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Vydanie:

Návrh na

UZNESENIE
z 10. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
číslo:

dňa:29.6.2015

Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných
s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2014

.. ./2015

spoločností

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov
berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s
majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2014, a to Dopravného podniku mesta Prešov, a. s.,
Technických služieb mesta Prešov, a. s., PREŠOV REAL, s.r.o., SPRAVBYTKOMFORT-u,
a. s. Prešov, Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o.
informáciu o ekonomických výsledkoch za rok 2014 v spoločnostiach s majetkovou účasťou
mesta Prešov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., MINERÁLNE VODY, a. s.
a IPZ Prešov, a. s. v likvidácii do dňa vstupu do likvidácie, t.j. do lO. 6. 2014,
informáciu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej
osoby obchodnej spoločnosti l. FC TATRAN, a. s. do 30. 6. 2015.
a poveruje
primátorku mesta Prešov
A) u obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta Prešov, formou rozhodnutia
jediného akcionára, resp. spoločníka, s c h v á l i t':
la) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. za rok 2014,
lb) rozdelenie zisku spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. za rok 2014 vo
výške 13.024,05 € nasledovne:
-doplnenie rezervného fondu vo výške 13.024,05 €;
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Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za
rok2014

Vydanie:

2a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., za rok 2014,
2b) rozdelenie zisku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. za rok 2014 vo výške

2.329,04 € nasledovne:
-časť

zisku vo výške 232,90 € (IO% z čistého zisku) prideliť do zákonného
rezervného fondu,
-časť zisku vo výške 2.096,14 € zaúčtovať na úhradu straty minulých rokov;
3a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014,
3b) rozdelenie zisku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014 vo výške 6 494,38 €
nasledovne:
-prídel do rezervného fondu vo výške 5%
324,72 €
-odmeny konateľom
4 000,00 €
-nerozdelený zisk minulých rokov
2 169,66 €
B) u obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov nižšou ako l OO %požiadať
o zvolanie valného zhromaždenia, predmetom ktorého bude schválenie:
la) ročnej účtovnej závierky spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
za rok 2014,
lb) úhrada straty spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. za rok 2014 vo
výške - 16 810,30 € z nerozdeleného zisku minulých rokov v celom rozsahu;
2a) ročnej účtovnej závierky spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov za rok 2014,
2b) rozdelenie zisku SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov za rok 2014 vo výške
1159 417,14 € nasledovne:
550 000,00 €
- dividenda akcionára Energiecomfort GmbH Wien
- dividenda akcionára Mesto Prešov
450 000,00 €
- prídel do fondu na financovanie investícií
15 9 417, 14 €
3a) ročnej účtovnej závierky spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnost', a. s. za
rok 2014;
3b) rozdelenie zisku spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2014 vo
výške lO 929 191,46 € nasledovne:
- prídel do rezervného fondu
l 092 919, 15 €
- prídel do fondu na nákup vlastných akcií
332 000,- €
- úhrada straty minulých období
3 988 620,45 €
- tantiémy
133 000,- €
-nerozdelený zisk
5 382 651,86 €
4a) ročnej účtovnej závierky spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s. za rok 2014,
4b) rozdelenie zisku spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s. za rok 2014 vo výške 1.406.830 €
nasledovne:
- prídel do SF
30 000,00 €
- rezervný fond
140 683,00 €
-tantiémy
236 147,00 €
- nerozdelený zisk
l 000 000,00 €
C)

predložiť

vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti
l. FC TATRAN, a. s. Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov v septembri 2015.
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UZNESENIE
zo 7. zasadnutia
Mestskej rady v Prešove

dňa:

čislo:

15.6.2015

k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných
s účasťou mesta Pre!ov za rok 2014

66/2015

spoločností

Mestská rada v Prešove
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných
s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2014 s pripomienkami

spoločností

a odporúča
Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov
zobrať

na vedomie
- vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností
. s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2014, a to Dopravného podniku mesta Prešov, a. s.,
Technických služieb mesta Prešov, a. s., PREŠOV REAL, s.r.o., SPRAVBYTKOMFORTu, a. s. Prešov, Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s. r. o.,
- infonnáciu o ekonomických výsledkoch za rok 2014 v spoločnostiach s majetkovou účasťou
mesta Prešov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., MINERÁLNE VODY, a. s.
a IPZ Prešov, a. s. v likvidácii do dňa vstupu do likvidácie, t.j. do 10.6.2014,
- informáciu o predlžení lehoty na podanie daňového primania k dani z príjmov právnickej
osoby obchodnej spoločnosti l. FC TATRAN, a. s. do 30.6.2015 a požiadať l. FC TATRAN,
a. s. o predloženie informácie o ekonomických výsledkoch za rok 2014 v mesiaci september
2015
a poveruje
primátorku mesta Prešov
A) u obchodných spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta Prešov, formou rozhodnutia
jediného akcionára, resp. spoločníka, sch v á l it':
la) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. za rok 2014,
lb) rozdelenie zisku spolo~nosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. za rok 2014 vo
výške 13.024,05 € nasledovne:
-doplnenie rezervného fondu vo výške 13.024,05 €;
2a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., za rok 2014,
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2b) rozdelenie zisku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. za rok 2014 vo
výške 2.329,04 € nasledovne:
-časť zisku vo výške 232,90 € (lO% z čistého zisku) prideliť do zákonného rezervného
fondu,
-časť zisku vo výške 2.096,14 € zaúčtovať na úhradu straty minulých rokov;
3a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014,
3b) rozdelenie zisku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014 vo výške 6.494,38 €
nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 5 %
324,72 €
- odmeny konateľom
4.000,00 €
2;}69,66 €
- nerozdelený zisk minulých rokov
B) u obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov nižšou ako 100% požiadať
o zvolanie valného zhromaždenia, predmetom ktorého bude schválenie:
la) ročnej účtovnej závierky spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. za
rok 2014,
lb) úhrada straty spoločnosti Správa a zimná údržba pre§ovských ciest, s.r.o. za rok
2014 vo výške - 16.810,30 € z nerozdeleného zisku minulých rokov v celom rozsahu;
2a) ročnej účtovnej závierky spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov zarok2014,
2b) rozdelenie zisku SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov za rok 2014 vo výške
1.159.417,14 € nasledovne:
-dividenda akcionára Energiecomfort GmbH Wien
550.000,00 €
- dividenda akcionára Mesto Prešov
450.000,00 €
-prídel do fondu na financovanie investícii
159.417,14 €
3a) ročnej účtovnej závierky spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
za rok 2014;
4a) ročnej účtovnej závierky spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s. za rok 2014,
4b) rozdelenie zisku spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s. za rok 2014 vo výške
1.406.830 € nasledovne:
- prídel do SF
30.000,00 €
- rezervný fond
140.683,00 €
-tantiémy
236.147,00 €
- nerozdelený zisk
1.000.000,00 €

19. 06. 2015

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
primátorka mesta

Dostanú:

Overovatelia:

podľa rozdeľovníka

Mgr. Peter Krajňák, v. r.
Ing. Juraj
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UZNESENIE
zo 7. zasadnutia
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy
mestských organizácií
dňa: 1.6.2015
číslo: 27/2015
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy
mestských organizácií
po prerokovan( Vyhodnotenia plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných
spoločností s majetkovou účast'ou mesta Prešov za rok 2014
prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej vecí zaujíma toto

STANOVISKO
dňa:

1.6.2015

čislo:

27/2015

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Pre.šov finančná, plánovacia a správy mestských
organizácií

berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s
majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2014, a to Dopravného podniku mesta Prešov, a. s.,
Technických služieb mesta Prešov, a. s., PREŠOV REAL, s. r.o., SPRAVBYTKOMFORT·
u, a. s. Prešov, Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o.
informáciu o ekonomických výsledkoch za rok 2014 v spoločnostiach s majetkovou účasťou
mesta Prešov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., MINERÁLNE VODY, a. s.
a IPZ Prešov, a. s. v likvidácii do dňa vstupu do likvidácie, t.j. do 10. 6. 2014,
informáciu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej
osoby obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a. s. do 30. 6. 2015.

a

odporúča

l. Predložil' vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných
spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2014 na rokovanie Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov;
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2. Poveriť primátorku mesta Prešov
A) u obchodných spoločností so l OO % majetkovou účasťou mesta Prešov, formou rozhodnutia
jediného akcionára, resp. spoločníka, s c b v á l it':
l a)
lb)

závierku spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. za rok 2014,
rozdelenie zisku spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. za rok 2014 vo
výške 13.024,05 € nasledovne:
-doplnenie rezervného fondu vo výške !3.024,05 €;

2a)
2b)

ročnú účtovnú závierku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., za rok 2014,
rozdelenie zisku spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. za rok 2014 vo výške
2.329,04 € nasledovne:
·časť zisku vo výške 232,90 € (l O% z čistého zisku) prideliť do zákonného
rezervného fondu,
- časť zisku vo vý.ške 2.096,14 € zaúčtovať na úhradu straty minulých rokov;

3a)
3b)

ročnú účtovnú

ročnú účtovnú závierku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014,
rozdelenie zisku spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014 vo výške 6 494,38 €
nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 5 %
324,72 €
-odmeny konateľom
4 000,00 €
-nerozdelený zisk minulých rokov
2 169,66 €

B) u obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov nižšou ako l OO% požiadať
o zvolanie valného zhromaždenia, predmetom ktorého bude schválenie:
la)
lb)

2a)
2b)

3a)
4a)

ročnej účtovnej závierky spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
za rok 20I4,
úhrada straty spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. za rok 2014 vo
výške - I6 8I0,30 € z nerozdeleného zisku minulých rokov v celom rozsahu;

ročnej účtovnej závierky spoločnosti SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov za rok 20I4,
rozdelenie zisku SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov za rok 20 I 4 vo výške
1159 417,14 € nasledovne:
-dividenda akcionára Energiecomfort GmbH Wien
550 000,00 €
-dividenda akcionára Mesto Prešov
450 000,00 €
- prídel do fondu na financovanie investícií
I 59 417,14 €
ročnej účtovnej

závierky spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnost', a. s. za
rok2014;
ročnej. účtovnej závierky spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s. za rok 2014,
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4b)

rozdelenie zisku spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s. za rok 2014 vo výške 1.406.830 €
nasledovne:
30 000,00 €
- prídel do SF
140 683,00 €
- rezervný fond
236 147,00 €
·tantiémy
l 000 000,00 €
- nerozdelený zisk

......... ..;~ •••••• '1";"".;~ ................ .

