2 2 O 2 O
Priložené súčasti účtovnej závierky

X  Súvaha (Úč POD 1-01) X  Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) X  Poznámky (Úč POD 3-01) 
______(v celých eurách)_________________________ (v celých eurinh)_______________________________ (v celých eurách alebo eumcentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B r a t i s l a v s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť ,  a . s

Sídlo účtovnej Jednotky
Ulica

P R E Š O V S K Á
PSČ Obec

8 2 6 4 6  B R A T I S L A V A  2 9
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločností

Číslo

4 8

Telefónne čislo

E-maiiová adresa

Faxové čislo

Schvá ená dňa: odpisovy záznarn^tatutámeho orgánu účtovnej jednotky 
letň člena Slatu^meho orgánu účtovnej jednotí^ alebo 

dbdpiso^záznam fyzickej osoby, ktorá le účti^ynou jednolkou

Zostavená dňa:

2 1 . 0  3 . 2  0 2 2

Záznamy daňového uradu

L Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

M FSR č. 18009/2014 V y t l o C o n ó  z  a p M k á c l o  o O A N E Strana
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r U z P O D v 1 4 _ 2

Súvaha 
Úč POD 1 -01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

číslo
rlsdku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3

SPOLU MAJETOK 
r. 02 + r. 33 + r. 74

01 1 0 6 7 4 0 3 2 7 2 4 5 8 5 3 9 8 1 6

6 0 8 8 6 3 4 5 6 4 6 0 6 3 6 2 9 7

A. Neobežný majetok 
r. 03 + r. 11 + r. 21

02 1 0 0 9 8 9 2 4 6 8 4 0 3 8 5 5 1 4 4

6 0 6 0 3 7 3 2 4 4 1 3 4 6 8 4 4 7

A.i. Dlhodobý 
nehmotný majetok 
súčet (r. 04 až r. 10)

03 9 2 4 0 3 1 0 3 9 7 9 4 0 4

5 2 6 0 9 0 6 2 6 0 2 8 7 5

A.1.1. Aktivované náklady 
na vývoj
(012)-/072, 091A/

04

2. Softvér
(013)-/073, 091/V

05 6 6 0 3 8 2 5 3 1 8 7 0 7 0

3 4 1 6 7 5 5 2 0 3 7 0 6 9

3. Oceniteľné práva 
(014)-/074, 091A/

08 2 7 3 7 8 9 6 7 1 5 9 6 0

2 0 2 1 9 3 6 4 9 2 7 5 8

4. Goodwill
(015)-/075, 091 A/

07 -  6 4 4 0 3 4 0

-  6 4 4 0 3 4 0

5. Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 
(019, 01X)-/079, 
07X, 091/V

08 5 1 3 4 9 6 4 8 2 2 9

4 6 5 2 6 7 0

6 . Obstarávaný 
dlhodobý nehmotný 
majetok 
(041)-/093/

09 2 9 1 2  7 2 8 1 4  5

9 8 2 7 3 0 4 8

7. Poskytnuté 
preddavky 
na dlhodobý 
nehmotný majetok 
(051)-/095A/

10

A.II. Dlhodobý hmotný 
majetok 
súčet (r. 12 až 
r. 20)

11 9 5 2 6 4 5 5 1 9 3 8 2 1 1 2  4 4 8

5 7 0 5 3 3 0 7 1 3 7 4 4 6 1 5 3 8

A.II.1. Pozemky
(031)-/092A/

12 7 7 5 0 9 9 4 6 6 8 0 2 3 8 6 0

9 4 8 6 0 8 6 6 7 3 1 5 2 0 1

2. Stavby
(021)-/081,092A/

13 7 1 2 2 3 0 9 3 3 2 5 8 8 8 4 9 3 5

4 5 3 3 4 5 9 9 8 2 5 9 1 1 7 6 8 5

3. Samostatné 
hnuteľné vecí a 
súbory hnuteľných 
vecí
(022) - /082, 092A/

14 1 2 7 6 4 8 8 3 6 2 1 5 5 4 1 3 3

1 0 6 0 9 4 7 0 3 2 4 1 2  7 3 5 6

MF SR č. 18009/2014 Strana 2
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r U Z P 0 D v 1 4  3

Súvaha 
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 5 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA a k t ív  

b

číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2
Netto

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Netto

4. Pestovateľské celky 
trvalých porastov 
(025) - /085, 092A/

15

Základné stádo a 
ťažné zvieratá 
(026) - /086, 092A/

16

Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok 
(029, 02X, 032) - 
/089, 08X, 092A/

17 2 0 5 9 9 0 2 0 5 9 9 0

1 3 4 6 2 0
7. Obstarávaný 

dlhodobý hmotný 
majetok 
(042) - /094/

18 3 4 4 5 4 3 8 2

1 6 0 6 2 8 4

3 2 8 4 8 0 9 8

2 1 3 7 9 1 9 0
Poskytnuté 
preddavky na 
dlhodobý hmotný 
majetok 
(052) - /095A/

19 5 9 5 4 3 2 5 9 5 4 3 2

2 3 8 7 4 8 6
9. Opravná položka 

k nadobudnutému 
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

A.III. Dlhodobý finančný 
majetok 
súčet (r. 22 až 
r. 32)

21 4 8 0 0 6 6 3 9

3 0 2 4 3 3 4 7

1 7 7 6 3 2 9 2

3 6 4 0 4 0 3 4
Podielové cenné 
papiere a podiely 
v prepojených 
účtovných 
jednotkách (061A, 
062A, 063A) - /096A/

22 4 8 0 0 0 0 0 0

3 0 2 4 3 3 4 7

1 7 7 5 6 6 5 3

3 6 3 9 7 3 9 5
2 .

Podielové cenné 
papiere a podiely 
s podielovou účasťou 
okrem v prepojených 
účtovných jednotkách 
(062A) - /096A/

23

Ostatné
realizovateľné cenné 
papiere a podiely 
(063A) - /096A/

24

4. Pôžičky prepojeným 
účtovným jednotkám 
(066A) - /096A/

25

5.
Pôžičky v rámci 
podielovej účasti 
okrem prepojeným 
účtovným jednotkám 
(066A) - /096A/

26

Ostatné pôžičky 
(067A) - /096A/

27

7.
Dlhové cenné 
papiere a ostatný 
dlhodobý finančný 
majetok (065A, 
069A,06XA) - /096A/

28 6 6 3 9 6 6 3 9

6 6 3 9

MFSR č. 18009/2014 Strana 3 J
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r UZP0DV14 4
Súvaha 

Úč POD 1 -01
DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n

Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3

8 .

Pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný 
majetok so zostatkovou 
dobou splatnosti 
najviac jeden rok 
(0 6 6A , 0 6 7 A , 0 6 9 A , 
0 6 X A ) - /0 9 6 A /

29

9. Účty v bankách 
s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 
(22XA)

30

10. Obstarávaný 
dlhodobý finančný 
majetok 
(043) - /096A/

31

11.
Poskytnuté 
preddavky 
na dlhodobý 
finančný majetok 
(053) - /095A/

32

B. Obežný majetok 
r. 34 + r. 41 + r. 53 + 
r. 66 + r. 71

33 5 2 4 2 0 3 9 3 4 9 5 9 4 2 6 1

2 8 2 6 1 3 2 3 8 9 6 0 3 6 0

B.l. Zásoby 
sCičet (r. 35 až 
r. 40)

34 1 6 8 2 1 8 6 1 3 0 8 9 8 3

3 7 3 2 0 3 2 8 5 7 1 9

B.1.1. Materiál 
(112, 119, 11X) 
-/191, 19X/

35 1 6 8 1 9 3 7 1 3 0 8 7 3 4

3 7 3 2 0 3 2 8 5 4 7 0

2.
Nedokončená 
výroba a polotovary 
vlastnej výroby 
(121, 122, 12X)- 
/192, 193, 19X/

36

3. Výrobky 
(123)-/194/

37

4. Zvieratá 
(124)-/195/

38 2 4 9 2 4 9

2 4 9

5. Tovar
(132, 133, 13X, 139) 
-/196, 19X/

39

6. Poskytnuté 
preddavky 
na zásoby 
(314A)-/391A/

40

B.ll. Dlhodobé 
pohradávky 
súčet (r. 42 + r. 46 
až r. 52)

41 9 7 0 5 5 8 0 9 7 0 5 5 8 0

1 0 8 7 5 4 8 3

B.II.1. Pohľadávky 
z obchodného 
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

42 6 6 9 1 1 6 6 9 1 1

4 7 8 2 2

MFSR č. 18009/2014 Strana 4
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n UZP0Dv14 5

Súvaha 
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

Číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto 2

Korekcia - časť 2 Netto 3

1.a.
Pohľadávky z obchod
ného styku voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 
312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA)-/391A/

43

I . b .

Pohľadávky z obchodné
ho styku v rámci podielo
vej účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(311A, 3 1 2 A ,3 1 3 A ,3 1 4 A  
3 1 5 A ,3 1 X A )- /3 9 1 A /

44

1.C.
Ostatné pohľadávky 
z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA)- 
/391A/

45 6 6 9 1 1 6 6 9 1 1

4 7 8 2 2

2. Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3. Ostatné pohľadávky 
voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

47

4 .
Ostatné pohľadávky 
v rámci podielovej 
účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

48

5.
Pohľadávky voči 
spoločníkom, 
členom a združeniu 
(354A, 355A, 358A, 
35XA)-/391/V

49

6 . Pohľadávky 
z derivátových 
operácií 
(373A, 378A)

50

7. Iné pohľadávky 
(335A, 336A, 33XA, 
371 A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/

51

8. Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52 9 6 3 8 6 6 9 9 6 3 8 6 6 9

1 0 8 2 7 6 6 1
B.lll. Krátkodobé 

pohradávky 
sijčet (r. 54 + r. 58 
až r. 65)

53 1 3 5 5 2 7 2 7 1 1 0 9 9 7 9 8

2 4 5 2 9 2 9 1 1 1 0 2 6 5 3
B.IM.1. Pohľadávky 

z obchodného 
styku
sijčet (r. 55 až r. 57)

54 1 2 8 7 2 9 5 6 1 0 4 2 0 0 2 7

2 4 5 2 9 2 9 1 0 7 2 9 4 4 5
1.a.

Pohľadávky z obchod
ného styku voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (311 A. 
312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA)-/391A/

55 1 2 0 1 6 4 8 5 4 3 8 4 7

6 5 7 8 0 1 7 0 5 9 3 1
I . b .

Pohľadávky z obchodné
ho styku v rámci podielo
vej účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(3 1 1 A ,3 1 2 A ,3 1 3 A ,3 1 4 A ,  
3 1 5 A ,3 1 X A )- /3 9 1 A /

56
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r U Z P O D v 1 4 _ 6

Súvaha 
Ú č  POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozná-
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

Číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1
Brutto - časť 1 Netto 2

Korekcia - časť 2 Netto 3

1.C.
Ostatné pohľadávky 
z obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA)- 
/391A/

57 1 1 6 7 1 3 0 8 9 8 7 6 1 8 0

1 7 9 5 1 2 8 1 0 0 2 3 5 1 4

2. Čistá hodnota 
zákazky 
(3 ISA)

58

3. Ostatné pohľadávky 
voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

59

4.
Ostatné pohľadávky 
v rámci podielovej 
účasti okrem pohľa
dávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A)-/391A/

60

5.
Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu (354A, 
355A, 358A, 35XA, 
398A)-/391A7

61

8, Sociálne poistenie 
(336A) - /391A/

62

7. Daňové pohľadávky 
a dotácie
(341, 342, 343, 345, 
346, 347)-/391A/

63 4 4 6 7 8 9 4 4 6 7 8 9

2 1 6 7 7 9

8. Pohľadávky 
z derivátových 
operácii 
(373A, 376A)

64

9. Iné pohľadávky 
(335A, 33XA, 371 A, 
374A, 375A, 378A) 
-/391A/

65 2 3 2 9 8 2 2 3 2 9 8 2

1 5 6 4 2 9

B.IV. Krátkodobý 
finančný majetok 
súčet (r. 67 až r. 70)

66 1 9 2 7 3 3 8 1 9 2 7 3 3 8

1 9 2 7 3 3 8

B.IV.1.
Krátkodobý finančný 
majetok v prepoje
ných účtovných 
jednotkách (251 A, 
253A, 256A, 257A, 
25XA)-/291A, 29XA/

67

2.
Krátkodobý finančný 
majetok bez krátkodobé
ho finančného majetku 
v prepojených účtov
ných jednotkách (251 A, 
253A, 256A, 257A, 
25XA)-/291A, 29XA/

68

3. Vlastné akcie a 
vlastné obchodné 
podiely 
(252)

69 1 9 2 7 3 3 8 1 9 2 7 3 3 8

1 9 2 7 3 3 8

4. Obstarávaný 
krátkodobý finančný 
majetok
(259, 314A)-/291A/

70

MFSR č. 18009/2014 Strana 6
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r UZP0DV14 7
Súvaha 

Úč POD 1 -01
DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n

Ozna
čenie

a
STRANA AKTÍV 

b

číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3

B.V. Finančné účty 
r. 72 + r. 73

71 2 5 5 5 2 5 6 2 2 5 5 5 2 5 6 2

1 4 7 6 9 1 6 7
B.V.1. Peniaze 

(211, 213, 21X)
72 2 7 5 2 7 5

2. Účty v bankách 
(221 A, 22X, +/- 261)

73 2 5 5 5 2 2 8 7 2 5 5 5 2 2 8 7

1 4 7 6 9 1 6 7

C. Časové rozlíšenie 
súčet (r. 75 až r. 78)

74 5 0 9 0 4 1 1 5 0 9 0 4 1 1

8 2 0 7 4 9 0
C.1.

