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Dobrý den všem,

dne 13. května 2015 proběhne valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Kromě organizace celé 
akce je na tuto valnou hromadu nezbytné připravit i řadu podkladů. Mezi ty nejdůležitější patří výroční zpráva.

Výroční zprávu jsme oproti předchozím obdobím oživili a také doplnili o pár zajímavých informací.

Na úvod jsme umístili úvodní slovo předsedy představenstva, které nejen hodnotí situaci v naší společnosti za rok 
2014, ale nabízí i výhled do budoucna.

V další části pak naleznete několik zajímavých stránek, které poukazují na klíčové ekonomické a neekonomické 
ukazatele. Z těchto údajů mimo jiné vyplývá, že VaK Zlín, a.s. je naprosto zdravou firmou, která je dobře 
ekonomicky řízena.

Jen pár čísel pro základní obrázek o fungování a výsledku Vaku v hodnoceném roce 2014

nájem VH za účetní období odpisy investice
2011 75 460 -12 623 67 575 16 700
2012 105 460 5 732 77 776 18 100
2013 105 532 7 304 81 364 27 200
2014 107 639 11 167 78 461 31 900

plán 2015 108 000 13 200 80 000 50 100

Zdroj informací: Výroční zprávy společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., hodnoty jsou uváděné v tis. Kč 
V roce 2009 a 2010 došlo k mimořádně vysoké investici ve výši cca 600 mil, z tohoto důvodu došlo  už v roce 
2011 ke zvýšení odpisů, ale do výše nájemného se tato skutečnost promítla až v dalším roce.

V roce 2014 provedl Vak mimořádnou splátku úvěru 10 mil korun, která přinese 270 tis. korun ročně na úrocích. 
Pro rok 2015 jsme rozpustili rezervy ve prospěch mimořádného posílení investic na 50 mil korun.  

Plán investic na rok 2015 je z podstatné části hotov. První investiční akce jsou spuštěny a zároveň byly zahájeny 
soutěže na rozsáhlejší projekty. Po6-ti měsících vše vyhodnotíme a budeme Vás informovat.

Valná hromada bude hodnotit rok 2014, ale vzhledem k situaci bude na programu také budoucnost, spolu s našimi  
plány a záměry pro nejbližší období.

Našim cílem je zkrátka informovat akcionáře o tom, jaké kroky chceme podniknout ihned a jak ze současné 
situace vytěžit maximum (především v rámci jednání o nových a lepších podmínkách provozní smlouvy). 
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