Ing. Stanislav Kahanec
predseda komisie

·--

-

--··

-· ·- ----

Mgr. Michal Majdak
overovateľ

--·----·-·----------- - - -
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Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov
obchodných spoločností s majetkovou účast'ou mesta Prešov za
rok2014

Vydanie:

Dôvodová správa

Na základe plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na l. polrok 2015 predkladáme
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov "Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických
výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov za rok 2014". Uvedený materiál je
spracovaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 262/2008, ktorým bol
schválený jednotný štandard predkladania plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov
obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. predložila účtovnú závierku k 31. 12. 2014
spracovanú podľa medzinárodných štandardov a správu nezávislého audítora. Spoločnosť
MINERÁLNE VODY, a. s. predložila Výročnú správu za rok 2014.
l. FC TATRAN, a. s. nepredložil ekonomické výsledky spoločnosti, nakoľko má predÍženú lehotu
na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby do 30. 6. 2015. Požadované
podklady poskytne Mestu Prešov po podaní daňového priznania za rok 2014.
Medzi výsledkami obchodných spoločností je aj daňové priznanie a účtovná závierka za IPZ
Prešov, a. s. v likvidácii za obdobie od l. l. 2014 do dňa vstupu spoločnosti do likvidácie, t.j.
do 10. 6. 2014.
Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov bolo prerokované komisiou MsZ
finančnou, plánovacou a správy mestských organizácií dňa l. 6. 2015 a Mestskou radou v Prešove
dňa 15.6. 2015 ktorých uznesenia sú súčasťou tohto materiálu.
K pripomienkam z MsR:
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. - výročná správa je upravená o porovnanie
ukazovateľov zimnej údržby za rok 2014 s rokom 2013.
MINERÁLNE VODY, a. s. - materiál je doplnený o právne stanovisko k odpredaju akcií vo
vlastníctve Mesta Prešov.
PREŠOV REAL, s. r. o. - materiál je doplnený o rozpis položiek týkajúcich sa havárií, opráv
a investícií za rok 2014, ktoré spoločnosť realizovala ako správca nebytových priestorov a bytov vo
vlastníctve Mesta Prešov na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy. Podotýkame, že finančné plnenia
týkajúce sa havárií, opráv a investícií boli účtované v tzv. mestskom okruhu a platby boli hradené
z mestských účtov, ktorými disponuje uvedená spoločnosť, z čoho vyplýva, že účtovníctvo s. r. o.
nezahŕňa plnenia súvisiace s opravami a investíciami nebytových priestorov a bytov.
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Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ul. Bardejovská 7, 080 06 Ľubotices pošta: P.O.BOX 170,081 70 Prešov

Správa o hospodáreni
k 31. decembru 2014
(Spracovaná v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 26212008)
1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI
Obchodné meno~ Dopravný podnik mesta Pre!ov, akciová spoločnosť
Právna fonna:

akciová spoločnosť

Základné imanie: 3 255 264,- €
IČO:

31718922

IČDPH:

SK 2020523868

.Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH.

Účtovná hodnota majetku- majetok vlastný:

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (v €)
Prehľad o obratoch:

Softvér
PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

Obstarávacie ceny

Oprávky

Zostatkové ceny

109 432
l 203
1 843
108 792

102 972
5 343
1 843
106 472

6460

17 792

16 518
l 273

1 274

17792

17 791

Oceniteľné práva

PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014
Stavby
PS k 1.1.2014
Prirastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

o
o

2 320

o

4661 900
21 598

2 608 896
213 890

2 053 004

4 683 498

2 822 786

l 860 712

o

o

- 2 Samostatné hnuteľné veci
PS k 1.1.2014

Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

Pozemky
PS k 1.1.2014

25 823 627

17 760469

62794S

1402 328

455 021
25 996 551

455 021
18 707 776

221 063

o

Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

o

221 063

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
PS k 1.1.2014
O
Prírastky
l 203
Úbytky
1203
KSk3l.l2.2014
O
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
PS k 1.1.2014
520 538
Prírastky
451 580
Úb~
649542
KS k 31.12.2014
322 576

b) Zúoby- prehl'ad o obratoeb (v €)
Materiál na sklade
PS k 1.1.2014
347 697
l 677 473
l 714 311
310 859

Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

Tovar na sklade a v predajniach
PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

c)

Pohľad,vky-

Odberatelia -

účet

4 813
16 582
16 610
4785

prebl'ad o obratoch (v €)
311

PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

Poskytnuté preddavky -účet 314
PS k 1.12014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

91666
813 494
817 560
87600

7 767
7 343
8 461
6649

8 063 158

7 288 775

- 3 Ostatné pohľadávky -účet 315
PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014
Pohľadávky voči

Opravné položky
638 744
145 431
231996
552 179

PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

380444
136299
190046
326697

zamestnancom- účet 335

PS k 1.1.2014

68135

Prirastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

4 679 225
4 702 014

45 346

Iné pohľadávky- účet 378 a 347
PS k 1.1.2014
l 844 918
4 517 625
Prírastky .
Úbytky
5 558 910
KS k 31.12.2014
803 633
Súčasťou zostatku je aj pohľadävk:a voči mestu Prdov za straty z výkonov vo verejnom
záujme u roky 2013 a 2014 v nasledujúcich výškach:

rok 2013
rok2014

87436
692 429

O~tné dane a poplatky- daň z motorových vozidiel:

PS k 1.1.2014- záväzok
KS k31.12.2014-pohfadávka

3 022
1993

Daň z pridanej hodnoty:
PS k 1.1.20 14 • záväzok
KS k 31.12.2014- pohľadávka

31829
43 318

Ostatné priame dane:
PS k 1.1.2014 -záväzok
KS k 31.12.2014- záväzok

33 769
37-049

d)

Finan~ný

majetok kritkodobý- prehl'ad o obratoch (v €)

Pokladnica
PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

l 089

soo 842
soo 611
l 320

- 4 Ceniny

PS k 1.1.2014

590.12

Prírastky

418 331
466469
10 894

Úbytky
KS k 31.12.2014

Bankové účty bežné a termínované
PS k 1.1.2014

Prírastky
Úbytky
KSk31.12.2014

Peniaze na ceste
PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

544 827
30 794 542
29 686 656
1652713

- 4
19 757 221
19757 222

-s

e) Časové ro.z:uJeoie- prehl'ad o obratoch (v €)

NákJady budúcich období
PS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

Príjmy budúcich období
PS k 1.1.2014

Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.2014

11498
37646
39427
9717

ll 983
5 812
ll 983
5 812

Majetok prenajatý
Spoločnosť má .majetok prenajatý od mesta Prešov, ktotý nie je vedený v účtovníctve, ale je
evidovaný v podsúvahovej evidencii.
Majetok prenajatý od mesta Prešov má k 31.12.2014 zostatkovú hodnotu 527 199 €,
prenajaté pozemky majú účtovnú hodnotu 469 511 €.

Členovia §tatutárnyeh orgóov spololnosti k 31.12.2014

Predstavenstvo:
doc. PhDr. štefánia Andrdčfková, PhD., MPH -predseda,
MUDr. Vasiľ Janko- člen,
JUDr. René Pucher -člen,
Ing. Marta Kollárová, PhD. • člen,
PhDr. Milan Laca- člen.
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Dozorná rada
Mgr. Stanislav Ferenc- predseda,
MUDr. Daniela Mrouahová - člen,
Ing. Marián Baran - člen,
Iveta Kariíková- člen,
Pavel Fedorčo - člen,
Ing. František Vdko - člen.
Predmet podnikania:

-

oprava motorových vozidiel,
oprava strojov a zariadení,
vykonávanie montáže, opráv a údržby trolejových dráh a dopravných zariadeni,
vykonávanie čistiacich prác na vozidlách v autoumyvárkacb,
prenájom motorových vozidiel, reklamných plôch a nebytových priestorov.
opravy elektrických trakčných vozidiel, trolejbusov a ich výstroje,
obchodná činnosť - spotrebný a priemyselný tovar, použité motorové vozidlá, náhradné
diely k motorovým vozidlám, ich prislušenstvo~ časti a súčasti,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- reklamná a propagačná činnosť,
- cestná motorová doprava (vnútro!tátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna
nákladná cestná doprava),

- vykonávmúe pravidelnej autobusovej dopravy,
- montáž, rekonA1rukcia, opravy a úddba: trakčné napájacie stanice trolejbusových dráh,
trakčné vedenie trolejbusových dráh, elektrické zariadenie trolejbusov, elektrické
zariadenie nad l 000 W a nad 1500 V -káblové vedenia a transformovne, elektrické
zariadenie do 1000 V striedavých vrátane a do 1500 V jednosmerných vrátane, ktoré slúžia
pre prevádzku, ovládanie a signalizáciu trakčných zariadeni,
- prevádzkovanie dráhy,.
- prevádzkovanie dopravy na dráhe,
- vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej dopravy.
l •. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Informácie o fungovani spoločnosti v oblasti poskytovania služieb MHD v roku 2014:
Vorové km v tis.
z toho: autobusy
trolejbusy

4512
2546
1966

Prepravené osoby v tis.
z toho: autobusy
trolejbusy

33 233

Miestové km v tis.
z toho: autobusy
trolejbusy

18 619
14 614
455 633

235 735
219 898

~

Počet

6 -

vozidiel MHD k 31.12.2014
ztoho:aurrobusy
trolejbusy
Priemerný vek v rokoch: autobusy
trolejbusy
Počet autobusových liniek:
Počet trolejbusových liniek:
Počet vlastných predajní cestovných Jístkov:
Počet automatov na pre<Uij cestovných listkov:
Počet zmluvných predajcov cestovných lístkov:
Vývoj