Náklady budúcich 
období dlhodobé 
(381A, 382A)

75 3 1 9  3 1 2 3 1 9  3 1 2

3 2 2 9 5 1
2. Náklady budúcich 

období krátkodobé 
(381A, 382A)

76 2 9 7 3 1 6 2 9 7 3 1 6

2 5 2 1 3 6

3. Príjmy budúcich 
období dlhodobé 
(385A)

77

4. Príjmy budúcich 
období krátkodobé 
(385A)

78 4 4 7 3 7 8 3 4 4 7 3 7 8 3

7 6 3 2 4 0 3
O zna
čenie

a
STRANA p a s ív  

b

Číslo
riadku Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie 5

SPOLU VLASTNE IMANiE A ZÁVÄZKY 
r. 80 + r. 101 + r. 141 79 4 5 8 5 3 9 8 1 6 4 6 0 6 3 6 2 9 7

A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 r. 86 + r. 87 + 
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 3 2 0 2 9 5 2 0 4 3 2 1 4 2 3 4 3 7

A.i. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 2 8 1 3 6 5 9 3 5 2 8 1 3 6 5 9 3 5
A.1.1. Základné Imanie (411 alebo +/- 491) 82 2 8 1 3 6 5 9 3 5 2 8 1 3 6 5 9 3 5

Zmena základného Imania +/- 419 83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 
(/-/353) 84

A.II. Emisné ážio (412) 85

A.iii. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 2 3 4 4 0 9 4 2 3 4 4 0 9 4
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 2 1 9 0 5 8 2 2 7 4 0 4 0 9 1
A.IV.1 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 

(417A, 418, 421A, 422) 88 2 6 3 2 4 4 2 5 4 7 6 7 5 3
2 .

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely (417A, 421A) 89 1 9 2 7 3 3 8 1 9 2 7 3 3 8

M F SR č. 18009/2014 Strana 7
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r UZP0Dv14 8

Súvaha 
ÚčPOD 1 -01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna*
čeníe

a
STRANA PASÍV 

b

Číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie 
4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

5

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91

2. Ostatné fondy (427, 42X) 92

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia 
súčet (r. 94 až r. 96) 93 3 0 8 3 4 9 6 0 3 4 1 5 9 2 1 6

A.VI.1, Oceňovacie rozdieiy z precenenia 
majetku a záväzkov (+/- 414) 94

2. Oceňovacie rozdieiy z kapitáiových 
účastin (+/-415) 95 3 0 8 3 4 9 6 0 3 4 1 5 9 2 1 6

3. Oceňovacie rozdieiy z precenenia 
pri ziúčeni, spiynuti a rozdeiení (+/- 416) 96

A.VII. Výsledok hospodárenia minuiých rokov 
r. 98 + r. 99 97 -  3 2 3 1 8 4 2 - 2 6 4 8 2 3 4 3

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -  3 2 3 1 8 4 2 - 2 6 4 8 2 3 4 3

A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdo
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100 6 7 9 1 4 7 5 2 6 3 2 4 4 4

B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 
+ r. 136 + r. 139 + r. 140 101 9 5 8 4 9 1 7 7 9 7 5 1 3 3 8 8

B.l. Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 1 1 5 8 6 0 8 1 3 5 8 4 8 2

B.1.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 
súčet (r. 104 až r. 106) 103 1 0 2 4 7 6 0 1 2 2 6 4 5 5

I.a.
Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
(321 A, 475A, 476A)

104 1 0 6 0 6 2 7

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321 A, 475A, 476A)

105

1.C, Ostatné záväzky z obchodného styku 
(321 A, 475A, 476A) 106 1 0 2 4 7 6 0 1 6 5 8 2 8

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107

3. Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108

4 .
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 1 3 3 8 4 8 1 3 2 0 2 7

10. iné dlhodobé záväzky 
(336A, 372A, 474A, 47XA) 115

11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácii 
(373A, 377A) 116

12. Odložený daňový záväzok (481 A) 117
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Súvaha 
Úč POD 1 -  01

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a
STRANA PASÍV 

b

číslo
riadku

C

Bežné účtovné obdobie 
4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

5

B.ll. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 3 0 4 8 0 7 2 2 5 9 1 0 0 2

B.11.1. Zákonné rezervy (451A) 119 7 2 6 9 7 2 6 9

2 . Ostatné rezervy (459A, 45XA) 1 2 0 3 0 4 0 8 0 3 2 5 8 3 7 3 3

B.lil. Dlhodobé banirové úvery (461 A, 46XA) 121 6 8 4 9 9 9 4 8 6 9 0 1 2 9 4 8

B.IV. Krátkodobé záväzky 
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 8 5 1 9 1 3 3 2 0 2 1 4 5 9 1

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku 
súčet (r. 124 až r. 126) 123 1 5 8 5 7 4 6 9 1 8 3 9 1 7 8 5

1 .8 .
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321 A, 322A, 324A, 
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124 1 0 2 5 2 7 2 6 4 6 5 5 9 3

I . b .

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321 A, 322A, 324A, 325A, 
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

I . e .
Ostatné záväzky z obchodného styku 
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 
475A, 476A, 478A, 47XA)

126 1 4 8 3 2 1 9 7 1 1 9 2 6 1 9 2

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127

3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128

4.
Ostatné záväzky v rámci podieiovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130

6. Záväzky voči zamestnancom 
(331, 333, 33X, 479A) 131 1 3 3 1 4 1 5 9 2 3 0 0 3

7. Záväzky zo sociáineho poistenia (336A) 132 9 2 7 2 3 4 6 5 9 8 3 9

8. Daňové záväzky a dotácie 
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 3 3 2 8 3 4 1 8 2 9 3 4

9. Záväzky z derivátových operácii 
(373A, 377A) 134

1 0 .
Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 7 0 1 8 1 5 7 0 3 0

B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 4 1 0 9 7 3 4 3 8 2 1 4 5 8

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 7 0 5 8 3 2 4 4 8 7 7 8

2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 3 4 0 3 9 0 2 3 3 7 2 6 8 0
B.VI. Bežné bankové úvery

(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 5 1 3 6 8 2 5 1 4 9 0 7

B.VII. Krátkodobé finančné výpomocí 
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140

C. Časové rozlíšenie 
súčet (r. 142 až r. 145) 141 4 2 3 9 5 4 3 5 4 1 6 9 9 4 7 2

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé 
(383A) 142

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 
(383A) 143 3 5 5 2

3. Výnosy budúcich období dlhodobé 
(384A) 144 3 9 4 3 0 5 4 0 3 8 5 6 1 7 9 7

4. Výnosy budúcich obdobi krátkodobé 
(384A) 145 2 9 6 1 3 4 3 3 1 3 7 6 7 5
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—  U Z P O D v 1 4 _ 1 0

Výkaz ziskov a strát 
Úč POD 2 -0 1

DIČ 2 0 2 0 2 5 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
O zna
čenie

a

Text

b

číslo
riadku

C

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie 
1

bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

2

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa 
zákona)

01 1 0 3 1 7 7 0 5 0 9 9 6 0 1 9 9 4
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 

súčet (r. 03 až r. 09) 02 1 0 4 7 9 0 5 5 2 1 0 0 1 1 4 0 5 4

1. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 1 2 3 2 7

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04 4 6 7 4 1 9  6 5 4 6 1 5 1 8 7 4

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 5 0 3 1 2 3 0 4 4 8 8 5 8 9 7 3

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 
(+/-) (účtová skupina 61) 06

v. Aktivácla (účtová skupina 62) 07 1 2 3 0 7 9 9 5 7 4 6 7 2

VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku, dlhodobého hmotného majetku a 
materiálu (641, 642)

08 1 6 1 3 5 0 2 5 1 2  1 0  0

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09 4 8 7 9 6 5 5 4 0 1 6 4 3 5
**

Náklady na hospodársku činnosť spolu 
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + 
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10 9 5 8 4 8 2 4 6 9 6 5 3 4 7 8 2

A. Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru (504, 507) 11 1 1 2  0 6

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 3 8 5 0 2 0 2 1 3 1 5 3 0 0 3

C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 1 7 6 0 5 4

D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 8 6 8 8 9 6 0 3 4 8 8 6 5 2 9

E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 8 8 5 5 2 6 6 2 2 0 3 6 4 2 6

E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 9 2 5 1 5 1 2 1 4 4 9 5 5 2 9

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva (523) 17 3 9 0 6 6 6 3 3 6 5 9 0

3. Náklady na sociálne poistenie 
(524, 525, 526) 18 7 1 5 4 5 0 1 5 4 0 0 8 0 7

4. Sociálne náklady (527, 528) 19 2 0 5 8 5 8 7 1 8 0 3 5 0 0

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 9 4 6 6 4 1 3 6 2 3 1 3

G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21 2 3 3 3 1 8 3 4 2 5 4 6 6 7 9 3

G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 3 1 3 3 1 4 2 2 4 5 8 8 4 2 0

2.
Opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (+/-) (553)

23 1 9 8 6 9 2 8  7 8  3 7 3

H. Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 3 0 5 9 6 6 2 4 1 5  8

1. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) 
(547) 25 -  2 5 5 0 2 1 2 7 5 3 7 2

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 -  6 2 8  6 2 3 3 0 1 8 8

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti (+/-) (r. 0 2 -r. 10) 27 8 9 4 2 3 0 6 3 5 7 9 2 7 2
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Výkaz ziskov a strát 
ÚČPOD 2 -0 1

DIČ 2 0 2 0 2 6 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
O zna
čenie

a

Text

b

Číslo
riadku

C

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie 
1

bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

2

* Pridaná tiodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + 
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 5 5 5 7 0 9 7 3 4 7 5 4 5 9 8 7

** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 4 0

Vili. Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov (661) 30

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
súčet (r, 32 až r. 34) 31

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov 
od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32

2.
Výnosy z cenných papierov a podielov 
v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3. Ostatné výnosy z cenných papierov a 
podielov (665A) 34

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 
súčet (r. 36 až r. 38) 35

X.1. Výnosy z krátkodobého f  nančného majetku 
od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 
v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného 
majetku (666A) 38

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 3 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených 

účtovných jednotiek (662A) 40

2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 3 1
XII. Kurzové zisky (663) 42 1 9
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a 

výnosy z derivátových operácii (664, 667) 43

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44

*• Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 6 0 4 9 7 2 -  5 2 9 5 0

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 
(566) 47

M. Opravné položky k finančnému majetku 
(+/-) (565) 48 -  6 6 7 6 4 6

N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 4 5 1 3 8 5 4 3 0 1 3 3
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné 

jednotky (562A) 50

2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 4 5 1 3 8 5 4 3 0 1 3 3
O. Kurzové straty (563) 52 4 6 1 9 7
P. Náklady na precenenie cenných papierov a 

náklady na derivátové operácie (564, 567) 53

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 
(568, 569) 54 1 5 3 5 4 1 1 8 4 3 6 6
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—  U Z P O D v 1 4 _ 1 2

Výkaz ziskov a strát 
IJč POD 2 -0 1

DIČ 2 0 2 0 2 5 3 4 3 2 IČO 3 5 8 5 0 3 7 0 n
Ozna
čenie

a

Text

b

č ís lo
riadku

C

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie 
1

bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

2

*** Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -  6 0 4 9 7 1 5 2 9 9 0

* * * * Výsiedok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 8 3 3 7 3 3 5 3 6 3 2 2 6 2

R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5 7 1 5 4 5 8 6 0 9 9 9 8 1 8

R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5 8 3 2 2 6 8 8 3 0 4 5

2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 1 2 2 3 1 7 2 9 9 6 7 7 3

S .
Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/- 596) 60

**** Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdaneni (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61 6 7 9 1 4 7 5 2 6 3 2 4 4 4
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Individuálna účtovná závierka Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
k 31. decembru 2021 IČO: 35 850 370
Poznámky Úč PODV 3-01 DIČ: 2020263432

A. VŠEOBECNE INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48 
826 46 Bratislava

Spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), bola založená 2. decembra 2002 
a do obchodného registra bola zapísaná 7. januára 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
v Bratislave, oddiel: Sa, vložka číslo: 3080/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
-  prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie,
-  prevádzkovanie verejných kanalizácii I. až III. kategórie,
-  distribúcia a predaj úžitkovej vody,
-  vykonávanie fýzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných 

a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti,
-  vykonávanie fýzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bloplynu a odberov vzoriek 

pitných a odpadových vôd, kalov a bloplynu v rozsahu voľnej živnosti
-  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
-  výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby,
-  uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
-  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
-  prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
-  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

2. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa ustanovení § 56 ods. 5 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani podľa 
podobných ustanovení iných predpisov.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným 
zhromaždením Spoločnosti dňa 8. júna 2021.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa ustanovení § 17 
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Účtovná závierka je určená pre primárnych používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných 
a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná 
závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, 
poskytovatelia úverov a pôžičiek a ini veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať 
z iných zdrojov.

5. Informácie o skupine

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy Hlavného mesta SR Bratislavy 
a táto sa zahŕňa do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.

Súhrnná účtovná závierka predstavuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky zostavené na základe princípu 
konsolidácie uplatňovaného v Medzinárodných účtovných štandardoch pre verejnú správu (IPSAS). Účtovné 
jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky tvoria tzv. súhrnný celok. Dôvodom pre tento názov je zostavovanie 
súhrnnej účtovnej závierky ako účtovného dokumentu na základe účtovných štandardov. Keďže nedochádza 
k naplneniu zásady kontroly jednej účtovnej jednotky nad ostatnými (Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
nevlastni subjekty územnej samosprávy a podobne), nemôže byť závierka nazvaná ako konsolidovaná účtovná 
závierka, ale ako súhrnná účtovná závierka.

Súhrnná účtovná závierka sa spracováva na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy, 
konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov, 
individuálnych účtovných závierok obcí, ktoré nezostavili konsolidovanú účtovnú závierku a individuálnych účtovných 
závierok ostatných subjektov verejnej správy a právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa 
osobitných predpisov.



BUS Individuálna účtovná závierka
k 31. decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

D IČ :2020263432

Súhrnná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://\Anww.registeruz.sk, pod IČO 
Ministerstva financií SR.

Spoločnosť je  materskou účtovnou jednotkou, pretože má viac ako 50 % podiel na hlasovacích právach v iných 
účtovných jednotkách. Spoločnosť má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných 
účtovných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto konsolidovanej 
účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a tie účtovné jednotky, ktoré Spoločnosť kontroluje v zmysle definície 
kontroly v Medzinárodnom štandarde finančného výkazníctva č. 10 (ďalej len „Skupina“). Konsolidovaná účtovná 
závierka Skupiny je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk, pod IČO Spoločnosti 
alebo je  možné dostať ju priamo v sídle Spoločnosti.

Obchodné meno, IČO a šidlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie:

Názov ÚJ IČO Sídlo Obdobie
Infra Services, a. s. 43 898 190 Hraničná 10, Bratislava, Slovenská republika 01.01.-31.05.2021
BIONERGY, a. s. 45 322 317 Prešovská 48, Bratislava, Slovenská republika 01.01.-31.12.2021

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Infra Services, a. s. je zabezpečovanie servisných činnosti na vodovodných 
a kanalizačných sieťach Spoločnosti, ako aj podporných služieb súvisiacich s predmetom činnosti Spoločnosti. 
Spoločnosť sa zameriava tiež na rozvoj informačných technológií a prvkov automatizácie do správy opráv a údržby 
technologických prvkov vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Spoločnosť Infra Services, a. s. zanikla zlúčením 
s materskou spoločnosťou. Rozhodným dňom je 1. jún 2021.

Hlavným predmetom činnosti dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s. je podnikanie v oblastí nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom, ktorý vzniká pri prevádzke ČOV. Prvoradým poslaním je kontinuálne spracovanie 
čistiarenských kalov a iných biologicky rozložiteľných odpadov v rámci regionálnej pôsobnosti Spoločnosti, 
a následné spaľovanie kalového plynu v kogeneračných jednotkách za účelom výroby elektrickej energie a tepla.

Prepojené účtovné jednotky, tak ako sú definované v § 14 ods. 3 postupov účtovania, sú ďalej v závierke označované 
aj skratkou „PUJ“ .

6. Počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2021 bol 947 (v účtovnom období 2020 
bol 776), z toho 544 zamestnancov kategórie THZ a 403 zamestnancov kategórie R.

Počet zamestnancov k 31. decembru 2021 bol 1 128 (z toho 620 THZ a 508 R), z toho 192 vedúcich zamestnancov 
(k 31. decembru 2020 to bolo 817 zamestnancov, z toho  121 vedúcich zamestnancov). K 31.12.2021 Spoločnosť 
zamestnávala 293 žien, z toho 36 vo vedúcich pozíciách.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

iJčtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky 
k 31. decembru 2020 bola uložená do registra účtovných závierok 30. marca 2021.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 19. decembra 2019 schválilo spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako 
audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

IJčtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
(going concern).

2. Zmena účtovných metód a všeobecných účtovných zásad

tJčtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 
ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov 
a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, 
považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt 
majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.
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Manažment Spoločnosti sa snaží zabezpečiť čo najlepší kvalifikovaný odhad a preto sa pri úsudkoch, odhadoch 
a predpokladoch spolieha aj na poradenstvo odborných poradcov, zohľadňuje najnovšie dostupné relevantné 
informácie a interne posudzuje pravdepodobný výsledok skutočnosti.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané 
retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, 
alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Neistoty v predpokladoch a odhadoch, pri ktorých existuje signifikantné riziko, že by mohli viesť k významnej úprave 
v nasledujúcom účtovnom období, vznikajú najmä pri tvorbe rezerv na pasívne súdne spory a pri tvorbe opravnej 
položky na zníženie hodnoty dlhodobého majetku Spoločnosti.

4. D lhodobý nehm otný m ajetok a d lhodobý hm otný m ajetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy 
a pod.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 
majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Hodnota obstarávaného dlhodobého majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej 
opotrebeniu.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou. Hodnota odpisovaného dlhodobého 
majetku nadobudnutého bezodplatne od iných osôb ako akcionárov sa pri zaradení do užívania súvzťažne účtuje na 
účet 384 -  Výnosy budúcich obdobi s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku v hodnote 
účtovných odpisov za jednotlivé obdobia. Neodpisovaný dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb 
ako akcionárov sa pri zaradení do užívania súvzťažne účtuje s vplyvom na hospodársky výsledok na účet 648 -  
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od akcionárov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo 
do vlastného imania na účet 413 -  Ostatné kapitálové fondy, v ocenení reálnou hodnotou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou 
nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto 
rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový 
účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Náklady na výskum sa neaktivujú a účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Dlhodobý 
nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje, ak je  možné preukázať:

a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať,
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,

c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného 

majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky 
jeho použiteľnosť,

e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho 
vývoja, použitie alebo predaj,

f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich 
ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú 
priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa 
nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovnom obdobi, v ktorom vznikli.
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Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu 
vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia 
v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Záporný goodwill sa zaúčtuje v prospech účtu 015 -  Goodwill. Pri 
účtovaní goodwíllu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky 
a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude 
pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 015 -  Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše 
pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti. Vzniknutý záporný goodwill sa jednorazovo odpíše v prospech účtu 
551 -  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu 
účtu 075 -  Oprávky ku goodwillu.

Goodwill sa účtuje pri zlúčení, splynutí a rozdelení, ak účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej spoločností v inej 
zúčastnenej spoločností je  vyššia než reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel, pričom 
účtovnou hodnotou podielu pri splynutí a rozdelení sa rozumie hodnota podielu ocenená reálnou hodnotou. Záporný 
goodwill sa účtuje v prospech účtu 015 -  Goodwill. Pri účtovaní goodwillu sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti 
v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom, znížia ekonomické úžitky. 
Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie než je výška goodwillu zaúčtovaná na účte 
015 -  Goodwill, príslušná časť goodwillu sa odpíše pri ziúčeni, splynutí a rozdelení. Vzniknutý záporný goodwiill sa 
jednorazovo odpíše v prospech účtu 551 -  Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 075 -  Oprávky ku goodwillu.

Pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo časť podniku (ďalej len „vklad podniku“), sa v účtovníctve prijímateľa 
vkladu podniku účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty 
v ocenení reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov tvoriacich 
vklad podniku a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka (ďalej len „uznaná hodnota vkladu“), 
účtuje podľa charakteru ako goodwill alebo ako záporný goodwill na účet 015 -  Goodwill.

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 dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý 
nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa považuje za náklad 
a účtuje sa na účet 518 -  Ostatné služby.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba 
požívania v  rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odp isová  
sadzba v  %

Aktivované náklady na vývoj 5 lineárna 20
Softvér 4 - 5 lineárna 2 0 - 2 5
Oceniteľné práva (licencie) 3 - 2 0 lineárna 5 -  33,33
Záporný goodwill 1 lineárna 100

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a ak je  to potrebné, urobia sa úpravy.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý 
hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia,

•  sa odpisuje postupne počas predpokladanej doby používania (stroje, prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou 
budov a vodomery),

• sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby (ostatný drobný dlhodobý hmotný 
majetok).

Pozemky sa neodpisujú.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P redpokladaná doba 
požívania v rokoch

Metóda
odp isovan ia

Ročná odpisová 
sadzba v %

Stavby:
budovy 2 0 - 5 0 lineárna 2 - 5
vodovodné a kanalizačné siete 12 -100 lineárna 1 - 8,33
Stroje, prístroje a zariadenia 6 - 1 2 lineárna 8 ,33-16 ,67
Vodomery 1 2 - 1 8 lineárna 5 ,56 -8 ,33
Dopravné prostriedky 4 - 6 lineárna 16,67-25
Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna lineárna rôzna

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu 
zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku, sú:

• technologický pokrok,

• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 
výsledkami,

• významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti,

• zastaranosť produktov,

• diskontovaná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov z používania majetku je nižšie ako ocenenie 
majetku v účtovníctve.

Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadenia
Spoločnosť prehodnotila výšku opravnej položky týkajúcu sa znehodnotenia budov, stavieb, strojov a zariadení na 
základe posúdenia plánovaného využitia. Pri posudzovaní realizovateľnej hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 
boli brané do úvahy určité predpoklady a odhady, ktoré môžu v budúcnosti podliehať zmenám. Návratnosť hodnoty 
budov, strojov a zariadení pre dlhodobý majetok používaný na produkciu, distribúciu vody a odvádzanie vody, závisí, 
medziiným, od budúcich taríf za jednotlivé služby, ktoré sú regulované. Spoločnosť zároveň posúdila zníženie 
hodnoty investícií do dcérskych spoločností. Podrobnejšie informácie o opravných položkách na zníženie hodnoty 
budov stavieb, strojov a zariadenia a cenovej regulácii sa uvádzajú v časti C. poznámok.

5. D lhodobý finančný majetok

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podiely v prepojených účtovných jednotkách.

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných 
papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou podielu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa podiely v dcérskych účtovných jednotkách oceňujú 
obstarávacou cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

6. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými 
nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, 
poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. IJroky z úverov nie sú 
súčasťou obstarávacej ceny.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. ĹJbytok zásob sa účtuje v cene 
zistenej váženým aritmetickým priemerom.



Individuálna účtovná závierka B ra tis lavská vodárenská spo ločnosť, a.s.
k 31. decembru 2021 IČO: 35 850 370
Poznámky Úč PODV 3-01 DIČ: 2020263432

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť 
nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná 
réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové 
náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na Ich 
dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s Ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

7. Pohľadávky

Pohľadávky pri Ich vzniku sa oceňujú Ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto 
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako 
jeden rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel 
medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov 
budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

8. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok Spoločnosti predstavujú vlastné akcie. Vlastné akcie sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Na vlastné akcie sa vo vlastnom Imaní vytvára rezervný fond.

9. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. 
Zníženie Ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je nízke.

10. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je  potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu 
zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, 
ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, Iného 
ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú Indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu 
hodnoty majetku. Ak takéto Indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky 
z daného majetku. Odložená daňová pohľadávka sa účtuje len do výšky, v akej jej budúca realizácia povedie 
k odpočítateľnej položke pri výpočte budúceho základu dane a teda k realizácii daňového benefitu.

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, čl existujú Indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene 
v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší alebo 
znižl, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného 
majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, aby účtovná hodnota majetku neprevýšila tú účtovnú hodnotu, 
ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka v minulosti nebola vykázaná.

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou 
hodnotou, posudzuje s cieľom zistiť, čl existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty.

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie
dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 
neuvažovala. Indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre 
cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty Investícií do majetkových cenných 
papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie Ich reálnej hodnoty pod úroveň Ich obstarávacej ceny.

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z Investícii Spoločnosti v podieloch a z pohľadávok sa vypočítajú ako 
súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov 
a pohľadávok sa tiež berle do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaťerálov a záruk od tretích strán.
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Opravná položka sa zruši, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 
spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.

12. 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.

13. Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 
alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. 
V prípade, ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je 
ustanovený nákladový účet, tvori sa rezerva na ťarchu účtu 548 -  Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne prislušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného 
účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako sa 
účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zniženie pôvodne 
dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Rezerva na odstupné
Rezerva na odstupné bola vytvorená v súvislosti s plánovaným počtom zamestnancov v nasledujúcom účtovnom 
obdobi a bola tvorená na základe priemerných mesačných miezd a plánovanej zmeny počtu zamestnancov. Rezerva 
sa tvorí, len ak k súvahovému dňu existuje povinnosť odstupné vyplatiť, pričom povinnosť môže existovať nielen na 
základe zmluvy, ale aj na základe oprávneného očakávania zo strany príslušných zamestnancov, že im odstupné 
bude vyplatené.

O statné rezervy
Spoločnosť tvorí rezervy na rizikové súdne spory, environmentálne záväzky, zamestnanecké požitky, majetkovo
právne vysporiadania a iné prevádzkové náklady. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje 
ich výška a odôvodnenosť.

N evyfakturované dodávky m ajetku
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa 
v odhadovanej výške záväzku.

14. Zam estnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná 
dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, 
s ktorým vecne a časovo súvisia.

Spoločnosť má dlhodobý program zamestnaneckých požitkov pozostávajúcich z jednorazového príspevku pri 
odchode do dôchodku (ďalej len „odchodné“), na ktoré nebolí vyčlenené samostatné finančné zdroje. Náklady na 
zamestnanecké požitky a na odmeny pri pracovných jubileách sú stanovené poistno-matematickou metódou 
plánovaného ročného zhodnotenia prírastkov, tzv. „Projected Unit Credit Method“. Podľa tejto metódy sa náklady na 
odchodné účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby náklady boli rozložené na dobu trvania pracovného pomeru. 
Záväzky z poskytovania požitkov sú ocenené v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich peňažných výdavkov 
diskontovaných úrokovou sadzbou vo výške úrokovej miery vysokokvalitných korporátnych dlhopisov pri 30 ročnej 
splatnosti zverejnených Európskou centrálnou bankou. Spoločnosť odvodzuje diskontnú sadzbu od predpokladanej 
reálnej úrokovej miery 0,144241 % p. a. a pri výpočte záväzku použila predpoklad očakávanej zamestnaneckej 
fluktuácie 10,04 % p. a.

15. O dložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 
daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu 
dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich obdobi.
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Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:

•  dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 
v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 
a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku 
alebo častí podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 
zlúčení, splynutí alebo rozdelení),

•  dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 
daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 
ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov 
bude dosiahnutý.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase 
vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na 
odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok 
účtu 481 -  Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

16. Výdavky budúcich obdobi a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

17. Dotácie zo štátneho rozpočtu a príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (nenávratné 
finančné výpomoci)

O nároku na dotácie, podporu alebo príspevok (ďalej len „dotácie“) sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky 
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa najskôr vykazujú ako 
výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej 
a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou Spoločnosti sa najskôr 
vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti 
v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Spoločnosti sú poskytované dotácie najmä na projekty rekonštrukcií a modernizácií vodných stavieb, s podmienkou 
zachovania vlastníctva týchto stavieb minimálne po dobu 5 rokov od ukončenia projektov. Tieto stavby sa odpisujú 
počas predpokladanej doby ich používania a predpokladaného priebehu ich opotrebenia. Dotácia sa rozpúšťa do 
výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s účtovnými odpismi týchto stavieb.

18. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok 
prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho 
vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby 
trvania leasingovej zmluvy.

19. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako prenajímateľ)

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok 
prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.
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Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho 
vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do výnosov priebežne počas doby 
trvania leasingovej zmluvy.

20. Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz).

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách 
alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije 
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú 
na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa 
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočitavajú.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

21. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu.

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa 
Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na základe 
časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

22. Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných 
hodnotách v poznámkach.

23. Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto 
chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minuiých rokov, t. j. bez vplyvu 
na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa 
účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
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Spoločnosť v roku 2021 vykonala opravu tvorby dohadnej položky za vodné, stočné a zrážky za rok 2020 vo výške 
3 231 842 EUR. V prepočte dohadnej položky neboli v roku 2020 zohľadnené v plnej výške faktúry za opakované 
dodávky tovarov a služieb (vodné, stočné a zrážky), ktoré boli vystavené v roku 2020, čo spôsobilo, že vypočítaná 
dohadná položka bola nadhodnotená. Vzhľadom na významnosť opravy spoločnosť vykonala opravu na účte 
429 - Neuhradená strata minulých období.

Stav k 31.12.2020 Stav k 1.1.2021
Popis (v EUR) (v EUR)
Pôvodná výška dohadnej položky na vodné, stočné a zrážky 
Opravená výška dohadnej položky na vodné, stočné a zrážky

7 618 059
4 386 216

Účtovanie o oprave chyby Účet Čiastka (v EUR)
Oprava výnosov za vodné 429 1 887 873
Oprava výnosov za stočné a zrážky 429 1 343 969
Oprava príjmov budúcich období 385 -3 231 842

Spoločnosť zahrnula do výpočtu splatnej dane za rok 2021 opravu chyby minulých obdobi vo výške 3 231 842 EUR 
ako odpočítateľnú daňovú položku.

C. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 12 a 13.

Súčasťou zostatku na účtoch obstarania dlhodobého hmotného majetku sú aj stavby, ktoré sú v užívaní, ku ktorým 
prebiehajú procesy ku kompletizácii dokumentácie potrebnej k zaradeniu do majetku. K týmto stavbám Spoločnosť 
tvorí opravné položky vo výške odpisov.

Spoločnosť zaradila v roku 2021 v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s. dlhodobý hmotný majetok v sume 
2 681 349 EUR a drobný hmotný majetok (vedený v podsúvahovej evidencii) vo výške 241 165 EUR. Majetok bol 
ocenený a zaradený k rozhodnému dňu reálnou hodnotou zistenou znaleckým posudkom. Drobný hmotný majetok 
bol jednorazovo odpísaný.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad poškodenia vecí nasledovne:

Nehnuteľný majetok vrátane stavebných súčastí -  súbor
komplexné živelné postenie do poistnej sumy 173 000 000 EUR 
stavebné súčasti -  krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 66 000 EUR 
stavebné súčasti -  vandalizmus do poistnej sumy 10 000 EÚR
súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov, súbor skiel, pultov, vitrín 
vo vnútri budov -  rozbitie skla do poistnej sumy 10 000 EUR

hnuteľný majetok, stroje, prístroje a zariadenia -  súbor
komplexné živelné postenie do poistnej sumy 40 000 000 EUR 
krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 100 000 EUR 
vandalizmus do poistnej sumy 10 000 EUR

2. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 12 a 13.

Spoločnosť zaradila v roku 2021 v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s. dlhodobý nehmotný majetok v sume 
1 267 162 EUR. Majetok bol ocenený a zaradený k rozhodnému dňu reálnou hodnotou zistenou znaleckým 
posudkom.
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Individuálna účtovná závierka
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Bratis lavská vodárenská spo ločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

DIČ: 2020263432

3. D lhodobý finančný m ajetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 a za porovnateľné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v tabuľke na stranách 12 a 13.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2021 a za predchádzajúce účtovné obdobie účtovných jednotiek je  uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

Podiel 
na Zl 
v %

Podiel na 
hlas. 

právach v %
Výsledok hospodárenia 

v EUR Vlastné Imanie v EUR

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe v 

EUR
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Dcérske ClJ
BIONERGY, a. s. 100 100 128 694* 1 919 476 20 953 186* 20 824 492 17 756 653 17 756 653

Ostatné ÚJ
Nadácia BVS 100 100 -2 962 -1 566 38 894 41 856 6 639 6 639

Zaniknuté ÚJ
Infra Services, a.s. - - -265 428** -160 885 15 959 211** 15 086 854 0 18 640 742

Spolu 17 763 292 36 404 034

* Výsledok hospodárenia a vlastné imanie spoločnosti BIONERGY, a. s. za rok 2021 sú predbežnými výsledkami spoločnosti 
k 31.12.2021.
**Výsledok hospodárenia a vlastné
imanie spoločnosti Infra Services, a. s. za rok 2021 sú vykázané ku dňu zániku spoločnosti, t. j. k 31.5.2021.

Spoločnosť v roku 2007 založila súkromnú akciovú spoločnosť Infra Services, a. s.. Základné imanie Spoločnosť 
splatila formou vkladu peňažného a nepeňažného majetku (dlhodobý hmotný majetok). V účtovnej závierke vykázala 
Spoločnosť podiel na účte 061 -  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke v hodnote O EUR 
(v roku 2020: 18 640 742 EUR), nakoľko Infra Services, a. s. zanikla dňa 31.05.2021 zlúčením s materskou 
spoločnosťou. Rozhodným dňom je 01.06.2021.

Spoločnosť v roku 2009 založila súkromnú akciovú spoločnosť BIONERGY, a. s. Základné imanie Spoločnosť splatila 
formou vkladu peňažného a nepeňažného majetku (dlhodobý hmotný majetok). V účtovnej závierke vykázala 
Spoločnosť nadobudnutie podielu na účte 061 -  Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 
v hodnote 48 000 000 EUR. Cena podielu bola stanovená, vzhľadom na povinnosť Spoločnosti zistiť hodnotu 
prevádzaného nepeňažného vkladu pri založeni dcérskej spoločnosti, znaleckým posudkom (ocenenie reálnou 
hodnotou). Spoločnosť pri nadobudnutí podielu zároveň vykázala, na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín, oceňovaci rozdiel v hodnote 30 834 960 EUR, ktorý vznikol z rozdielu medzi účtovnou a reálnou hodnotou 
nepeňažného vkladu pri založení.

Spoločnosť v roku 2020 opravila hodnotu majetku zaúčtovaním opravných položiek k dlhodobému hmotnému 
majetku, dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému finančnému majetku v sume 81,883 mil. EUR, vrátane 
opravnej položky k finančnej investícii v BIOENERGY, a. s. vo výške 30,243 mil. EUR.

V roku 2021 Spoločnosť opätovne prepočítala výšku opravnej položky pre dlhodobý majetok. Na základe vykonaného 
testu znehodnotenia dlhodobého majetku Spoločnosť vyhodnotila výšku zaúčtovanej opravnej položky 
k 31. decembru 2021 ako dostatočnú.

Pre výpočet opravnej položky pre dlhodobý majetok Spoločnosť použila metódu budúcich diskontovaných príjmov, 
ktorá sa porovnala so zostatkovou hodnotou majetku v účtovníctve. Spoločnosť predpokladá, že dlhodobý hmotný 
majetok, dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok tvoria jeden celok generujúci budúce príjmy 
a preto tento test sa na tieto položky pozeral ako na nerozlučné časti. Dcérska spoločnosť nemá žiadne významné 
výnosy okrem výnosov od Spoločnosti.

Najdôležitejšie predpoklady pri výpočte boli diskontná sadzba, odhadované budúce peňažné toky, budúce kapitálové 
výdavky potrebné pre zabezpečenie príjmov a potrebný pracovný kapitál.

Pri výpočte Spoločnosť taktiež počítala s pravdepodobnosťou, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len 
„URSO“) zmení režim regulačnej politiky a tým pádom dôjde k takému budúcemu zvýšeniu ceny vodného a stočného, 
ktoré zabezpečí plnú ekonomickú návratnosť vodárenských aktív. Spoločnosť obdržala list od URSO, kde URSO 
deklaruje záujem meniť tuto regulačnú politiku od 1.1.2023. Pri výpočte budúcich peňažných tokoch Spoločnosť na 
základe komunikácie s URSO určila pravdepodobnosť 50 %, že táto zmena bude platná od 1.1.2023.

Z hľadiska opatrnosti Spoločnosť ponechala 50 % pravdepodobnosť, že k takejto zmene nedôjde. Váženým 
priemerom týchto dvoch alternatív bola vypočítaná spätne ziskateľná hodnota majetku na základe budúcich 
peňažných tokov.
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prehľad o pohybe neobežného majetku v EUR 

31.12.2021
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432 Prvotné ocenenie (Obstarávacia cenaA/lastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
Názov 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2021 1.1.2021 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

Aktivované náklady na vývoj . . _ _ _ _ _ _ _

Softvér 5 013 471 933124* - 657 230 6 603 826 2 976 402 440 353 - - 3 416 755 3 187 070 2 037 069
Oceniteľné práva 2 397 196 272 580* - 68 119 2 737 896 1 904 438 117 498 - - 2 021 936 715 960 492 758

Goodwill - -644 034* - - -644 034 - -644 034 - - -644 034 - -
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 453 281 45 699* - 14516 513 496 453 281 11 986 - - 465 267 48 229 0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 74 030 694 962 - -739 866 29 127 982 - - - 982 28 145 73 048

Poskytnuté preddavky na dlhod. nehm. majetok - - - - - - - - - - - -
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 7 937 978 1 302 331 - 0 9 240 310 5 335 103 -74197 - - 5 260 907 3 979 404 2 602 875

Pozemky 76 801 287 877 838* 282 246 113 067 77 509 946 9 486 086 - - - 9 486 086 68 023 860 67 315 201
Stavby 696 870 539 715 594* 277 622 14 922 421 712 230 933 437 752 854 15 872 214 279 071 - 453 345 997 258 884 935 259 117 685

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. veci 123 722 457 1 087 917* 841 733 3 680 195 127 648 836 99 595 101 7 343 492 843 889 - 106 094 703 21 554 133 24 127 356
Pestovateľské celky trvalých porastov - - - - - - - - - - - -
Základné stádo a ťažné zvieratá - - - - - - - - - - - -
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 134 620 - - 71 370 205 990 - - - - - 205 990 134 620

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 22 761 220 28 688 162 - -16 994 999 34 454 382 1 382 030 224 254 - - 1 606 284 32 848 098 21 379 190
Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok 2 387 486 - - -1 792 054 595 432 - - - - - 595 432 2 387 486

Dlhodobý hmotný majetok spolu 922 677 609 31 369 511 1 401 601 0 952 645 520 548 216 071 23 439 960 1 122 960 - 570 553 071 382 112 449 374 461 538

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených
účtovných jednotkách 66 640 742 - 18 640 742 - 48 000 000 30 243 347 - - - 30 243 347 17 756 653 36 397 395
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou
účasťou okrem v prepojených účtovných
jednotkách - - - - - - - - - - - -
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely - - - - - - - - - - - -
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám - - - - - - - - - - - -
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem
prepojeným účtovným jednotkám - - - - - - - - - - - -
Ostatné pôžičky - - - - - - - - - - - -
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý
finančný majetok 6 639 - - - 6 639 - - - - - 6 639 6 639
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok - - - - - - - - - - - -
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok - - - - - - - - - - - -
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok - - - - - - - - - - - -
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný
majetok - - - - - - - - - - - -

Dlhodobý finančný majetok spolu 66 647 381 - 18 640 742 - 48 006 639 30 243 347 - - - 30 243 347 17 763 292 36 404 034

Neobežný majetok spolu 997 262 968 32 671 842 20 042 343 0 1 009 892 469 583 794 521 23 365 763 1 122 960 - 606 037 325 403 855 144 413 468 447

•Prírastky predstavujú obstaranie majetku v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prehľad o pohybe neobežného majetku v EUR

31.12.2020
IČO: 35850370
DIČ: 2020263432 Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady)
Názov 1 . 1 . 2 0 2 0 Prírastky Úbytky Presuny 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Aktivované náklady na vývoj
Softvér 5  4 2 2  6 1 2 - 8 7 0  5 5 1 4 6 1  4 1 1 5  0 1 3  4 7 1

Oceniteľné práva 2  1 0 5  5 9 0 - - 2 9 1  6 0 6 2  3 9 7  1 9 6

Goodwill - - - - -
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 4 5 3  2 8 1 - - - 4 5 3  2 8 1

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1 0 3  6 4 5 6 3 5  7 6 1 - - 6 6 5  3 7 6 7 4  0 3 0

Poskytnuté preddavky na dlhod. nehm. majetok - - - - -
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 8 085 128 635 761 870 551 87 641 7 937 978

Pozemky 7 6  8 1 2  0 0 0 - 1 3  3 2 7 2 6 1 4 7 6  8 0 1  2 8 7

Stavby 6 9 3  6 8 0  2 0 7 - 1 2 4  5 2 0 3  3 1 4  8 5 2 6 9 6  8 7 0  5 3 9

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. veci 1 2 3  9 4 2  7 3 7 - 1 1 9 6  5 7 1 9 7 6  2 9 2 1 2 3  7 2 2  4 5 7

Pestovateľské celky trvalých porastov - - - - -
Základné stádo a ťažné zvieratá - - - - -
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 3 4  6 2 0 - - - 1 3 4  6 2 0

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 0  0 2 0  8 1 0 7 121 8 0 8 - -4 3 8 1  3 9 9 2 2  7 6 1  2 2 0

Poskytnuté preddavky na dlhod. hm. majetok 2  1 8 4  4 9 4 2 0 2  9 9 2 - - 2 3 8 7  4 8 6

Dlhodobý hmotný majetok spolu 916 774 868 7 324 800 1 334 418 -87 641 922 677 609

Podielové cenné papiere a podiely v
prepojených účtovných jednotkách 5 6  1 4 0  7 4 2 - - 1 0  5 0 0  0 0 0 6 6  6 4 0  7 4 2