108
63
45
9,3
14,0
36
8
4
70
23

spolo~Dosti

Na finančné hospodárenie DPMP, a s., v roku 2014 vplývali skutočnosti, ktoré boli
z veľkej časti nezávislé na vôli dopravcu:
- Mesto Prešov schválilo úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme vo svojom rozpočte na
rok 2014 vo vý.ške 3 600 tisic €, v skutočnosti uhradilo iba 3 300 tisíc €, výsledkom
vyúčtovania straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2014 bola pohľadávka vo výške
692 429 €. Ku dňu spracovania tejto správy, t.j. k31. 3. 2015 bola pohľadávka voči mestu
Prešov za rok 2014 vo výške 592 429 €.
- V roku 2014 klesli tržby z cestovného MHD v porovnaní s rokom 2013 o 3,18 %, čo je
dôsledok demografického vývoja a tiež dôsledok zníženia výkonov MHD o l O % postupne
v rokoch 2011 a 2012, čo znekvalitnilo MHD. V roku 2014 za plné cestovné cestovalo 43,0 o/o
cestujúcich, za zľavnené cestovné 48,7 % a bezplatne 8,3 % cestujúcich. V roku 2013 za plné
cestovne cestovalo 42,3 % cestujúcich, za zľavnené cestovné 49,4 % a bezplatne 8,3 %
cestujúcich.
Informácie o rizikách
V roku 2014 sa opakovali problémy z predchádzajúcich rokov, keď ani v tomto roku neboli
výkonov spracované seriózne plány dopravnej obslUŽnosti a absentovala
preferencia MHD pred ostatnou cestnou dopravou.

objednávateľmi

Mesto Prešov (čiastočne aj mesto Veľký Šariš) nedodržiavalo zmluvne dohodnuté termíny
úhrad. Dlh mesta Prešov bol k 31.12.2013 vo výške l 758 446 €, čfm sa akciová spoločnosť
na začiatku roka 2014 stala neschopnou platiť svoje záväzky v lehote splatnosti. Posledná
splátka tohto dlhu bola uhradená až na začiatku roka 2015.
Všeobecným rizikom v budúcnosti bude nepriaznivý demografický vývoj v regióne
a nedostatok atraktívnych pracovných miest pre terajších študentov, a z toho vyplývajúci
pokles platiacich cestujúcich a zvyšujúci sa počet bezplatne cestujúcich alebo cestujúcich za
zľavnené cestovné.
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FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI

rok2014

rok 2013

rok2012

Náklady spolu

9604003€

9838432€

9810692€

Výnosy spolu

9617027€

9858182€

9844299€

13024€

19750€

33 607€

Hospodánky výsledok- zisk

2014

Rok
V€

2013

2012
v€

v€

1. vtnosy fbez llbrady etnltv-z WZ)

5202653

5363717

5698681

1.1. Slu!bv
1.2. PredaJ tovaru
1.3. Ostatné

4410396
11852
780405

4538291
14872
810554

4639540
13468
1045673

2.N6kladv

9804003

8838432

9810692

2.1. Materiálové
2.1.1. sootreba materiálu
2.1.2. sootreba eneraie
2.1.3. iné materiék>vé nékladv
2.2. Odpisy DHaNM
2.3. Osobné nákladY
2.3.1. mzdové nákladY
2.3.2. náklady na sociálne oolstenle
2.3.3. pridel do SF
2.3.4. prfspevok na stravovanie
2.3.5. ostatné soc\ä\ne nékladv
2.4. Služby
2.4.1. opravv a udrttavanie
2.4.2. ostatné slufbv
2.5. Ostatne dane a POPlatkY
2.6. Ostatne nékladY na HČ
2.7. Ostatné flnanené nékl8dV

2304491
1641958
653110
9423
1622833
4658934
3190087
1225284
39708
138 513
65342
658682
155678
111589
185460
62014

2504325
1795882
696135
12308
1671245
4538003
3090363
1195704
38568
137518
75850
691827
174978
516849
125839
231424
75769

2521098
1759785
750859
10454
1767518
4268337
2894501
1118625
36535
137577
81099
790507
248479
542028
125023
245049
93160

Výnosy celkom

9617027

9858182

9844299

-vlastné
- úhrada stratv z vÝkonov vo VZ

5202653
4414374
9604003

5363717
4494465

5698681
4145618

9838432

9810892

13024

19750

33607

1540716
691941

2651231
1106723

2136587
1229964

2465883

3347475

2988624

o

o

o

1652709

544823

1521254

Niklady celkom
Vpledok hoaDOdiranla
1. Pohradévkv
1.1. celkom
1.2. po lehote solatnosti

503004

2.Záv~

2.1. celkom
2.2. po lehote solatnosti
Stav na bankowch účtoch

- 8 4. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU
Z dôvodu, že na začiatku roka 2014 akciová spoločnosť nebola schopná uhrádzať svoje
záväzky v lehote splatnosti, aj obstarávanie investícii bolo opatrné a dostalo sa do sklzu. V roku
2014 bol dodaný jeden ldbový trolejbus (z plánu 2013) a štyri midibusy, rekonštruovaná bola
manipulačná plocha čerpacej stanice PI-IM, čo bola povinnosť, vyplývajúca z kontroly
životného prostredia.
V roku 2014 boli uzatvorené zmluvy na dodávku a upgrade palubných počítačov a rádiovej
siete a na dodávku dvoch štandardných a jedného kfbového autobusa. Tieto investície budú
dodané do 30.4.20 15. Z pôvodne plánovaných ll trolejbusov v roku 2014, budú vyrobené a
dodané dva kibové trolejbusy (do 15.12.2015).
Mesto Prdov v roku 2014 predalo akciovej spoločnosti za cenu 1,- € odpísaný majetok,
ktorý mala akciová spoločnosť prenajatý a ktorého obstarávacia hodnota bola l 330 tisic eur.

5.

PREDPOKLADANÝBUDÚCIVÝVOJSPOLOČNOSTI

Služby MHD
Výkony v km v roku 2015 sú plánované v rozsahu 4,5 mil. km, čo je na úrovni roku 2013,
v porovnaní s rokom 20 l O zostávajú znížené o l O %.
Investície
Mesto Prešov neposkytuje akciovej spoločnosti kapitálový transfer na nákup dopmvných
prostriedkov MHD, investície bude DPMP, a.s., financovať z vlastných zdrojov a. z úveru,
v závislosti od toho, ako pravidelne bude mesto Prešov uhrádzať preddavky na úhradu straty
z výkonov vo verejnom záujme. Pre rok 2015 je plánovaný nákup dvoch ldbových a troch
štandardných autobusov, dvoch kÍbových a jedného štandardného trolejbusa.
6.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje zisk za rok 2014 vo výške 13 024,05 €
na doplnenie rezervného fondu.

V Ľuboticiach, 31. marec 2015
Spracovala: Ing. Jana Vrbovská
Ing. .....r- ~ta .. unus
výkó"....lý riaditeľ

použiť

AGV audit spol. s .r. o.
Vojvodská 12 040 Ol Košice
obchodný register okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka čisto: 85 19N
www.agvaudit.sk

štatutárnemu orgánu

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť k 31.12.2014

spoločnosti

Dátum odovzdania audítorskej správy:

30. april 2015

AGV audit spol. s .r. o.
Vojvodská 12 040 Ol Košice
obchodný register okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka číslo: 8519N
www.agvaudit.sk

o overení súladu výročnej

Dodatok správy audítora
správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona
ods. 5 štatutárnemu orgánu spoločnosti

č.

540/2007 Z.z. §23

I.
Overili sme účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2014, ku ktorej sme
15. apríla 2015 vydali správu v nasledujúcom znení:

dňa

SPRÁV A NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
štatutárnemu orgánu spoločnosti
Uskutočnili

sme audit priloženej

účtovnej

závierky spoločnosti:

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnost', Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice,
IČO 317 189 22,
ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a
ďalších vysvetľujúcich informácií.
Zodpovednosť

štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Zodpovednosť

audítora

názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Našou

zodpovednosťou je vyjadriť

uskutočnili

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky
účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy
vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol
účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných
metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie
prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

AGV audit spol. s.r.o.
Vojvodskä 12 040 Ol Košice
obehodn9 register okrcsn!ho sCidu Ko~icc l, oddiel: Sro, vložka čl sl o: 8519/V
WWW.8iV8Udit.sk

Ko§ice, 15. april 20 15
AGV audit s.r.o.
Vojvodské. 12
040 Ol Ko~ice
Obchodný register OS Košice l,
Licencia SKAU f. 159

Ing. Alena Popovcová
zodpovedný audltor
dekrét SKAU č. 348

Overili sme súlad vý{loénej správy s vyššie uvedenou učtovnou závierkou. Za správnosť

II,

~stavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad
výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy auditora o súlade
výročnej
·~

správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy
požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie
uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v učtovnej závierke, sú vo všetkých
výmamných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej
správe, sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje
a informácie, ako účtovné informácie ziskané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali.
Sme presvedčeni. že vykonané ovemvanieje dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Podl'a nálho názoru só účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spolot!no.sti v súlade
s últovnou závierkou za dltovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
K~ice.

\5. april 2015
Ing. Alena Popovcovä
zodpovedný audltor
dekrét SKAU č. 34B
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Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, Ľubotice, pošta: P.O.BOX 170, 081 70 Prešov
Spoločnosť zapísaná v OR OS Pre~ov, oddiel: Sa, vl. č. 253/P

Výpis uznesenia
zo zasadnutia predstavenstva akciovej
konaného dňa 10.4.2015

Predstavenstvo akciovej
nasledovnom:

spoločnosti

spoločnosti,

sa na svojom zasadnutí

dňa

10.4.2015 uznieslo na

11/2015
Predstavenstvo akciovej spoločnosti schvaľuje správu o hospodárení k 31. decembru 2014
spracovanú v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 262/2008 a poveruje
výkonného riaditeľa predložiť túto správu na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V Ľuboticiach 10.4.2015

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
predsedníčka predstavenstva

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, Ľubotice, pošta: P.O .BOX 170, 081 70 Prešov
Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č. 253/P

Výpis uznesenia
zo zasadnutia predstavenstva akciovej
konaného dňa 10.4.2015

Predstavenstvo akciovej
nasledovnom:

spoločnosti

spoločnosti,

sa na svojom zasadnutí

dňa

10.4.2015 uznieslo na

12/2015
Predstavenstvo akciovej spoločnosti :
a.) schvaľuje -ročnú účtovnú závierku za rok 2014,
- výročnú správu za rok 2014,
b.) odporúča- zisk vo výške 13 024,05 € použiť na doplnenie rezervného fondu,
c.) poveruje výkonného riaditeľa a. s., aby výročnú správu za rok 2014 a ročnú
závierku za rok 2014 predložil dozornej rade a valnému zhromaždeniu.