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou
účasťou okrem v prepojených účtovných
jednotkách - - - - -
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely - - - - -
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám - - - - -
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem
prepojeným účtovným jednotkám - - - - -
Ostatné pôžičky - - - - -
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý
finančný majetok 6  6 3 9 - - - 6  6 3 9

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok - - - - -
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok - - - - -
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok - 1 0  5 0 0  0 0 0 - - 1 0  5 0 0  0 0 0 -
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný
majetok - - - - -
Dlhodobý finančný majetok spolu 56 147 381 10 500 000 - 0 66 647 381

Neobežný majetok spolu 981 007 377 18 460 561 2 204 969 0 997 262 968

1.1.2020

3 125 770 
1 419 199

453 281 
982

4 999 233

383 718 059 
89 420 517

1 165 221

474 303 797

479 303 030

Oprávky/Opravné položky 
Prírastky Úbytky Presuny

721 184 
485 238

1 206 422

9 486 086 
54 165 297 
11 370 234

216 810

75 238 427

30 243 347

30 243 347

106 688 196

870 551

870 551

130 501 
1 195 651

1 326 152

2 196 703

31.12.2020

2 976 402 
1 904 438

453 281 
982

5 335103

9 486 086 
437 752 854 

99 595 101

1 382 030

548 216 071

30 243 347

30 243 347

583 794 521

Zostatl
31.12.2020

cová cena 
31.12.2019

2 037 069 2 296 842
492 758 686 391

0 0
73 048 102 662

2 602 875 3 085 895

67 315 201 76 812 000
259 117 685 309 962 148

24 127 356 34 522 219

134 620 134 620
21 379 190 18 855 590

2 387 486 2 184 494
374 461 538 442 471 071

36 397 395 56 140 742

:
-

• -

- -

- -

6 639 6 639

- -

-

36 404 034 56 147 381

413 468 447 501 704 347



Individuálna účtovná závierka
k 31. decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

D IČ :2020263432

Prehľad majetku nadobudnutého v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Infra Services, a. s.

v EUR Stav k 1.6.2021
Softvér 933 124
Oceniteľné práva 272 580
Goodwill -644 034
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 45 699
Dlhodobý nehmotný majetok spoiu 607 369

Pozemky 877 838
Stavby 715 594
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 087 917
Dlhodobý hmotný majetok spoiu 2 681 349

Drobný hmotný majetok 241 165

4. Zásoby

Zásoby sú poistené pre prípad krádeže nasledovne:

zásoby -  súbor
komplexné živelné poistenie do poistnej sumy 10 000 EUR 
krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 10 000 EUR

Spoločnosť vykonala ku dňu 31.12.2021 inventarizáciu stavu pohonných hmôt v nádržiach vozidiel a skladovacích 
priestoroch. Zistený stav vo výške 37 414 EUR Spoločnosť vykázala k 31.12.2021 ako skladovú zásobu, nakoľko od
1.1.2022 bude spoločnosť účtovať o pohonných hmotách spôsobom A.

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu účtovného obdobia je  zobrazený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2021 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2021
Materiál - 373 203 - - 373 203

Opravná položka k zásobám spolu - 373 203 - - 373 203

Spoločnosť vytvorila k 31.12.2021 opravnú položku k časti zásob, ktoré nadobudla v dôsledku zlúčenia s Infra 
Services, a. s., v dôsledku neistoty ohľadom ich budúceho využitia (k 31.12.2020: O EUR).

5. Pohľadávky

Zoznam 10 najväčších dlžníkov k 31.12.2021 je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Názov dlžníka
Hodnota pohľadávok 
k 31.12.2021 v EUR

Hodnota pohľadávok 
k 31.12.2020 v EUR

Hlavné mesto SR Bratislava 1 105 640 1 105 613
Obec Chorvátsky Grob 413 447 12
Gemeinde Amt Kittsee 390 850 390 850
Bratislavská teplárenská, a.s. 353 052 363 979
Veolia Energia Slovensko, a.s. 257 761 270 108
Bytové družstvo Petržalka 184 050 190 598
Kanalizácia M & M, s.r.o. 166 635 68 859
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o. 159 047 75 836
RAJO a.s. 149 298 181 422
SLOVNAFT, a.s. 141 356 147 193

Voči Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava vytvorila Spoločnosť opravné položky vo výške 654 813 EUR.
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BVS Individuálna účtovná závierka
k 31, decembru 2021
Poznámky Úč PODV 3-01

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35 850 370

DIČ: 2020263432

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2021 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2021
Pohľadávky z obchodného styku voči PUJ 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

506 934 
2 191 397

150 867 
21 004 -146 261 -271 012

657 801 
1 795 128

Opravná položka k pohľadávkam spolu 2 698 331 171 871 -146 261 -271 012 2 452 929

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v predchádzajúcom účtovnom období je zobrazený v nasledujúcom 
prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2020 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku voči PUJ 406 002 100 932 - - 506 934
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 016 956 174 441 - - 2191 397
Opravná položka k pohľadávkam spolu 2 422 958 275 373 - - 2 698 331

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky. K použitiu 
opravnej položky dochádza pri úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatností, ku ktorej bola v minulostí vytvorená 
opravná položka. K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník 
pohľadávku úplne alebo čiastočne nesplatí.

Veková štruktúra pohľadávok (bez odloženej daňovej pohľadávky) k 31. decembru 2021 je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR
V lehote 

splatnosti
Po lehote 
splatnosti

Pohľadávky
spolu

Pohľadávky voči PUJ - - -

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 66 911 - 66 911
Dlhodobé pohľadávky spolu 66 911 - 66 911

Pohľadávky voči PUJ 286 496 915 152 1 201 648
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 243 394 5 427 914 11 671 308
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku 6 529 890 6 343 066 12 872 956

Daňové pohľadávky a dotácie 446 789 - 446 789
Iné pohľadávky 232 982 - 232 982
Ostatné krátkodobé pohľadávky 679 771 - 679 771

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 209 661 6 343 066 13 552 727

Pohľadávky spolu 7 276 183 6 343 455 13 619 638

Veková štruktúra pohľadávok (bez odloženej daňovej pohľadávky) k 31. 
prehľade:

decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom

v EUR
V lehote 

splatnosti
Po lehote 
splatnosti

Pohľadávky
spolu

Pohľadávky voči PUJ - - -

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 47 822 - 47 822
Dlhodobé pohľadávky spolu 47 822 - 47 822

Pohľadávky voči PUJ 302 449 910 416 1 212 865
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 193 772 5 021 139 12214911
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku 7 496 221 5 931 555 13 427 776

Daňové pohľadávky a dotácie 216 779 . 216 779
Iné pohľadávky 156 429 - 156 429
Ostatné krátkodobé pohľadávky 373 208 - 373 208

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 869 429 5 931 555 13 800 984

Pohľadávky spolu 7 917 251 5 931 555 13 848 806
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Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade 

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou
záväzkov a ich daňovou základňou
odpočítateľné
zdaniteľné
Nevyužité daňové straty, daňové odpočty a iné daňové nároky

91 518 933 
-45 620 510

102 796 720 
-51 236 431

Sadzba dane z príjmov

Odložená daňová pohľadávka 
Odložený daňový záväzok

21 %

19 218 976 
-9 580 307

21 %

21 587 311 
-10 759 650

Vykázaná odložená daňová pohľadávka 9 638 669 10 827 661

Stav k 31.12.2020 v EUR 
Stav k 31.12.2021 v EUR

10 827 661 
9 638 669

Zmena
z toho -  zaúčtované do výsledku hospodárenia 

-  zaúčtované do vlastného imania
9 638 669

Zníženie celkovej odloženej daňovej pohľadávky bolo spôsobené zvýšením odloženého daňového záväzku 
v dôsledku zmeny zostatkových cien majetku, nakoľko spoločnosť uvoľnila daňové odpisovanie nad súborom majetku 
s pozastaveným daňovým odpisovaním.

7. V lastné akcie

Spoločnosť má v držbe 714 771 ks vlastných akcií v menovitej hodnote 23 723 250 EUR (obstarávacia cena akcií 
bola 1 927 338 EUR), čo predstavuje 8,43%-ný podiel na upísanom základnom imaní. Spoločnosť nadobudla vlastné 
akcie ich postupným odkúpením od drobných akcionárov ešte v minulých obdobiach. Stav k 31.12.2021 je totožný 
so stavom k 31.12.2020.

Spoločnosť má vytvorený zákonný rezervný fond na vlastné akcie vo výške 1 927 338 EUR.

8. F inančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. IJčtami v bankách môže Spoločnosť 
voľne disponovať.

Peňažné prostriedky sú poistené nasledovne:

Peňažné p rostriedky v trezore
komplexné živelné poistenie do poistnej sumy 5 000 EUR 
krádež vlámaním, lúpež do poistnej sumy 5 000 EUR

Peňažné p rostriedky pri preprave
peniaze pri preprave - lúpež do poistnej sumy 5 000 EUR
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9. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Nájom pozemkov 319 312 322 951
N áklady budúcich období d lhodobé 319 312 322 951

Podpora programov 22 010 3 524
Poistné 241 333 229 707
Nájomné 12 600 6 822
Online prístup, predplatné, ostatné 21 373 12 084
N áklady budúcich období krá tkodobé 297 316 252 136

Dohadná položka na výnosy 4 473 783 7 632 403
Príjm y budúcich období krá tkodobé 4 473 783 7 632 403

Časové rozlíšenie aktív  spo lu 5 090 411 8 207 490

Hodnota dohadnej položky za vodné, stočné a ostatné služby predstavuje výnosy z dodávok a výkonov realizovaných 
v roku 2021, ktoré budú vyfakturované v roku 2022.

Oprava výšky dohadnej položky za rok 2020 je popísaná v časti B. odsek 23. poznámok.

10. V lastné im anie

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 tvorí 8 477 431 akcií v nominálnej hodnote 33,19 EUR/akcIa, 
t. j. 281 365 935 EUR (k 31. decembru 2020; 281 365 935 EUR). Základné Imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Zisk na akciu v roku 2021 predstavuje hodnotu 0,8011 EUR (rok 2020: zisk 0,3105 EUR/akcia) 

Účtovný zisk za rok 2020 vo výške 2 632 444 bol rozdelený nasledovne: 

v EUR Suma
Rezervný fond 
Sociálny fond
Krytie neuhradených strát minulých období 
Výplata dividend

263 244 
150 000 

1 005 591 
1 213 609

Spolu

Informácie o zmenách vo vlastnom imaní sú uvedené v časti B. odsek 23. a v časti 1. poznámok

0  vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 rozhodne valné zhromaždenie 
orgánu na vysporiadanie výsledku vo výške 6 791 475 EUR je nasledovný:

v EUR

2 632 444

. Návrh štatutárneho 

Suma
Rezervný fond
Krytie neuhradených strát minulých období 
Výplata dividend

679 148 
3 231 842 
2 880 485

Spolu 6 791 475

Podiel na dividendách pripadajúci na vlastné akcie držané Spoločnosťou (podiel 8,43 %) vo výške 242 867 EUR 
bude použitý na navýšenie Sociálneho fondu Spoločnosti.
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11. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2021 Tvorba

Zvýšenie 
v dôsledku 

zlúčenia Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2021
Reviťalizácia skládky odpadu 7 269 - - - - 7 269
Zákonné rezervy dlhodobé 7 269 - - - - 7 269

Súdne spory 
Odchodné a jubileá

1 089 407 
1 494 326

69 490 
217 198 219 079

16 880 31 816 1 110 200 
1 930 603

Ostatné rezervy dlhodobé 2 583 733 286 688 219 079 16 880 31 816 3 040 803

Dlhodobé rezervy spolu 2 591 002 286 688 219 079 16 880 31 816 3 048 072

Mzdy za dovolenku vrátane 
odvodov 448 778 705 832 289 832 450 259 288 351 705 832
Zákonné rezervy krátkodobé 448 778 705 832 289 832 450 259 288 351 705 832

Odmeny vrátane odvodov 
Overenie účtovnej závierky 
Ostatné rezervy

1 244 510
49 000

2 079 170

2 148 698 
49 000 

108 439
23 000

1 244 510 
71 720 

287 727
280 

693 677

2 148 698 
49 000 

1 206 204
Ostatné rezervy krátkodobé 3 372 680 2 306 137 23 000 1 603 957 693 957 3 403 902

Krátkodobé rezervy spolu 3 821 458 3 011 969 312 832 2 054 216 982 308 4 109 734

Rezervy spolu 6 412 460 3 298 656 531 911 2 071 096 1 014125 7 157 806

Rezerva na pasívne súdne spory sa tvorí do doby rozhodnutia súdu o jednotlivých súdnych sporoch, na základe 
odborných posúdení právnymi zástupcami Spoločnosti, ktorí majú najrelevantnejšie informácie o priebehoch súdnych 
sporov, dôkazových materiáloch a pod.