V

Ľuboticíach

účtovnú

l 0.4.2015

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
predsedníčka predstavenstva
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l. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI

Obchodný názov:

Technické služby mesta Prešov a.s.
spoločnosť

zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu

Prešov, oddiel: Sa, vložka
akciová

IČO:

317 189 14

DIČ:

2020520656

IČDPH

SK2020520656

spoločnosti:

Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Účtovná hodnota majetku

Tabuľka č.1

Majetok
Vlastný majetok - TSmP,
a.s. v ,obst~rávacej cene
Majetok- mesto Prešov
v zostatkovej cene

Orgány

spoločnosti

252/P

spoločnosť

Právna forma:

Sídlo

číslo:

k

l. Valné zhromaždenie:

(v €)

Stav k
01.01.2014

Prírastky

2615771

648 107

32 870

3 231 008

2 745 112

517 656

488 793

2 773 975

Úbytky

Stav k
31.12.2014

1.1.2014

jediným akcionárom

spoločnosti

bolo mesto Prešov

zastúpené primátorom

2. Predstavenstvo :

MUDr. Peter Klein

-

člen

PhDr. Mikuláš Komanický -

člen

Ing. Igor

3. Dozorná rada :

-predseda

Andrejčák

Stanislav Grega

-člen

Richard Hympán

- člen

PhDr. l van Benko - predseda
Pet er Klesík -

č len ,

zástupca zamestnancov

Ing. Andrea Marcinková -

4. Výkonný riaditel':

člen

Ing. JozefViši'í ovský
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Orgány

spoločnosti

k 31.12.2014

Predstavenstvo :

Dozorná rada k 31.12.2014:

MUDr. Peter Klein

-predseda

Ing. Igor Andrejčák

-člen

PhDr. Mikuláš Komanický

- člen

Stanislav Grega

-člen

Richard Hympán

-člen

PhDr. Ivan Benko- predseda
Peter Klesík-

člen,

zástupca zamestnancov

Ing. Andrea Marcinková -

Výkonný riaditel' k 31.12.2014

Ing.

JozefVišňovský

V priebehu roku 2014 nebola v orgánoch

Technické služby mesta Prešov, akciová
dňa

člen

spoločnosti

spoločnosť,

vykonaná žiadna zmena.

bola založená

zakladateľskou

30.11.1995 v súlade s § 172 a následnými ustanoveniami Zákona

zakladateľom

je mesto Prešov so 1OO % majetkovou

Základné imanie

spoločnosti

jednej

akcie 33,194 €.

verejnoprospešných služieb

neobchodovateľných

Účelom

počte

akcií

kmeňových,

na

20 915 ks, s nominálnou hodnotou

za loženia akciovej

obyvateľstvu

513/1991 Zb., kde

účasťou.

predstavuje hodnotu 694 253 €, pri

meno, zaknihovaných, verejne

č.

listinou zo

spoločnosti bolo

mesta na jeho celom území,

čo

zabezpečenie

vyplýva zo zákona

o obecnom ZT iadeni a podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka.
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Hlavná

činnost' spoločnosti

je zameraná na tieto služby

•

Nakladanie s odpadmi

•

Pohrebníctvo, pohrebná služba, preprava zosnulých, prevádzkovanie cintorínov

•

Cestná nákladná motorová doprava

•

Správa trhovísk

•

Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

•

Remeselné

•

Prevádzkovanie športových zariadení

•

Prevádzkovanie kultúrnych,

•

Prenájom

hnuteľných

•

Prenájom

nehnuteľnosti

činnosti

súvisiace so správou mestského majetku

spoločenských

a zábavných zariadení

vecí
spojený s poskytovaním iných než základných služieb

spojených s prenájmom
•

Čistiace a upratovacie služby

Výkon činností sa uskutočňuje s využitím vlastného majetku akciovej spoločnosti, ako aj
majetku prenajatého od mesta Prešov na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy a Zmluvy
o dielo medzi Technickými službami mesta Prešov, a.s. (TSmP, a.s.) a mestom Prešov. Časť
majetku mesta Prešov spravuje spoločno sť na základe Mandátnej zmluvy.
Akciová

spoločnost'

mala v roku 2014 vytvorené tieto prevádzky a oddelenia

•

Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba

•

Pohrebné a cintorínske služby

•

Mestské lesy a Ekopark

•

Ekonomické oddelenie

•

Úsek riaditeľa spoločno sti :
Sekretariát riaditeľa

Odde leni e obchodnej stratégie a legis latívy
Správca IT , infom1atik
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2.1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

V rámci

čilmostí spoločnosti

TSmP a.s., nakladanie s odpadmi

zabezpečovala

služby prevádzka

Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba (OHVÚ) a to v zmysle platnej legislatívy a v
rozsalm definovanom v Zmluve o dielo uzatvorenej s Mestom Prešov.

Zmesový komunálny odpad (ZKO)
Zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2014 bol vykonávaný podľa vypracovaného
harmonogramu pre celé územie mesta Prešov a obec Ľubotice.
Frekvencie zberu a vývozu:
•
•
•
•
•

individuálna bytová výstavba (IBY)
komplexná bytová výstavba (KBV)
komplexná bytová výstavba- ul. Exnárova
podnikateľské subjekty
obec Ľubotice (IBV) a podnikatelia

- l x týždenne
- 2 x týždenne
- 3 x týždenne
- na základe individuálnych požiadaviek
- obtýždeň a podľa objednávok

Vyzbieraný ZKO bol zberovými vozidlami vyvážaný na prekládkovú stanicu (:emjata, kde
bol následne sústreďovaný do prepravných kontajnerov a takto prepravovaný na skládku
odpadu Hanušovce nad Topľou- Petrovce, kde bol zneškodnený skládkovanún. Spoločnosť
v tomto procese zabezpečovala zber a prepravu ZKO na prekládkovú stanicu Cemjata.
Sústreďovanie odpadu do prepravných kontajnerov (prekládku) a jeho prepravu na skládku
odpadu Hanušovce nad Topľou - Petrovce zabezpečovala spoločnosť Duteko, a.s.
a zneškodnenie skládkovaním zabezpečovala spoločnosť Ozón, a.s.
V roku 2014 bolo spoločnosťou TSmP, a.s. celkovo z územia mesta Prešov a obce Ľubotice
vyzbieraných a následne skládkovaním zneškodnených 23 844 t zmesového komunálneho
odpadu.

Objemný odpad
(starý nábytok, koberce, vane, umývadlá, dvere, radiátory, okná a pod.)
Zber objemného odpadu bol od občanov mesta bezplatne odoberaný na zberných dvoroch
TSmP, a. s. a v rámci jarného a jesenného upratovania- veľkoobjemovými kontajnermi. Tento
druh odpadu bol v prípade výskytu, zberaný a odvážaný aj priamo zo stanovíšť zberných
nádob na území mesta Prešov počas celého roka. V roku 2014 bolo celkovo vyzbieraných a
zneškodnených 2 499 t objenmého odpadu. ( Časť objenmého odpadu - obaly z dreva
sa zhodnocujú, zvyšok sa zneškodňuje uložením na skládke) .

Odpad zo stavebnej činnosti bol od občanov me sta bezplatne odoberaný na zberných dvoroch
TSmP, a. s. a následne odovzdaný na zhodnotenie. Firmám aj občanom, ktorý mali viac
stavebného odpadu sme po skytovali veľkoobjemové kontajnery, ktorými bol stavebný odpad
odvezený na z hodnotenie.Celkovo sa zhodnotilo 3 427 t tohto druhu odpadu, pričom trend je
rastúci.
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Biologický

rozložiteľný

odpad (BRO )

Zber biologicky rozložitel'ného odpadu (BRO)- trávy, bol v období od mája do októbra roku
2014 v rámci individuálnej bytovej výstavby realizovaný na základe harmonogramu
uvedeného v kalendári zvozu triedeného odpadu, s frekvenciou vývozu 2 x mesačne.
Od obyvateľov bývajúcich v IBY a z kontajnerov umiestnených na zberných dvoroch bolo
vyzbieraných a zhodnotených celkom 1410 t trávy. Ostatný BRO - odpadové drevo zo
stavieb, konáre a haluzina bol odovzdaný na ďalšie spracovanie v množstve 570 t. Ide
o osvedčený systém, ktorý čiastočne eliminuje náklady za likvidáciu BRO.

V roku 2014 bolo celkovo vyzbieraných l 980 t BRO (tráva, konáre, zmes trávy, konárov a
haluziny), čo je o 44% viac, ako v roku 2013.
Zberné dvory TSmP, a. s.

Technické služby mesta Prešov, a.s. prevádzkujú na území mesta Prešov 2 zberné dvory na
ulici Jesenná 3 a Bajkalská 33. Na zberné dvory môžu občania s trvalým pobytom na území
mesta Prešov bezplatne odovzdať tieto druhy odpadov :

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

papier,
sklo ,
plasty,
VKM (viacvrstvové kombinované materiály),
kovové obaly,
BRO (tráva, lístie, konáre),
objemný odpad (starý nábytok, koberce, vane, umývadlá, dvere, radiátory,
okná),
odpad zo stavebnej čitmosti,
polystyrén,
šatstvo a textílie,
knihy,
obaly obsahujúce nebezpečné látky a znečistené nebezpečnými látkami,
odpadové oleje, mazivá, olejové filtre,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
pneumatiky z osobných automobilov,
žiarivky,
batérie a akumulátory .
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Zber triedených zložiek odpadu v meste
Okrem zberu a zvozu ZKO spoločnosť TSmP a.s. aj v roku 2014 zabezpečovala zber týchto
vytriedených zložiek odpadu: papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály VKM (krabicové obaly od mlieka, džúsov, vína, smotany, pretlakov) a kovové obaly
(plechovky od piva, konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov
hliníkové kozmetické výrobky, hliníkové fólie, viečka z jogurtov, smotany, obaly zo syrov
čokolády, obaly z kávy). Súčasťou zberu triedených komodít boli aj niektoré zložky
biologicky rozložiteľných odpadov, konkrétne tráva. Táto komodita bola zbieraná len v rámci
individuálnej bytovej výstavby (IBY) .. V sídliskových častiac h bol zber týchto zložiek
triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečovaný v rámci údržby zelene inými
zmluvnými partnermi Mesta. Dobrou tradíciou spoločnosti sú každoročne organizované akcie
v zbere hliníkovej fólie v materských a základných školách.
Aktívnym zberom hliníka významne podporujeme ochranu životného prostredia a vedieme
najmladšiu generáciu k triedeniu odpadov. Zber hliníkovej fólie má pozitívny ohlas medzi
školskými zariadeniami. Dobrou motiváciou pre najlepších zberačov je fmančná odmena.
V tejto tradícií chce spoločnosť pokračovať aj naďalej, keďže záujem nie je len zo strany škôl
v meste Prešov, ale aj od mimo prešovských školských zariadení.
Realizácia zberu triedených zložiek odpadu

V individuálnej bytovej výstavbe (IBY) bol zber triedených zložiek odpadu realizovaný
vrecovým systémom Zber odpadu sa vykonával na základe harmonogramu pre zber
triedeného odpadu pre rok 2014 distribuovaného do domácností prostredníctvom separačných
kalendárov v týchto frekvenciách:

•
•
•

•
•

Papier
Sklo
VKM + kovové obaly
Plasty
BRO (tráva)

6 x ročne v IBY, v KBV
6 x ročne v IBY, v KBV
4 x ročne v IBY, v KBV
12 x ročne v IBY , v KBV
15 x ročne v IBY

52 x ročne
26 x ročne
26 x ročne
52 x ročne

V komplexnej bytovej výstavbe (KBV) bol zber vykonávaný s použitím ll OO l - podľa
jednotlivých komodít farebne odlíšených kontajnerov. Na základe monitoringu a žiadostí
občanov bol zber zabezpečený v opodstatnených prípadoch aj častejšie.
Vyššie uvedené oddelene zbierané zložky odpadu boli každý deň v priebehu roka 20 14 od
občanov odoberané aj na zberných dvoroch TSmP , a. s. na ulici Jesenná a Bajkalská
a v rámci zmluvnej spolupráce aj prostredníctvom predškolských a ško lských zariadení.
Vyzberané komodity boli sústreďované na prevádzke TSmP, a. s. na Jesennej ul., kde boli
vytrieďované, lisované, balíkované a následne di stribuované pre ďalšie spracovanie.
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Množstvo zhodnoteného a zneškodneného odpadu za rok 2012- 2014

Tabuľka č.

2
Mn~~s(ýo (t)

Druh. odpadu
Ostatný odp~d zhodnotenie (O)

Papier
Sklo
Plasty
Viacvrstvový kombinovaný materiál
Kovové obaly
Elektroodpad (O)
Pneui:natik y
Pólystyrén
Textílie

•. t 't'

Spolu

2012

2013

2014

320,059
440,120
310,321
32,350
32,780
39,522

331 '1 oo
364,040
332,548
25,200
46,916
59,823

362,220
386,180
340,533
4,880
73,175
45 ,554

26,495
1,461

40,100
l, 185

5,640

4,000

55,465
1,620
4,410

l 208,748 .l 204,,?12 l 274,0:?7

Nebezpečný

odpad- zneškodnenie (N)
Odpadové o leje (N)
Elektroodpad (N)
Žiarivky (N)
Farby, tlačiar-enské (arpy(N)
Batérie a akumuláť(?ry . (N)

Obaly znečistené ~e})ezpečnými látkami (N)
Absorbenty, filtračné materiály (N)
Pesticíqy (N)
Olejové filtr_e (N)
SpQiu
CELKQM
Graf č.]

Zber odpadu

2012
39,000
73,123
0,8 38
7,957
5,96 1
3,278

2013
37,580
78,471
0,278
7,098
6,273
4,764

41,050
73,046
l, 144
21,400
7,612
0,000

0,000

0,000

0,000

0,224

0,108
0,000

0,000

0,205
. 130,S&~
;

podľa

.

.,

'

'

..

..

0,000
144,252

'P4,_~72 .

.1.339 ':h4 • i ;33~.hi84

'

2ô14

1418;289

druhu v %

• Objemný odpad
8%

ii Stavebná s u ť

· Separovaný
odpad
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Zber odpadu je zabezpečovaný prostredníctvom l l OO l kontajnerov, 11 O l, 120 l KUKA
nádob a veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Spoločnosť zabezpečuje ich opravy
a pravidelnú obmenu. V roku 2014 bo li zrealizované tieto výmeny a opravy kontajnerov :
•
•
•
•

výmena 551 ks 11 OO l kontajnerov
oprava priamo na mieste 152 ks 11 OO 1 kontajnerov
výmena 1 031 ks 120 l kuka nádoby
kompletná generálna oprava VOK 4 ks

Verejnoprospešné činnosti (VPČ) a všeobecná údržba vonkajších technických zariadení
mestského majetku
Verejnoprospešné činnosti a všeobecná údržba vonkajších technických zariadení majetku
mesta Prešov boli vykonávané na základe vypracovaného harmonogramu a usmernenia
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, podľa Výborov mestských častí (VMČ).
Vykonávala sa najmä údržba športových ihrísk, pieskovísk, lavičiek, sôch a pamätných tabúľ,
výroba a údržba detských hracích zariadeni na verejných priestranstvách, údržba verejných
studní, výbehu pre psov, ostatných technických zariadení pre spoločenské podujatia
a osadenie vianočných stromčekov.
Realizovali sme výstavbu nových certifikovaných detských ihrísk, fitness športovísk,
hokejbalových ihrísk a multifunkčné ihrisko. Celkovo bolo v roku 2014 na území mesta
inštalovaných 81 ks lavičiek a 181 ks lavičiek bolo opravených. Okrem toho bolo
opravených 7 detských kolotočov, 8 prevažovačiek, 3 stojany na koberce a 25 stojanov na
bielizeň. Bolo osadených 47 protivandalských odpadkových košov.
V roku 2014 boli vybudované ihriská, ktoré vyhovujú všetkým bezpečnostným predpisom
a sú certifikované vo VMČ č . l na ul. A.Prídavku, ul. Mukačevská, VMČ č.2 ul. MŠ-F. Kráľa,
MŠ Československej armády, VMČ č.3, N.Šebastová- Slánska, Lúčna, Kotradova, VMČ č.4
Záhradná, VMČ č.5 Zborovská, VMČ č.6 Bratislavská, G. Svobodu a VMČ č.7 Jurkovičova,
Ďumbierska, Čergovská. V roku 2014 boli vybudované 3 fitness ihriska vo VMČ č.4
Šafárikova, Sedliackeho povstania, VMČ č. 7 ul. Ďumbierska, a vo VMČ č.5 ZŠ Lesnícka
bolo zriadené multifunkčné ihrisko. Vybudovali sme štyri hokejbalové ihriska ZŠČsl.armády, Májová, Sibírská, Šmeralová, pričom jedno z nich - v areáli ZŠ Čsl. armády
s parametrami umožňujúcimi oficiálne športové zápolenia. Na detské ihriská (DI) boli
doplnené ce11ifikované herné prvky - DI Bajkalská, Centrál, Levočská, Komenského,
Námestie l. mája, Svätoplukova, Važecká.
Opravili a vybudovali sme stanovištia pre kontajnery na ul. Šmeralovej, Obrancou m1eru
1\. .f ~ ; ~ t . . . . . . ~ .· C' lr- A l'"'t. ."'"'t.
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a Sibírskej.
Pre VM Č č.4 bol zakúpený detský mobiliár, ktorý bude osadený v priebehu roku 2015.
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Údržba pieskovísk
Spolo čnosf,

ako správca detských zariadení a ihrísk, vykonávala určené práce na
pieskoviskách, ktoré sú súčasťou detských zariadení na verejných priestranstvách a to
prekopávanie a dezinfekciu pieskovísk. Na pieskoviskách by sa mala v zmysle vyhlášky MZ
SR č. 521/2007 vykonávať táto údržba počas sezóny najmenej jedenkrát za 2 týždne. Sezónou
sa rozumie obdobie od l . marca do 30. novembra, čo predstavuje pri súčasnom počte
pieskovísk 19 cyklov v hodnotovom objeme cca 178 000 €. Napriek na..~im každoročným
urgenciám nebol na tento účel z Mestského rozpočtu ani v roku 2014 vyčlenený dostatočný
objem fmancií. Na území mesta sme preto zabezpečovali údržbu iba jedenkrát vo všetkých
mestských častiach v počte 116 pieskovísk a v hodnote kritických 9 342 €.
Súčasťou

bežnej údržby v rámci verejnoprospešných činností bolo v roku 2014 zabezpečenie
a osadenie 3 vianočných stro mčekov , údržba výbehu psov na sídlisku III, údržba verejných
studní, zabezpečenie technických zariadení pre spoločenské podujatia v priebehu roka
a údržba poslaneckých skriniek.
Spoločnosf Technické služby mesta Prešov, a.s. v roku 2014 poskytovala služby
údržbárskych prác pre objekty (interiér) a vonkajšie priestory (školské dvory a ihriská) štyrom
základným školám a štrnástim materským škôlkam. Predstavenstvo spoločnosti vyšlo
v ústrety vedeniu týchto zariadení a rozhodlo o príprave špeciálneho cenníka so
zvýhodnenými cenami výkonov.