Rezervu na ostatné náklady tvorí najmä rezerva na riziká vyplývajúce z nákupov s 10% maržou z výkonov, ktoré boli 
v minulosti realizované cez dcérsku spoločnosť Infra Services, a. s. a sporná hodnota nájomného za používanie 
pozemkov. Rezervu na pozemky tvorí suma vo výške dvojročného sporného nájomného za užívanie pozemkov, 
nakoľko v prípade súdneho vymáhania, ak nedôjde k dohode o urovnaní, majiteľ pozemkov má právne vymožiteľný 
nárok za obdobie dvoch rokov bezdôvodného obohatenia sa zo strany Spoločnosti. V roku 2021 prebehla v 
Spoločnosti daňová kontrola zameraná na daň z príjmov právnických osôb za rok 2018, s dôrazom na transferové 
oceňovanie transakcií medzi spriaznenými osobami. Výsledkom daňovej kontroly bolo dorubenie dane za rok 2018 
v sume 256 352 EUR. Na zúčtovanie dorubenej dane bola použitá časť rezervy vytvorenej na riziká vyplývajúce z 
nákupov s PUJ. V dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Infra Services, a. s. bola rozpustená časť rezervy vzťahujúcej 
sa na spoločné nákupy z dôvodu zániku jej opodstatnenosti.
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Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 1.1.2020 Tvorba Použitie Zrušenie
Stav 

k 31.12.2020
Revitalizácia skládky odpadu 7 269 - - - 7 269
Zákonné rezervy dlhodobé 7 269 - - - 7 269

Súdne spory 
Odchodné a jubileá

1 388 471 
839 257

58 781 
655 069

111 909 245 936 1 089 407 
1 494 326

Ostatné rezervy dlhodobé 2 227 728 713 850 111 909 245 936 2 583 733

Dlhodobé rezervy spolu 2 234 997 713 850 111 909 245 936 2 591 002

Mzdy za dovolenku vrátane odvodov 540 445 448 778 323 479 216 966 448 778
Zákonné rezervy krátkodobé 540 445 448 778 323 479 216 966 448 778

Odmeny vrátane odvodov 
Overenie účtovnej závierky 
Ostatné rezervy

49 000 
3 203 955

1 244 510 
49 000 
45 952

49 000 
1 125 180 45 557

1 244 510
49 000

2 079 170
Ostatné rezervy krátkodobé 3 252 955 1 339 461 1 174180 45 557 3 372 680

Krátkodobé rezervy spolu 3 793 400 1 788 239 1 497 659 262 523 3 821 458

Rezervy spolu 6 028 397 2 502 089 1 609 568 508 459 6 412 460

12. Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci, záväzkov zo sociálneho 
fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2021 je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR

Splatnosť 
menej ako 

1 rok
Splatnosť 
1-5 rokov

Splatnosť 
viac ako 
5 rokov

Záväzky po 
lehote 

splatnosti
Záväzky

spolu
Záväzky z obchodného styku voči PUJ 1 025 272 - - - 1 025 272
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 699 130 1 024 760 - 133 067 15 856 957
Záväzky voči zamestnancom 1 331 415 - - - 1 331 415
Záväzky zo sociálneho poistenia 927 234 - - - 927 234
Daňové záväzky a dotácie 332 834 - - - 332 834
Iné záväzky 70 181 - - - 70 181
Záväzky spolu 18 386 066 1 024 760 - 133 067 19 543 893

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho 
fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 je uvedená 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR

Splatnosť 
menej ako 

1 rok
Splatnosť 
1-5 rokov

Splatnosť 
viac ako 
5 rokov

Záväzky po 
lehote 

splatnosti
Záväzky

spolu
Záväzky z obchodného styku voči PUJ 6 450 326 1 060 627 - 15 267 7 526 220
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 888 060 165 828 - 38 132 12 092 020
Záväzky voči zamestnancom 923 003 - - - 923 003
Záväzky zo sociálneho poistenia 659 839 - - - 659 839
Daňové záväzky a dotácie 182 934 - - - 182 934
Iné záväzky 57 030 - - - 57 030
Záväzky spolu 20 161 192 1 226 455 - 53 399 21 441 046
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13. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Stav k 1. januáru 132 027 191 785
Tvorba na ťarchu nákladov 227 451 168 674
Tvorba zo zisku 252 325 -
Zvýšenie v dôsledku zlúčenia s Infra Services, a. s. 30 792 -
Čerpanie -508 748 -228 431
Stav k 31. decembru 133 847 132 027

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať 
zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby 
zamestnancov.

14. Bankové úvery

Spoločnosť v roku 2013 uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového úveru 
v celkovej hodnote 80 mil. EUR za účelom financovania investičných projektov a nákup investičného majetku, 
s termínom splatnosti 31.12.2020. Spoločnosť úver splatila k 30.11.2020.

Spoločnosť v roku 2018 uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie bankového úveru 
v celkovej hodnote 5,3 mil. EUR (podľa zmluvy; v skutočnosti bolo čerpané 5,16 mil. EUR) za účelom splatenia 
úverových záväzkov voči Všeobecnej úverovej banke, a.s., s termínom splatnosti 31.12.2020. Spoločnosť úver 
splatila k 30.11.2020.

Spoločnosť dňa 23.6.2020 uzatvorila zmluvu o úvere s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na 
poskytnutie úveru vo výške 10,5 mil. EUR, pre účely vyplatenia kúpnej ceny minoritného 49% podielu v spoločnosti 
Infra Services, a. s. Úver je splatný k 30.06.2030, úroková sadzba poskytnutého úveru je  stanovená ako 3M 
EURIBOR + 0,85 % p. a.

Spoločnosť dňa 20.11.2020 uzatvorila zmluvu o úvere so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na poskytnutie úveru vo výške 
59,28 mil. EUR za účelom refinancovania úverov poskytnutých Tatra bankou splatných k 31.12.2020. Úroková 
sadzba bola dohodnutá na úrovni 0,59 % p.a., úver je splatný k 30.09.2045. Prvá splátka úveru vo výške 689 tis. 
EUR je splatná 30.06.2024.

Spoločnosť dňa 04.08.2020 uzatvorila zmluvu na poskytnutie úveru s Council o f Europe Development Bank (CEB), 
za účelom financovania investičných projektov, v celkovej hodnote 50 mil. EUR. K 31.12.2021 Spoločnosť úver 
nečerpala.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

v EUR Úroková sadzba
Dátum

splatnosti
Suma istiny 
k 31.12.2021

Suma istiny 
k 31.12.2020

BÚ - Slovenská sporiteľňa 
BÚ - UniCredit

0,59 % p.a.
3M EURIBOR+0,85 % p.a.

30.09.2045
30.06.2030

59 282 448 
9 217 500

59 282 448 
9 730 500

Dlhodobé bankové úvery 68 499 948 69 012 948

BÚ - UniCredit - krátkodobá časť 
Kreditné platobné karty

3M EURIBOR+0,85 % p.a. 31.12.2021
mesačne

513 000 
682

513 000 
1 907

Krátkodobé bankové úvery 513 682 514 907

Bankové úvery spolu 69 013 630 69 527 855

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je  uvedená v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Bankové úvery po splatnosti
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov 
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

513 682 
9 634 641 

58 865 307

514 907 
6 877 317 

62 135 631
Bankové úvery spolu 69 013 630 69 527 855
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15. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Úroky 3 552 -

Výdavky budúcich období krátkodobé 3 552 -

Dotácie zo štátneho rozpočtu 2 947 864 3 255 431
Dotácie z eurofondov 18 213 271 19 939 646
Dary 14 939 312 11 736 734
Ostatné dotácie 3 330 093 3 659 987
Výnosy budúcich období díhodobé 39 430 540 38 561 797

Dotácie zo štátneho rozpočtu 277 567 325 645
Dotácie z eurofondov 1 734 750 2 003 314
Dary 555 606 476 533
Ostatné dotácie 393 419 332 183
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 961 343 3 137 675

Časové rozííšeníe pasív spolu 42 395 435 41 699 472

K dotáciám pozri časť B. odsek 17. poznámok.

D. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je  uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR Základ dane
2021

Daň Daň v % Základ dane
2020

Daň Daň v %
Výsledok hospodárenia pred
zdanením 8 337 335 3 632 262
z toho teoretická daň 1 750 840 21 % 762 775 21 %

Daňovo neuznané náklady 721 651 151 547 1,82 % 903 860 189 811 5,23 %
Výnosy nepodliehajúce daní - - - -

Nevyužité daňové straty, daňové
odpočty a iné daňové nároky - - - -

Daň vyberaná zrážkou - - 65
Oprava chýb minulých období -3 231 842 -678 686 -8,14%
Iné 1 534 090 322 159 3,86 % 224 605 47 167 1,30%
Spolu 1 545 860 18,54% 999 818 27,53 %

Splatná daň 322 688 3,87 % 3 045 0,08 %
Odložená daň 1 223 172 14,67% 996 773 27,44 %
Celková vykázaná daň 1 545 860 18,54% 999 818 27,53 %

Spoločnosť zahrnula do výpočtu splatnej dane za rok 2021 opravu chyby minulých období vo výške 3 231 842 EUR 
(viď časť B. odsek 23. poznámok) ako odpočítateľnú daňovú položku.

Sadzba dane z príjmov v Slovenskej republike je 21 % (v roku 2020: 21 %).
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INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A  STRÁT

1. Tržby za v lastné  výkony a tova r

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné 46 741 965 46 151 874
Stočné a zrážky 47 717 745 47 161 976
Tržby za tovar 12 326 -
Ostatné služby 2 594 559 1 696 998
Slovenská repub lika 97 066 596 95 010 847

Výnosy spo lu 97 066 596 95 010 847

2. A ktivácla

Prehľad o aktivácii:

v EUR 2021 2020
Dlhodobý hmotný majetok 1 230 799 574 672
Aktivácla  spo lu 1 230 799 574 672

3. Ostatné výnosy  z hospodárske j č innosti

v EUR 2021 2020
Náhrada škody od poisťovne - 291 8
Náhrada škody za neoprávnené napojenie, odber a vypúšťanie 812 563 239 091
Rozpustenie darov 505 019 473 441
Rozpustenie dotácií zo ŠR a ostatných dotácií 657 828 676 006
Rozpustenie dotácií z eurofondov 2 097 496 2 119611
Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, kompenzačné platby 531 491 374 590
Náhrady súdnych trov, odpis záväzkov a iné 275 257 130 779
Ostatné výnosy  z hospodárske j č innosti spolu 4 879 654 4 016 435

4. Náklady na poskytnu té  s lužby

v EUR 2021 2020
Opravy a udržiavanie majetku 6 643 955 13 314 283
Náklady na IT 2 906 733 3 588 560
Prenájom vozidiel 2 952 117 2 166 829
Nájomné 471 453 557 244
Strážna služba 1 751 428 1 474 909
Telekomunikačné služby 396 893 377 838
Likvidácia kalu 5 374 113 5 260 444
Právne a ekonomické poradenstvo 1 044 016 826 134
Audit a poradenstvo 84 050 71 000
Výmena a odčítanie vodomerov, montáž prípojok a vodomerov 1 258 655 2 424 692
Špecializovaná doprava 379 825 768 173
Poštovné, hybridná pošta 774 439 913 639
Odvoz a likvidácia odpadov 425 997 92 175
Režimové sledovanie 136 469 136 469
Marketing 136 415 101 652
Revízie a diagnostika 505 230 716 506
Zimná a letná údržba 457 116 364 990
Upratovanie a čistenie 328 284 70 095
Povrchové úpravy 597 217 -
Ostatné služby 2 064 556 1 660 898
Náklady na poskytnu té  s lužby spo lu 28 688 960 34 886 529
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5. Náklady za audit a poradenstvo

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné 
služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

v EUR 2021 2020
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou 
spoločnosťou 55 750 53 300
Iné uisťovacie služby - -

Súvisiace audítorské služby - -

Daňové poradenstvo - -

Ostatné neaudítorské služby 16 500 17 700
Náklady za audit a poradenstvo spoiu 72 250 71 000

6. Osobné nákíady

v EUR 2021 2020
Mzdy 19 251 512 14 495 529
Ostatné náklady na závislú činnosť 390 666 336 590
Sociálne poistenie 5 035 252 3 856 070
Zdravotné poistenie 1 915 457 1 392 910
Sociálne zabezpečenie 2 262 379 1 955 327
Osobné náklady spolu 28 855 266 22 036 426

7. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

v EUR 2021 2020
Dary 53 750 24 683
Pokuty a penále 68 592 1 218
Odpis pohľadávok 181 569 80 471
Poistenie organizácie, majetku 267 879 269 058
Tvorba a zúčtovanie rezerv -872 780 -187 156
Manká a škody - 432
Iné 238 128 141 482
Ostatné náklady na hospodársku činnosť spolu -62 862 330 188

8. Finančné výnosy

v EUR 2021 2020
Výnosové úroky - 31
Finančné výnosy spoiu - 31

Spoločnosti neboli v rokoch 2021 a 2020 vyplatené dividendy od dcérskych spoločností.

9. Finančné náklady

v EUR 2021 2020
Nákladové úroky 451 385 430 133
Bankové poplatky 101 177 125 296
Poplatky za služby pošty a poštové poukazy 52 364 57 045
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku - -667 646
Iné - 2 024
Finančné náklady spolu 604 926 -53 147
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10. Kurzové zisky

v EUR 2021 2020
Kurzové zisky 1 9
Kurzové zisky účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka - -
Kurzové zisky spoiu 1 g

Kurzové straty

v EUR 2021 2020
Kurzové straty 46 197
Kurzové straty účtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka - -
Kurzové straty spoiu 46 197

12. Čistý obrat

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb 
alebo iných činnosti účtovnej jednotky a hlavných geografických oblasti odbytu:

v EUR Výrobky, tovary a služby 2021 2020
Slovenská republika Vodné 46 741 965 46 151 874

Stočné a zrážky 47 717 745 47 161 976
Tržby za tovar 12 326 -
Ostatné služby 2 594 559 1 696 998
Aktivácla dlhodobého majetku 1 230 799 574 673
Zmluvné pokuty a penále 531 491 374 590
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 348 163 3 641 845
Úroky - 31
Kurzové zisky 1 9
Výnosy spoiu 103 177 050 99 601 994

F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podmienený majetok a podmienené záväzky 

Daňové riziká

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje 
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až 
potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, pripadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie 
Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolnosti, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácii

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácii upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem iného, upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti ich prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov 
verejnej správy, predovšetkým v oblasti dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie 
odpadových vôd.

Ceny vo vodohospodárskom odvetvi a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
(ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vznen i neskorších predpisov 
a Vyhláškou ÚRSO č. 361/2021 Z. z. zo 6. októbra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 
a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018.
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Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, 
ktoré boli preukázateľne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, spôsob určenia výšky dovoleného zisku 
vrátane rozsahu investícii, ktoré možno do ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, 
distribúciu a dodávku pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody, podklady návrhu ceny, postup a podmienky 
uplatňovania ceny.

Cieľom právnej úpravy Vyhlášky ÚRSO č. 361/2021 Z. z. je aktualizácia súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo 
predĺžené do 31. decembra 2022 na základe Dodatku č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021, 
prijatého Regulačnou radou dňa 10. novembra 2020. Taktiež zohľadňuje zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe 
pri vykonávaní cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, čo sa odzrkadlí na nižšej administrativnej náročnosti 
vypracovania podkladov, s predkladaním cenových návrhov a skutočných údajov prostredníctvom elektronickej 
schránky, upravujú a spresňujú sa vzorce na výpočet faktora investičného rozvoja a koeficientu využitia projektovanej 
kapacity pre odvádzanie a čistenie odpadovej vody a dopĺňa sa definícia hodnoty zmeny nákladov za účelom 
zvýšenia zrozumiteľnosti.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou vydal dňa 02.04.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0013/2020/V, ktorým určil 
Spoločnosti cenu platnú do 31.12.2021.

Právoplatné cenové rozhodnutie Č.0013/2020/V, ktorým ÚRSO určuje ceny do 31.12.2021 

Právoplatné cenové rozhodnutie__________________________________________________ E U R / m ^  bez DRH
Maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou 0,5526

Dňa 10.08.2020 vydal ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil Spoločnosti ceny platné do 
31.12.2021.

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým ÚRSO určuje ceny do 31.12.2021: 

Právoplatné cenové rozhodnutie__________________________________________________ E U R / m ^  bez DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0135
0,7090
0,9985

Spoločnosť nemala v roku 2021 ÚRSO-m schválené nové ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou. Dňa 04.11.2021 ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č. 0013/2020/V z 02.04.2020, ktorým úrad 
určil Spoločnosti maximálnu cenu za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z vlastného podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0107/2021A/ zo 04.11.2021 
predlžuje Spoločnosti platnosť doterajšej maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.

Zároveň ÚRSO vo veci zmeny rozhodnutia č 0016/2020/V z 10.08.2020, ktorým úrad určil Spoločnosti maximálnu 
cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou do 31.12.2021, rozhodol z vlastného podnetu tak, že Rozhodnutím č. 0106/2021/V zo
04.11.2021 predlžuje Spoločnosti platnosť doterajšej maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou do 31.12.2022.

Dňa 28.2.2022 bolo spoločnosti doručené cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2022/V, ktorým určil Spoločnosti ceny 
platné do 31.12.2022 nasledovne:

Právoplatné cenové rozhodnutie EUR/m^ bez DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 
Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

1,0387
0,7267
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E nvironm entá lna  legislatíva v ob lasti ochrany vôd

Dňa 13. mája 2004 schválil parlament Slovenskej republiky zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č, 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), do ktorého 
boli tiež zahrnuté požiadavky smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 
Komisie 98/15/ES, nariadenia EP a Rady (ES) 1882/2003 a nariadenia EP a Rady (ES) č. 1137/2008 s cieľom 
dosiahnuť dobrý stav vôd v súlade s Vodným plánom Slovenska, t. j. intenzifikovať čistiarne odpadových vôd, 
vybudovať nové čistiarne odpadových vôd a dobudovať verejné kanalizácie. Na základe tohto zákona má Spoločnosť 
povinnosť dobudovať verejnú kanalizáciu so zabezpečením čistenia odpadových v aglomeráciách s počtom 
obyvateľov nad 2 000 a zabezpečiť dodržanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa kvality vypúšťanej vyčistenej 
odpadovej vode v oblasti odstraňovania nutrientov a fosforu.

Spoločnosť financuje tieto investície z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov (k úverom pozri bod C .14.) s využitím 
dotácii zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie (ďalej len ,,EÚ‘‘).

Na základe vodného zákona Spoločnosť odvádza poplatky vo výške 0,0332 EUR/m3 za odobratú vodu 
z podzemných zdrojov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovanim užívania vôd, odvádza aj 
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. V roku 2021 Spoločnosť odviedla na základe vydaného 
Rozhodnutia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku preddavky na poplatky za 
odobratú vodu z podzemných zdrojov vo výške 2 090 389 EUR (v roku 2020: 2 104 802 EUR). Skutočná výška 
nákladov za odobratú vodu je vo výške 2 111 515 EUR.

Spoločnosť na základe vydaného Rozhodnutia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho 
podniku odviedla v roku 2021 preddavky na poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vo výške 
30 895 EUR (v roku 2020: 216 265 EUR). Spoločnosť predpokladá, že jej bude v roku 2022 vrátená suma 29 
442 EUR, nakoľko vypúšťané odpadové vody prekročili v ukazovateľoch znečistenia koncentračné a bilančné limity 
spoplatnenia na jednej zo sledovaných ČOV.

Dotácie

Spoločnosť využíva dotácie z Kohézneho fondu (EÚ) a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov, ktorých 
predmetom je zabezpečenie zvýšenia účinnosti čistenia odpadových vôd s cieľom splnenia európskych legislatívnych 
požiadaviek na odstraňovanie dusíka a fosforu vo vyčistenej odpadovej vode. Tieto záväzky sa Siovenská republika 
zaviazala splniť v rámci prístupových rokovaní do Európskej únie.

Projekty soolufinancované z dotácii Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Životné 
prostredie -  INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDIJCNOSTI:

•  Holič, rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd

Realizácia projektu bola zahájená v termíne máj 2011. Práce boli ukončené, prevzaté a následne príslušný stavebný 
úrad vydal v septembri 2014 súhlas s uvedením ČOV do trvalej prevádzky. Predmetom bola kompletná modernizácia 
a rekonštrukcia ČOV s vybudovaním nového výtlačného potrubia vyčistených vôd s vyústením do rieky Morava 
(pôvodný recipient bol potok Kyštor). Modernizáciu bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu dodržania legislatívnych 
požiadaviek týkajúcich sa kvality vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor. V súlade 
s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s Ministerstvom životného 
prostredia SR (ďalej aj ako „MŽP SR“), po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia Spoločnosť v novembri 
2020 zaslala na MZP SR záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (finančné toky, merateľné 
ukazovatele, t. j. počet ekvivalentných obyvateľov, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2020 
vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej 
analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

• Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu v častiach:

Intenzifikácia a modernizácia Ústrednej čistiarne odpadových vôd Vrakuňa, 2. stavba 
Intenzifikácia a modernizácia Čistiarne odpadových vôd Petržalka, 2. stavba

Zabezpečenie čistenia odpadových vôd sa týkalo časti hlavného mesta Bratislavy prislúchajúcej k povodiu 
hraničného toku Dunaj, ale čiastočne aj splaškových odpadových vôd prečerpávaných do Bratislavy z časti 
Malokarpatského regiónu (po Pezinok). Realizácia projektu bola zahájená dňa 8.11.2013. Práce boli ukončené 
v novembri 2015. Po ročnej skúšobnej prevádzke sú obe čistiarne v trvalej prevádzke. V súlade s podmienkami 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s MŽP SR, po ukončení 5-ročného 
monitorovacieho obdobia Spoločnosť v júni 2021 zaslala poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu 
s naplnením ukazovateľov (merateľné ukazovatele, záverečnú finančnú analýzu projektu). MŽP SR v júli 2021 
vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej 
analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej dotácie v zmysle podmienok zmluvy.
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• Dobudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v aglomerácii Modra

Projekt pozostával z rekonštrukcie ČOV Modra, z dobudovania splaškovej kanalizácie v meste Modra 
a z odkanalizovania obce Dubová. Realizácia projektu začala dňa 30.6.2014. Práce boli ukončené v decembri 2015, 
boli skolaudované, uvedené do skúšobnej prevádzky a následne do trvalej prevádzky. V súlade s podmienkami 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej s Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej 
aj ako „M2P SR“), po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia Spoločnosť v júni 2021 zaslala na 
poskytovateľovi záverečnú monitorovaciu správu s naplnením ukazovateľov (merateľné ukazovatele, záverečnú 
finančnú analýzu projektu). MŽP SR v decembri 2021 vyhodnotilo dodržanie podmienok zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku ako splnené, vrátane finančnej analýzy, bez uplatnenia korekcie, t. j. vrátenia časti získanej 
dotácie v zmysle podmienok zmluvy.

Projekt SDolufinancovanv z Kohézneho fondu a Š R v  rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

• Čistiareň odpadových vôd Rohožnik -  rekonštrukcia a modernizácia

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a jeho cieľom bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych 
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov v zmysle záväzkov Slovenskej republiky voči 
Európskej únií. Fyzická realizácia stavby začala 19.7.2017. Práce boli ukončené v januári 2019. ČOV je skolaudovaná 
po ukončení skúšobnej prevádzky bola uvedená do trvalej prevádzky.

V súlade s podmienkami zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku podliehajú ukončené Investičné projekty 
povinnému päťročnému monitorovaniu zo strany MŽP SR. Spoločnosť má povinnosť jedenkrát ročne po dobu piatich 
rokov od uvedenia do trvalej prevádzky zasielať plnenie ukazovateľov (finančné toky, merateľné ukazovatele, t. j. 
počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť, resp. rekonštruované čistiarne 
odpadových vôd a počet vyriešených aglomerácií). MŽP SR vyhodnotí splnenie podmienok zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku až po ukončení monitorovacieho obdobia a v prípade nedodržania predpokladov finančnej 
analýzy, resp. merateľných ukazovateľov môže prikročiť ku korekciám, t. j. vráteniu časti získanej dotácie v zmysle 
podmienok zmluvy.

Pri príprave a realizácii jednotlivých stavieb Spoločnosť kladie dôraz na využívanie najnovších informačných 
technológií, čím sa zabezpečuje ich riadne fungovanie v systéme vodovodov a kanalizácií prostredníctvom 
centrálneho dispečingu. Nové technológie zároveň umožňujú zvýšenie ochrany objektov z hľadiska bezpečnosti.

Na dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý spolufinancovaním z dotácií sa vzťahuje podmienka zachovania 
vlastníctva tohto majetku minimálne po dobu 5 rokov od ukončenia projektov.

Súdne spory

Spoločnosť je  v súčasnosti zaangažovaná v niekoľkých pasívnych súdnych sporoch. Konečný výsledok týchto sporov 
môže vyústiť do záväzkov vyšších, než sú zaúčtované rezervy a tieto rozdiely môžu byť významné. K súvahovému 
dňu Spoločnosť zaúčtovala rezervy na základe výpočtu zohľadňujúceho všetky aktuálne dostupné informácie. Výška 
rezerv a iné informácie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé právne a iné spory, nie sú samostatne v plnom rozsahu
zverejnené, pretože manažment Spoločnosti sa domnieva, že Ich zverejnenie by mohlo vážne ohroziť pozíciu
Spoločnosti v týchto sporoch.

Voči spoločnosti sú vedené nasledovné súdne spory so žalovanou Istinou s príslušenstvom vo významnej výške, pri 
ktorých spoločnosť predpokladá nízke riziko neúspechu:

•  žalobca: Tulla Enterprises Ltd., žalovaná istina: 3,817 mil. EUR,

• žalobca: Brno Trust, a.s., žalovaná Istina: 3,817 mil. EUR,

• žalobca: Blockchaín SK, s.r.o, žalovaná Istina s príslušenstvom: 810 tis. EUR,

• žalobca: BLUECUBE s.r.o., žalovaná istina s príslušenstvom: 6,48 mil. EUR,

• žalobca: B. Lauko, žalovaná istina s príslušenstvom: 3,20 mil. EUR.

Bankové úvery

Spoločnosť je  povinná spĺňať finančné ukazovatele pre zachovanie aktuálne platných podmienok úverových zmlúv 
s bankami poskytujúcimi úvery. V prípade Ich porušenia Spoločnosť má 30-dňovú lehotu na nápravu.

Informácie o prenájmoch

Spoločnosť, ČI už ako prenajímateľ alebo ako nájomca, má pohľadávky, resp. záväzky iba z operatívneho prenájmu, 
ktorého predmetom je najmä prenájom motorových vozidiel.
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G. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v Skupine (dcérske účtovné jednotky), materská 
a sesterské účtovné jednotky, ako aj štatutárne orgány.

Transakcie s dcérskou účtovnou jednotkou Infra Services, a. s. do 31.5.2021

Výnosy Spoločnosti voči dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 01.01.-31.05.2021 2020
Vodné, stočné a zrážky 3 115 12 041
Prenájom majetku 27 663 67 822
Ostatné služby a výnosy, refakturácie 33 534 56 378
Výnosy spolu 64 312 136 241

Náklady Spoločnosti voči Infra Services, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 01.01.-31.05.2021 2020
Spotreba materiálu a vodomerov - 121 354
Opravy a údržba majetku 3 724 103 11 564 630
Hybridná pošta 311 940 913 535
Prenájom vozidiel 785 627 2 166 829
Služby IT 1 066 410 3 145 454
Prípojky, montáž, výmeny a odčítanie vodomerov 1 018 326 2 424 692
Zimná a letná údržba - 143 089
Špecializovaná doprava 328 422 768 045
Ostatné služby a náklady 311 611 1 187 258
Náklady spolu 7 546 439 22 434 887

Majetok a záväzky z transakcií s Infra Services, a. s. sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.05.2021 31.12.2020
Obstaranie majetku, rekonštrukcie 780 711 1 598 388
Pohľadávky z obchodného styku 10 810 30 557
Majetok spolu 791 521 1 628 945

Záväzky z obchodného styku 6 111 076 6 050 061
Rezervy a nevyfakturované dodávky - 1 823 001
Záväzky spolu 6 111 076 7 873 062

Transakcie s dcérskou účtovnou Jednotkou BIONERGY, a. s.