Služba bola privítaná vedením školských a predškolských zariadení veľmi pozitívne a stala sa
trvalou súčasťou práce strediska údržby. Očakávame a vítame ďalší rozvoj spolupráce
a ponúkame rozšírenie poskytovaných služieb o ďalšie úkony, v zmysle rozšíreného predmetu
činnosti, ktorý pozostáva z týchto hlavných činností:
•
•
•
•
•
•
•

kosenie trávnikov
pílenie a orezanie stromov a kríkov
údržba a oprava detských zariadení
ma[by stien a stropov
elektroinštalačné práce
vodárenské práce
zimná údržba

V závere hodnotenia konštatujeme, že finančné obmedzenia zo strany mesta Prešov
nedovolili v plnom rozsahu splnit' oprávnené požiadavky občanov a nebolo ani možné
v plnom rozsahu realizovať všetky normami predpísané úkony na spravovaných
zariadeniach.
Pre
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a poskytovanie základn ýc h služieb o bč an o m . Zvýše né fin ancovanie navrhujeme aj
v súvislosti s novými športovými a detskými zariadeniami, ktoré sa v priebehu roka 2014
zrealizovali a dali do užívania o bčanom nášho mes ta.
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Porovnanie vykonaných prác v rámci VPČ za roky 2012- 2014
Tabuľka č.

3

Činnost'

2014

2013

2012
J>očet ks
63

Počet

ks

Počet

36

81

124

148

181

Výroba; opravy a .kontrola detských zariaderu

62
45

20
43

32
30

Likvi~Cia detských zariadení

o

o

o

Opr'aV)i tercfvýc bo:Vných zariadei1í
;
·-' .
:.
. -.:-; : . .
. ·•
VýrGQa a dsáqenie 'p ieskovísk

4

6

o
o

l

7
l

o

149

69

15
116

6

6

3

l

3
2

2

Výrobä a ()sadenie lavičiek
'

''

Oprava laviči~k

,.

'

Likvidá~i~ lavičiek

'

ks

'

~.

:.

Lik~iôáda·· piesk~~ísk
Prekopávanie, qezinfekcia a doplnenie pieskovísk
Vianočná výzdôba .
Opráy:y poslaneekýélľ skriniek
Výroba a -opravy stojanov na

20

bielizeň

25

V roku 2014 bola začatá rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v prevádzke PaC S na ulici
Krátkej . V mesiaci máj sme začali práce v Ekoparku. Opravili sme oplotenie a vybudovali
terasu. Postavili sme nové ustajňovacie priestory pre zvieratá. Vybudovali sme nové
certifikované detské ihrisko a pod existujúce detské zariadenia sme zriadili bezpečné
dopadové zóny.
Prevádzka OHVÚ zabezpečuje bežnú údržbu a aj pre ostatné prevádzky spoločnosti
elekro inštala č né práce
kosenie areálov
údržbu a opravu vozidiel
prepravné služby

stolárske práce
zámočnícke práce
stavebné práce
vodoinštalačné práce

Prevádzka a údržba verejných WC a trhovísk

Do činnosti verejnoprospešných služieb sú zaradené aj služby, akými sú prevádzka verejných
WC a verejných trhovísk na Sídlisku III pri nákupnom sty;edisku Centrum, trhovisko na
Sídlisku Šváby a dočasné trhovisko na Weberovej ul ~ci . Počas celého roka bola
zabezpečovaná prevádzka verejného WC v parku na Hlav nej ulici a na Floriánovej ulici
v koordinácii s pracovníkmi Mestského úradu .
Na trhoviskách bolo v prevádzke 58 oredainÝch stolov na oredai ovocia a zeleninv a drobnÝch
prebytkov na trhovisk u na Weberovej ulici, 4 predajné stoly na predaj ovocia a zeleniny
a drobných prebytkov na trhovisku Šváby, 40 predajných sto lov na predaj ovocia, zeleniny
a 11 predajných stánkov na pred aj textilu na trhovisku Centrum . Počas roka bola vykonávaná
bežná údržba - kontrola zariaden í a či s t en ie priestorov, zámočnícke opravy bežných
poškodení zariadení trhovísk a obnova náterov predajných stolov.
•
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Prehl'ad hospodárenia na trhoviskách za obdobie rokov 2012 -2014
Tabuľka č

(v €)

4

(v €)

Tabuľka č . 5

i

WEQEROVA 2012

2013

CENTRUM

2014

2012

2013

2014

Náklady

7 175

5 038

4 310

Náklady

9 903

Výnosy

14 500

ll 952

17 232

Výnosy

16 223

16 349 22 923

7 325

6 914

12 922

HV

6 320

7 541 13 967
(v €)

HV
Tabuľka č.6

(v €)

2012

ŠVÁBY

2013

Tabuľka č

7

8 808

8 956

2014

49

36

36

17127

13 882 13 302

Výnosy

l 923

l 826

2 482

32 646

30 126

HV

l 874

l 790

2 446

Nákl~dy

Priaznivý výsledok hospodárenia na trhoviskách bo l dosiahnutý zmenou zmluvných
zintenzívnením
pravidelných
podmienok,
racionalizáciou
orgamzac1e
predaja,
kontrol, dôsledným výberom poplatkov za prenajaté predajné miesta a dôrazom na
dodržiavanie Trhového poriadku.

Hospodársky v)'sledok prevádzky OHVÚ v rokoch 2012- 2014
Tabuľka č.

8

(v €)

.·

! , ...

Porpvilanie
201 4/2013

Rok
OHVÚ

2012

0

2013

2014

3 595 868

3 829 917

4 l 03 l 09

273 192

107,13

3 126 365
Náklady
Hospodársky ·
výsledok
469 503

3 426 990

3 682 682

255 692

107,46

402 927

420 427

17 500

104,34

Výn()sy

.

v€

V

/o

Prevádzka OHVÚ do sahuje prav id elne kladn é hos podárske výsledky a Je ťažiskovou
!Jfc:Vádzkou spo ločnost i Technické služby iYu:sta f' rešo-v·, a.s., realizujúcou nosny vyTobny
program.
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2.2 POHREBNÉ A CINTORÍNSKE SLUŽBY ( PaCS)
Všeobecná údržba cintorínov v roku 2014
Technické Služby mesta Prešov a. s. prostredníctvom prevádzky pohrebných a cintorínskych
služieb (PaCS) zabezpečujú správu a bežnú údržbu ôsmych cintorínov vo vlastníctve mesta
Prešov o celkovej rozlohe 18,7 ha. Z rozpočtu mesta Prešov pre rok 2014 neboli na bežnú
prevádzku pohrebných a cintorínskych služieb vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

•

Cintoríny s bežným režimom pochovávania:

•
•
•

Hlavný cintorín Prešov
Cintorín Solivar
Cintorín Nižná Šebastová
Soľnobanský cintorín

•

Cintoríny so zákazom vytvárania nových hrobových miest:

•
•

Cintorín Kalvária
Zlatobanský cintorín
Cintorú1 Ša lgovík
Cintorín Dúbrava

•

•

•

12,82 ha
2,50 ha
l ,34 ha
0,92 ha

0,62 ha
0,32 ha
0,13 ha
0,09 ha

cca 16 956 hrobových miest
cca 3 142 hrobových miest
cca 1 214 hrobových miest
740 hrobových miest
cca

cca
cca
cca
cca

680 hrobových miest
240 hrobových miest
1OO hrobových miest
l OO hrobových miest

Všeobecná údržba cintorú1ov pozostávala z údržby trávnat ých plôch, údržby zelene, letnej
i zimnej údržby cintorínskych komunikácii, zvo zu a ro z mie s tňovania kontajnerov na odpad
a zabezpečovania čistoty cintorínov a blízkeho okoli a.
V rámci starostlivosti o hroby sa vykonávala be žná údržba vojenských hrobov z l. a 2.
svetovej vojny z vlastných prostriedkov v hodnot e cca 2 880 €. Vykonalo sa kosenie
a vyhrabávanie trávnych porastov, úprava komunikácií a orezávanie stromov. Na bežnú
údržbu vojensk)'ch hrobov neboli
z rozpočtu Mesta vyčlenené žiadne finančné
prostriedky.

Činnost' prevádzky Pohrebných a cintodnskych služieb v roku 2014
V roku 2014 vykonala pre vádzka Polu·e bn ých a cintorín skych služieb 683 pohrebných
obradov. Z tohto 3 71 na hlav nom cintoríne v Prešove, 73 na cintorín e v Solivare, 21 na
cintorín e v Ni žnej Šebastovej, žiadn y na Kal vá rii. l na Zlatobanskom cintorú1e, 3 na
Soľnobanskom cintoríne, 2 na cintoríne Dúbrava. žiadn y na cintoríne v Šalgovíku a ll
obradov mimo cintorínov po d správou mesta Prešov. Z celk ové ho počtu 683 polu·ebov, bolo
vykonaných 331 pochovaní do kop aných hro bov, 14 3 pochovaní do krýpt , 20 l kremácii
z toho 8 sociál.nych a 8 pochovaní do detských hrobo v. Z celkového po č tu 482 pochovaní do
zeme bolo 342 pocho vaní do ex istujú c ich lu·o bo v a vyt vo rených bolo 140 nových hrobových
mi est.
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Nedostatočná

kapacita hrobových miest bola riešená otvorením parcely 807/1 v blízkosti
domu smútku na hlavnom cintoríne. Problémom naďalej zostáva jej kapacitná obmedzenosť
s režimom pochovávania do novovytvorených hrobových miest a to kopaných a kryptových
bez pomníkových.

V roku 2014 neboli na prevádzku cintorínov už tradične vyčlenené z rozpočtu mesta Prešov
žiadne finančné prostriedky, napriek tomu boli na ich území vykonané viaceré činnosti
spojené so zvyšovaním kvality prostredia a poskytovaných služieb. Medzi významné
investície schválené predstavenstvom spoločnosti, ktoré spoločnosť realizovala z vlastných
prostriedkov a na vlastné náklady v celkovej hodnote cca 40 tis. € patria :

•
•
•
•
•
•

Obnova a rekonštrukcia brány a múra ulica Krátka
Vyasfaltovaný chodník časť RMC
Čiastočná revitalizácia drevín na hlavnom cintoríne
Výstavba nového chodníka na parcele 807/1
Umiestnenie nádrží na vodu v cintorínoch Zlatobanský a Soľnobanský
Investície do pracovných prostriedkov a zlepšeniu pracovných podmienok

Uvedené opatrenia v súhrnnej hodnote cca 40 tis. € mali výrazný vplyv na pozitívne
vnímanie spoločnosti zo strany nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorínov
a priniesli pozitívne reakcie na poskytované služby a starostlivosť o cintoríny. Zvlášť
pozitívne bola hodnotená oprava chodníka pri dome smútku na hlavnom cintoríne
a vyasfaltovanie chodníka v časti RMC zasahujúceho až do časti cintorína Sever.
Ambíciou vedenia spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. je získať si čo najväčšiu
dôveru občanov mesta Prešov v tejto, ľudsky tak citlivej, spoločenskej oblasti. Vytvára preto
všetky organizačné a technické predpoklady nevyhnutné na zlepšenie komunikácie
s verejnosťou a zavádza poskytovanie nových, moderných a kvalitnejších služieb pri
smútočných obradoch.