Výnosy Spoločnosti voči dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné, stočné a zrážky, úžitková voda 34 246 35 722
Prenájom majetku 12 396 12 396
Strážna služba (refakturácia) 60 179 78 923
Zimná a letná údržba (refakturácia) 16 377 60 117
Prevádzkovanie uskladňovacej nádrže 34 204 34 204
Laboratóme rozbory 22 702 20 320
Výkony STZ a EZ 23 726 -
Ostatné služby, refakturácie 7 153 4 357
Výnosy spolu 210 983 246 039
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Náklady Spoločnosti voči BIONERGY, a. s. sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Spotreba elektrickej energie 2 403 941 2 420 392
Spotreba tepla 178 228 168 839
Likvidácia surového kalu 4 965 735 4 990 299
Energetické poradenstvo, poradenstvo v oblasti život, prostredia - 29 600
Prenájom elektrocentrály, náhradný zdroj 11 465 13 135
Náklady spolu 7 559 369 7 622 264

Majetok a záväzky z transakcií s BIONERGY, a. s. sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 12 916 37 572
Dohadná položka na výnosy 125 861 -

M ajetok spolu 138 777 37 572

Záväzky z obchodného styku 1 024 294 1 474 800
Záväzky spo lu 1 024 294 1 474 800

Transakcie s m aterskou účtovnou  jednotkou  Hlavné m esto SR Bratis lava

Výnosy Spoločnosti voči materskej účtovnej jednotke sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné 106 557 98 720
Stočné, zrážky 1 930 193 1 802 188
Ostatné služby 3 348 8 576
Zmluvné pokuty 5 78
V ýnosy spo lu 2 040 104 1 909 563

Náklady Spoločnosti voči materskej účtovnej jednotke sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Nájom pozemkov a kolektorov 199 883 197 155
Poplatky za odpad 19719 19 885
Daň z nehnuteľnosti 132 934 133 224
Reklamné služby 943 29 500
Dar - 14 000
N áklady spo lu 353 479 393 764

Majetok a záväzky z transakcií s materskou účtovnou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 1 105 640 1 105 523
Preddavky na nákup dlhodobého majetku 51 087 51 087
Majetok spo lu 1 156 727 1 156 610

Záväzky z obchodného styku - -

Prijaté preddavky na služby 151 -

Záväzky spolu 151 -
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Transakcie s osta tným i p repojeným i účtovným i Jednotkami
Dopravný podn ik  B ratis lava, akciová spo ločnosť, Odvoz a likv idác ia  odpadov, a.s.. B ratis lavská s p o lo čn o s ť 
pre správu majetku, s.r.o. (predtým  KSP, s.r.o.), METRO B ra tis lava  a.s.

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými prepojenými účtovnými jednotkami (sesterskými 
účtovnými jednotkami):

Výnosy Spoločnosti voči sesterským účtovným jednotkám sú uvedené v nasledovnom prehľade:

v EUR 2021 2020
Vodné 133 400 114 967
Stočné, zrážky 269 408 240 537
Ostatné služby 4 349 1 780
Zmluvné pokuty, náhrady 2 263 10
Výnosy spo lu 409 420 357 283

Náklady Spoločnosti voči sesterským účtovným jednotkám sú uvedené v nasledovnom prehľade: 

v EUR 2021 2020
Poplatky za komunálny odpad 8 771 6 557

Náklady spo iu 8 771 6 557

Majetok a záväzky z transakcií so sesterskými účtovnými jednotkami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 86 195 39 304
Majetok spo iu 86195 39 304

Záväzky z obchodného styku 1 607 1 358
Prijaté preddavky na služby 91 91
Záväzky spo iu 1 698 1 449

Transakcie s vere jnou správou

Okrem vzájomných vzťahov s materskou účtovnou jednotkou a sesterskými účtovnými jednotkami Spoločnosť 
eviduje nasledovné vzájomné vzťahy so subjektami verejnej správy.

10 najvýznamnejších zákazníkov podľa výšky tržieb:
Železnice Slovenskej republiky, Spokojné bývanie, s.r.o.. Univerzitná nemocnica Bratislava, Bytový podnik Petržalka, 
s.r.o.. Ministerstvo vnútra SR, Bytový podnik Podunajské Biskupice, Slovenská technická univerzita. Univerzita 
Komenského v Bratislave, Mestská časť Bratislava -  Staré Mesto, Mestská časť Bratislava -  Petržalka.

Výnosy z transakcií so subjektami verejnej správy:

v EUR 2021 2020
Vodné 5 234 765 5 400 290
Stočné, zrážky 8 076 727 8 101 673
Ostatné služby a výnosy 586 094 149 699
Výnosy spo lu 13 897 585 13 651 662

10 najvýznamnejších odberateľov podľa výšky pohľadávok:
Mestská časť BA -  Podunajské Biskupice (zaplatené preddavky). Obec Chorvátsky Grob, Okresný súd Bratislava V 
(zaplatené preddavky). Kanalizácia M & M, s.r.o.. Mestská časť BA - Ružinov, Bytový podnik Petržalka, s.r.o.. 
Univerzitná nemocnica Bratislava, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. Železnice SR, Spokojné 
bývanie, s.r.o..
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Majetok z transakcií so subjektami verejnej správy;

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku 
Preddavky na obstaranie majetku a služieb

1 800 559 
739 220

1 599 574
2 313 117

Majetok spolu 2 539 779 3 912 691

10 najvýznamnejších dodávateľov podľa výšky nákladov:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Obec Borský Mikuláš, Lesy SR š. p,. Slovenská pošta, a.s., Výskumný 
ústav vodného hospodárstva. Mesto Senica, Výskumný ústav geodézie a kartografie. Mestská časť BA - Vrakuňa, 
Mesto Malacky, Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

Náklady z transakcií so subjektami verejnej správy:

v EUR 2021 2020
Ťažba podzemnej vody 
Dane a poplatky 
Nájom
Ostatné služby a náklady

2 111 515 
70 518 
41 268 

190 210

2 090 389 
83 129 
42 172 

167 990
Náklady spolu 2 413 511 2 383 680

Záväzky z transakcií so subjektami verejnej správy:

v EUR 31.12.2021 31.12.2020
Záväzky z obchodného styku 14 204 18017
Záväzky spolu 14 204 18 017

Transakcie s kľúčovým manažmentom

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti 
účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa účtovnej jednotky. Počet osôb 
kľúčového manažmentu k 31. decembru 2021 bol 16 (k 31. decembru 2020:15).

Odmeny vyplatené alebo záväzky voči osobám kľúčového manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných 
nákladov vo výkaze ziskov a strát) sú nasledovné:

v EUR 2021 2020
Odmena za účasť v orgánoch a ostatné krátkodobé zamestnanecké
požitky
predstavenstvo 352 147 269 262
dozomá rada 68 400 67 328
Mzdy spolu 420 547 336 590

Členom štatutárnych a dozorných orgánov nebola okrem odmien za účasť v orgánoch a mimoriadnych odmien 
vyplácaná mzda za účasť na vedení Spoločností.

Odstupné manažmentu vyplatené v roku 2021 predstavuje sumu O EUR (rok 2020:0 EUR). Mimoriadne odmeny boli 
manažmentu vyplatené v roku 2021 vo výške 160 911,50 EUR (rok 2020: O EUR), z toho suma 131 031,- EUR bola 
súčasťou nákladov roka 2020 ako rezerva na odmeny. Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne iné 
významné platby alebo výhody.

H. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGANOV, DOZORNÝCH ORGANOV 
A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom 
účtovnom období bolí vo výške 322 266 EUR (v roku 2020: 269 262 EUR), odmeny dozorných orgánov Spoločnosti 
vo výške 68 400 EUR (v roku 2020: 67 328 EUR).
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Členom štatutárneho orgánu v roku 2021 boli poskytnuté služobné motorové vozidlá, ktoré mohli využívať aj na 
súkromné účely. Okrem toho im neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné 
prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: totožné).

Členom dozorných orgánov neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani 
finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2020: žiadne).

I. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 01.01.2021 Prírastky Úbytky Presuny
Stav 

k 31.12.2021
Základné imanie 281 365 935 - - - 281 365 935
Zmena základného imania - - - - -

Pohľadávky za upísané vlastné 
imanie
Základné imanie celkom 281 365 935 - - - 281 365 935

Emisné ážio - - - - -

Ostatné kapitálové fondy 2 344 094 - - - 2 344 094

Zákonný rezervný fond 25 476 753 _ - -25 213 509 263 244
Rezervný fond na vlastné akcie 
a podiely 1 927 338 . . _ 1 927 338
Zákonné rezervné fondy spolu 27 404 091 - - -25 213 509 2 190 582

Štatutárne fondy - - - - -

Ostatné fondy zo zisku - - - - -

Ostatné fondy zo zisku spolu - - - - -

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 34 159 216 -3 324 256 . 30 834 960
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení
Oceňovacie rozdiely spolu 34 159 216 - -3 324 256 - 30 834 960

Nerozdelený zisk minulých rokov - - - - -

Neuhradená strata minulých rokov -26 482 344 -3 231 842 - 26 482 344 -3 231 842
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov -26 482 344 -3 231 842 - 26 482 344 -3 231 842

Výplata dividend - - - 1 213 609 -

Ostatné (sociálny fond) - - - 150 000 -

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 2 632 444 6 791 475 - -2 632 444 6 791 475

Vlastné Imanie spolu 321 423 437 3 559 633 -3 324 256 - 320 295 205

V položke oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín je  vykázaný rozdiel medzi účtovnou a reálnou hodnotou 
nepeňažného vkladu pri založení dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s.

Valné zhromaždenie dňa 8.6.2021 rozhodlo o krytí strát Spoločnosti z minulých období prostredníctvom rezervného 
fondu vo výške 25 476 753 EUR. Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o krytí zvyšnej časti strát minulých období 
vo výške 1 005 591 EUR zo zisku Spoločnosti dosiahnutého za rok 2020.
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Prírastok neuhradenej straty minulých rokov predstavuje opravu chýb minulých období, viď časť B odsek 23. 
poznámok. IJbytok oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín predstavuje odúčtovanie oceňovacleho rozdielu 
medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením vecného vkladu pri jeho vložení do spoločnosti Infra Services, a. s., 
ktorý zanikol v dôsledku zlúčenia.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

v EUR
Stav 

k 01.01.2020 Prírastky Ú bytky P resuny
Stav 

k 31.12.2020
Základné imanie 281 365 935 - - - 281 365 935
Zmena základného imania - - . - -

Pohľadávky za upísané vlastné 
Imanie . .

Základné imanie celkom 281 365 935 - - - 281 365 935

Em isné ážio - - - - -

O statné kap itá lové fondy 2 344 094 - - - 2 344 094

Zákonný rezervný fond 30 673 424 _ -5 196 670 _ 25 476 753
Rezervný fond na vlastné akcie 
a podiely 2 314414 . -387 076 1 927 338
Zákonné rezervné fondy  spo lu 32 987 837 - -5 583 746 - 27 404 091

Štatutárne fondy _ _ _ _

Ostatné fondy zo zisku 33 650 362 - -33 650 362 - -
O statné fondy  zo zisku  spolu 33 650 362 - -33 650 362 - -

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 34 159 216 34 159 216
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení _ _

O ceňovacie  rozdiely spo lu 34 159 216 - - - 34 159 216

Nerozdelený zisk minulých rokov 1 951 770 - - -1 951 770 _

Neuhradená strata minulých rokov - -25 453 462 - -1 028 882 -26 482 344
V ýsledok hospodáren ia  m inu lých  
rokov 1 951 770 -25 453 462 - -2 980 652 -26 482 344

Výplata dividend - - _ _ _

Ostatné (sociálny fond) - - - - -

V ýs ledok hospodárenia bežného 
úč tovného  obdobia -2 980 652 2 632 444 - 2 980 652 2 632 444

V lastné  Im anie spolu 383 478 563 -22 821 018 -39 234 108 - 321 423 437
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PREHĽAD PENAZNYCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

v EUR 2021 2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dihodobého majetku 
Odpis pohľadávky
Zmena stavu opravnej poiožky k dlhodobému majetku 
Zmena stavu opravnej poiožky k pohľadávkam 
Zmena stavu opravnej poiožky k zásobám 
Zmena stavu rezerv 
Úrokové nákiady (netto)
Strata / (zisk) z predaja dihodobého majetku
Ostatné poiožky nezahrnuté do nepeňažných operácii (zmena stavu VH 
minuiých období)
Rozpustenie časového rozlišenia (darov) do výsiedku hospodárenia

8 337 335

23 133 143 
181 569 
198 692 

-255 021 
176 054 
213 435 
451 385 

-1 306 884

-3 231 842 
-505 019

3 632 262

24 588 420 
80 471 

82 093 727 
275 372

384 062 
430 102 

-487 942

-64 687 570

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 27 392 847 43 308 905

Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia 
Úbytok (prírastok) zásob
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového roziíšenia

3 533 437 
-90 318 

-813 197

-3 175 163 
-79 374 

18 421 892
Peňažné toky z prevádzky 30 022 769 24 632 476

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky 
Zapiatené úroky 
Prijaté úroky 
Zapiatená daň z príjmov 
Vypiatené dividendy
Ostatné poiožky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti (vpiyv zlúčenia so 
spoiočnosťou infra Services, a.s.)

30 022 769
-451 385

-257 737 
-1 112 228

6 859 154

24 632 476
-430 133 

31 
987

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 060 573 24 203 361

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku 
Príjmy z predaja dihodobého majetku

-25 376 078 
1 612 849

-18 446 247 
487 942

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -23 763 229 -17 958 305

Peňažné toky z finančnej činnosti
Prijmy / spiátky úverov a pôžičiek od bánk -514 225 5 735 967
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -514 225 5 735 967

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 10 783 119 11 981 023

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivaienty na začiatku roka 14 769 167 2 788 144

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 25 552 286 14 769 167
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Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné 
prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku 
účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými 
účtami.

Ekvivaienty peňažnej ho tovosti

Ekvivalentmi peňažnej hotovosti (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný 
za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších 
troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad terminované vklady na bankových 
účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, 
prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.

K. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvedených 
v účtovnej závierke za rok 2021, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi Ruskou 
federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a finančné trhy a 
prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať 
vplyv uvalených sankcii, obmedzenie aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové 
ekonomické prostredie, predovšetkým obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov. Aj keď rozsah 
dôsledkov týchto udalostí na Spoločnosť v danom momente nie je  možné úplne predvídať. Spoločnosť aktuálne 
neidentifikovala významné negatívne dopady na jej fungovanie a je  presvedčená, že nevedie k významnej neistote 
predpokladu nepretržitého trvania činnosti Spoločnosti.
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Výpis  
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   09.05.2022            
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu  
Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke 
a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť , a.s. 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča 
MsZ zobrať na vedomie informácia  o materiáloch, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370: 
 
1. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. za rok 2021 
2. Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 

s., za rok 2021 
3. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 09.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