Hospodársky výsledok prevádzky PaCS v rokoch 2012-2014
Tabuľka č.9

(v E)

Porovnanie
2014/2013

Rok
PaC S
V~1 IlOSy

2012
370 202

2013
386 083

2014
457 592

v€
71 509

V

i

0

/o
11 8,52

,l

Náklady
Hospodársky
výsledok

379 707

384 490

462 099

77 609

120,19

-9 505

1 593

-4 507

-6 100

-282,93
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2.3. PREVÁDZKA MESTSKÝCH LESOV (Ms L) a Ekopark
Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. so sídlom Bajkalská 33, 080 Ol Prešov

pôvodne uzatvorila s mestom Prešov Nájomnú
31.12.2008.

zmluvu na dobu určitú od 1.01.2005 do

V roku 2014 začal platnosť nový Program starostlivosti o les (PSoL) v trvaní rokov 20142023 na celkovej výmere l 332,67 ha na jednom lesnom hospodárskom celku (LHC) Mestské
lesy Prešov. V zmysle dodatku č. l k Nájomnej zmluve o nájme lesných pozemkov na
hospodárenie v lesoch zo dňa 5.01.2005 sa zmenila doba nájmu na dobu neurčitú od
01.01.2009. Komplexná činnosť v roku 2014 bola zameraná na plnenie predpisov PSoL v l.
roku decénia platnosti PSoL 2014-2023, ktorý schválil Okresný úrad, Odbor opravných
prostriedkov v Prešove dňa 16.6.2014. V priebehu roka 2013 odpredal vlastník Mestských
lesov pre Národnú diaľničnú spoločnosť časť pozemkov o výmere približne ll ha.

Strategické ciele s akcentom na pozitívny hospodársky výsledok
Riadenie tržieb a nastavenie podmienok v rámci nákladov v zmysle čo najvyššej efektívnosti
znamená vysoký predpoklad pozitívneho hospodárskeho výsledku. Orientácia na efektívnejšie
zhodnotenie drevnej hmoty, efektívne riadenie nákladov využívaním dodávateľského spôsobu
prác viedli opätovne k dosiahnutiu stanovených cieľov.
Významným strategickým cieľom v roku 2014 v zmysle rekreačnej funkcie lesa bola
revitalizácia plochy rybníka Borkút, ku ktorému obhospodarovateľ pristupuje ako k výzve na
zvýraznenie a rozšírenie rekreačnej a oddychovej funkcie lokality. V priebehu roku 2014 sa
uskutočnila realizácia I. etapy revitalizácie plochy rybníka v lokalite Borkút.
Počas

celého roka sa plochy v lokalite a okolí rybníka cyklicky kosili a pripravovali na
realizáciu projektu Prešov - Borkút, rekonštrukcia lesných ciest a výstavba vodnej nádrže
v rámci protipožiarnych opatrení. Daná plocha je vhodným prostredím na zabezpečenie
jednodňovej rekreácie v areáli tejto oddychovej zóny. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby
vlastník zaujal stanovisko k ekonomickej kooperácii prostredníctvom finančného transferu .
V ďalšom období predpokladáme realizačnú kontinuitu v zmysle etáp projektového zámeru
v tvorbe rekreačného areálu v zmysle kultivácie plochy (biologické ošetrenie plochy - výrub
nežiadúcich drevín, chemické ošetrenie plochy pred výsevom, výsev plochy, biologická
úprava okolitých porastov) , zhotovenie propagačného panelu s mapou.
V novovytvorenom stredisku Ekopark Holá hora budeme pokračovať v rozvoji areálu
a zlepšení jeho kultúrnych, výchovno-vzdelávacích a oddychových funkcií v súlade so
zámermi Mesta a zmluvnými podmienkami.
Prehľad o hospodárskych činnosti ac h (ťažbových, pestovateľských, ochra1mých) a o úrovni
hospodárenia v priebehu rok a 2014 v kvantitatívnom vyjadrení uv ádzame v nasledujúcej
tabuľke č . l O
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Prehl'ad o hospodárskych činnostiach (t'ažbových, pestovateľských, ochranných)
a úrovni hospodárenia v priebehu roka 2014.
Tabuľka č.

lO
Výkon

Obnovná

ťažba

m.j.
mJ

plán
6 280

ťažba

mJ

l 435

Samovýroba hrúbia
Náhodná ťažba (predikcia)
Tažba spolu:
Prečistky, plecí rub
Vhadzovanie haluziny

mJ
mJ
mJ

o

Výchovná

Zalesňovanie

Ochrana LP pred burinou
Ochrana LP pred zverou
Prirodzená obnova

ha
ha
ha
ha
ha
ha

500
8 215
61,58
6,00
4,00
22,28
22,28
7,50

skutočnosť

plnenie v%

4 652

74,07

525
90
3 250
8 517
42,36
1,50
5,2 1
13,24
17,90
9,91

36,58

o
650
l 03,67
68,32
25,00
130,25
60,18
81,36
123,86

Ťažbová činnosť sa realizuje na základe platného Programu starostlivosti o les a v zmysle

platnej legislatívy určujúcej možnosti výkonu ťažby v danom lesnom hospodárskom celku.
Prvoradou úlohou pestovateľskej a ochrannej činnosti je obnova, výchova a ochrana lesa v
zmysle prírode blízkeho obhospodarovania lesa na báze podpory prirodzeného zmladzovania
lesných porastov v podmienkach lesného hospodárskeho celku Prešova . Číselné ukazovatele
poukazujú na adekvátne plnenie úloh nastavených podľa PSoL s cieľom vytvoriť do
budúcnosti produkčné a stabilné porasty.
Vysoká pozornosť bola venovaná zalesňovacím úlohám na LO Šindliar (130%), kde sa
vykonali zalesňovacie povinnosti na ťažbových plochách a pri doplňovaní prirodzeného
zmladenia. Nižšia percentuálna výkonnosť v ostatných uvedených výkonoch je odôvodnená
legislatívnou možnosťou zníženia výmery výkonov v závislosti od potreby porastu. Vyššia
úroveň plnenia úloh v prirodzenej obnove lesných porastov je daná umiestňovaním
obnovných ťažieb na plochách s vyšším podielom prirodzeného zmladenia.
Percento plnenia výchovných ťažieb poukazuje na nevyhnutné zvýšenie pestovateľskej
starostlivosti v porastoch, kvôli zabezpečeniu ich stability voči abiotickým činiteľom, hlavne
voči vetru. Hlavným dôvodom nižšieho plnenia výchovných ťažieb bola mimoriadna situácia,
ktorá vznikla v dôsledku vetrovej kalamity v máji 2014. Našou prioritou sa stalo spracovanie
náhodnej ťažby v objeme 3 250m3 • Plán na rok 2014 predpokladal objem kalamity vo výške
500 m 3, skutočnosť bo la šesť a pol krát vyššia, bez výraznejšieho vplyvu na výšku
dosiahnutých realizačných cien drevnej hmoty.

v súčasnosti pretrváva zákaz t'ažbovej činnosti už prekročila dobu jej fyzickej
a ekonomickej zrelosti a bude ohrozovaf' zdravie a bezpečnosť verejnosti a speňaženie
drevnej hmoty .
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Okrem výko nov definovanýc h PSoL obhospodarovateľ vykona l efektívne me l ioračné
opatrenia proti vzniku erozívnej činnosti a priechodnosti približovacích, odvozných ciest a
zvážnic v lokalite Vydumanec v celkovej dÍžke 1 500 m. Ďa lším reparačným opatrením bola
terénna úprava, makadamové spevnenie lesných sk ladov (odvozných miest) a prístupových
ciest na odvozné m iesta v lokalitách Vydumanec a revitalizácia lesných porastov v tejto
lokalite na výmere cca 50 ha.
Hospodáre nie prevádzky Mestské lesy a obchodn á č inn ost'

Vedenie spoločnost i TSmP, a.s. potvrdi lo prioritu efektívnejšieho hospodárenia na prevádzke
Mestské lesy v spojitosti s kladným hospodárskym výsledkom a v priebehu roku 2014
hospodárila so ziskom 76 252 €. Hospodársky výs ledok je zdôvodnený plánovaným
percentuálnym zvýšením predaja guľatinových sortimentov a zvýšením podielu cenných
sortimentov.
Grafč.
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V rokoch 20 12 až 2014 je vývoj priemernej predajnej ceny výsledkom aktívnej činnosti
obchodného oddelenia MsL a marketingového prístupu k zá kazníko vi na báze ponuky
tradičnej produkc ie dreva v kva lita tívne lepšo m za triedení a tiež percentuáln ym zvýšením
predaja gu l"atinových sortimentov. so zvýšením podi elu produkcie rea lizovanej vo vyššej
kategó rii.
V)'voj vykonaných ťaž i eb v priebe hu ro ka 20 14 ma l st úpaj úcu tendenciu v dôsledku vetrovej
kalamity. Ob m ed zenie v)'konu t'ažbovej č in nosti v lokalitá ch Ho rárskej ulice a Pod
W il ec hô rkou je p ot reb né prehod noti t' v zmys le tvo rby tržieb aj v zmys le za b ezp ečen i a
ob novy lesné ho komp lexu v obdo bí pla tn os ti PSoL n a roky 20 14- 2023 .
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Náhodné

ťažby

v mestských lesoch

Predikcia náhodných ťažieb je v podmienkach krátkodobého alebo strednodobého plánovania
v lesnom hospodárstve prakticky nemožná. Pri výskyte a riešení problematiky náhodnej ťažby
(vetrovej, hmyzovej) sa postupuje v zmysle platnej lesníckej legislatívy. V priebehu roku
2014 bola náhodná ťažba vynútená vplyvom nárazových vetrov, premnožením lykožravého
hmyzu a následným chradnutím porastov z dôvodu vyschnutia a to najmä v LHC Prešov.

Realizácia

činností

v rámci

rekreačnej

funkcie lesa

Na základe Nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch zo d(la
5.01.2005, čl. VII. Iné dojednania, sa nájomca zaväzuje realizovať práce v oblasti rekreačnej
funkcie lesa z vlastných prostriedkov v súlade s Generálnym plánom lesného parku mesta
Prešov s dôrazom na rekreačne využitie mestských lesov.
V priebehu roku 2014 sa vykonali v zmysle bodu VII . Iné dojednania v Nájomnej zmluve
práce v rámci tvorby lesoparku v celkovej fmančnej výške 9 958,17 €.

V roku 2014 sa vykonali tieto práce a osadenia objektov

•
•
•
•
•
•
•

výroba a osadenie altánku s vnútorným sedením a zariadením na trase chodníka ll. ktg
(zelená turistická značka) pri hraničnom kopci č. 20;
kooperácia pri výstavbe singletracku EnduRob na trase Borkút - Malkovská hôrka
s n.o. SLOmBA;
výstavba a osadenie vstupného informačného panela so zariadením na začiatku zelenej
turistickej trasy - lokalita Za Kalváriou;
výstavba a osadenie basketbalového koša na FP č. 5 A- lokalita Veľký Čurek;
cyklická údržba trávneho porastu a odvoz odpadu z rekreačných plôch,
protierózna prevencia na vodných tokoch (osadenie priepustov: lokalita Vydumanec),
preznačenie a tvorba nových hraníc a údržba orientačných kopcov v rámci obnovy
Pro gramu starostlivosti o les.

Aj v roku 2014 chceme pokračovať v nastavenom trende a plánujeme nad rámec nájomnej
zmluvy z vlastných prostriedkov vytvo riť vyššiu kvalitu rekreácie na chate Borkút.
V súvislosti s výstavbou diaľničné ho úseku, ktorý sa priamo dotkne Mestských lesov úzko
spolupracujeme s projekčnou organizáciou v zmysle nastavenia vhodných podmienok pri
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plnej rekre ačnej funkci e. V tomto ponímaní sa na s pol o čnom ro kovaní definoval nárok na
spevnenie plôch odvozn ých miest , príj azdových komunikácií a na uchovanie, resp. vylepšenie
lesnej ce stnej siete v rámci Mestských lesov.
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mono

Naďalej

spolupracujeme aj s organizáciou vykonávajúcou geologický prieskum pre potreby
výstavby diaľnice. Na základe Programu starostlivosti o les a v zmysle plánovania,
organizácie a koncentrácie ťažby sa v priebehu roka 2014 vypracuje harmonogram ťažbových
zásahov s odstupom 3-4 ročných časových intervalov, do jednotlivých lokalít. V rámci
predťažbovej a po ťažbovej úpravy na všetkých lokalitách mestských lesov sa vykonávala
a naďalej vykonáva v plnom rozsahu príprava porastov na ťažbovú činnosť a zároveň aj
úpravu komunikácií po ťažbovom a odvoznom procese.

Hospodársky výsledok prevádzky Mestské lesy bez vplyvu Ekoparku
v rokoch 2012- 2014
Tabuľka č

ll

Ms L

Rok
2013

2012

2014/2013
v€
v%

2014

Výnosy

422 546

397 765

496 967

99 202

124,94

Náklady
Hospodársky
výsledok

331 854

321 488

420 715

99 227

99 227

90 692

76 277

76 252

-25

99,97

Hospodársky výsledok prevádzky Mestských lesov za roky 2008 - 2014
Grafč.

3
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-18 954

-53 244

-26 559

-22 010
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Stredisko Ekopark Holá hora

Ekopark Holá hora prešiel rozhodnutím poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov od
1.4.2014 z pôsobnosti ABC Centra vol'ného času do pôsobnosti spoločnosti Technické služby
mesta Prešov, a.s., a bol začlenený do štruktúry prevádzky Mestských lesov.
Hlavnou charakteristikou areálu a technického vybavenia, ktoré spoločnosť s Ekoparkom
prevzala do nájmu a správy, bola zanedbanosť a nedostatočné využívanie ich možností
a kapacít manažmentom. Najdôležitejšou úlohou bolo preto zabezpečiť jeho komplexnú
obnovu prostredníctvom rekonštrukčných a revitalizačných prác. Vedenie spo lačnosti
rozhodlo, že sa tak stane v dvoch etapách :
I. etapa bola zameraná na bezpečnosť a zveľadenie oddychovej zóny. Dôraz sa kládol na
revízie a rekonštrukcie, ktoré si vyžadovali okamžitý zásah. Veľkým nedostatkom bola
absencia akýchkoľvek hygienických zariadení. V súčasnosti je opravená kanalizácia
a vybudované nové toalety, zohľadňujúce aj potreby imobilných občanov. Areál dostal nové
oplotenie, boli zriadené výbehy, nové ustajňovacie priestory a voliéry pre zvieratá.
Dobudovala sa aj krytá oddychová zóna s pódiom, umožňujúca záujmovú prácu v prírode
tvorivé dielne detí a mládeže a usporadúvanie kultúrnych podujatí.

Areál Ekoparku bol oficiálne sprístupnený verejnosti 1.6.2014. už dva mesiace po prevzatí
spoločnosťou a bol počas roka hojne navštevovaný obyvateľmi Prešova a blízkeho okolia.
V pracovných dňoch patrili medzi stálych návštevníkov žiaci všetkých typov škôl. Vel'mi
úspešnou akciou, ktorej l. ročník sa uskutočnil v septembri v spolupráci s Prešovskou
univerzitou a Regionálnym centrom ochrany prírody Prešov bol Ekofest.
II. etapa bola zameraná na obnovu prístupovej komunikácie, vybudovali sa chodníky a
spevnené plochy v celom areáli, ostatné plochy sa zatrávnili v záujme zachovania prírodného
charakteru lokality. Vykonala sa aj čiastočná rekonštrukcia administratívnej budovy
Ekoparku, v ktorej sa bude v ďalšej etape pokračovať. Celkom boli v Ekoparku realizované
investície v hodnote cca 177 tis. €.

Zámerom vedenia spoločnosti pre rok 20 l S bolo, v rámci racionalizačných opatrení v činnosti
prevádzky Mestských lesov, zrušenie sídla prevádzky na Borkúte a uvoľnenie jej kapacity
pre oddychové a rekreačné účely. Vedenie rozhodlo, že novým sídlom prevádzky Mestských
lesov sa stane administratívna budova v areáli Ekoparku, na ktorej rekonštrukcii sa pracuje.
Hospodárskym výsledkom Ekoparku Holá hora bola v roku 2014

strat~

-56 517,15 €.
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FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI

3.

N'kl
a adty a vynosy spo l ocnost1
v

Údaj e
VYNOSY CELKOM (bez dotácie)
1.1. SLUZBY
1.1.1 tržby z predaja služieb
1. 1.2 tržby za vlastnévýl'obky
1.2. PREDAJ TOVARU
1.3. OSTATNE
NAKLADY CELKOM
2.1. MATERIALOVE
2. 1. I spotreba materiálu
2. 1.2 spotreba energie
2.1.3 iné náklady
2.2 ODPISY DH a NM
2.3 OSOBNE NAKLADY
2.3. 1 MZDOVE NAKLADY
2.3.2 POISTNE DO FONDOV
2.3.3 PRJDEL DO SF
2.3.4 PRISPEVOK NA STRAVU
2.3.5 OSTATNE
2.4 SLUZBY
2.4.1 ostatné služby
2.4.2 opravy a údržba
2.5 OSTATNE DANE:, POPLATKY
2.6 OSTATNE NAKL.Z HOSP.ČINNOSTI
2.7 OSTATNÉ FINANČNÉ NÁKLADY
VYSLEDOK HOSPODARENIA

Hospodársky výsledok

rok

S KUTO(:NOST
rok

rok

2014
v€

2013
v€

2012
v€

5 053 836
4 742 397
4 3 10 099
432 298
82 089
229 350
s 051 507
677 033
551 732
44 255
8 1 046
144 749

4 553 476
4 399 689
3 981 115
41 8 574
74 450
79 337
4 532 872
530 285
412 433
46 880
70 972
139 170
1349916
918 936
334 917
12 149
52 510
31 404
2 267 884
2 226 614
41 270
166 273
57 104
22 240
20 604

l 474 01 7
l 010 193
364 565
13 261
53 283
27 735
2 450 488
2 417 522
32 966
165 829
120 879
18 512
2 329

spo ločno sti

VVNOSY CEL KOM:

rok

rok

rok

2014

2013

2012

v€

s 053 836

v€
4 553 476

o
o
o

o
o
o

v€
4 302 337

S OSI 507
2 329

4 532 872
20 604

4218918
83 419

VLASTNE
I'R ISI'EVO K
l' REV .DOTACIA

NAKLAOV CELKOM:
VVSLEDOK

n

l eoH

4 302 337
4 169 807
3 742 856
426 95 1
61531
70 999
4 218 918
444 116
350 919
46 047
47 150
149 592
l 220 574
829 566
301 529
lO 835
46 163
32 481
2 164 764
2081680
83 084
168 555
56 178
15 139
83 419

IIOSľOI)ARENIA

o
o
o

' .
v
o ez1 e u azova t e l e fimancneJ. Sl't uac1e
spo l ocnos
·•

ĽAD.Á

rok
2013

rok
2014

v€

VKY

2.2 po lehote splaíllosii

534 496
25 092
509 045
156 54 1
898 333
898 333
---

l

l

822 1

327
512 398 -

v€

on

1 357
l 357 012

534 496
-

1.1 ce lkom (brutt o)
l .2 korekcia
f-:_-·
1.3 celkom (netto)
1.4 _eo leho te splatnosti
ZÁVäZKY (krátlwdobé. dlhodobé)
2.1 celkom (bru tt o)
STAV NA BEZNOI\1 UCTE

•.

rok
2012

-

25 248
l 331 764
776 530
l 262 266
l 262 266

i64 1

735
308 763

v€
] 243 917
l 243 917
22 837
l 221 080
8 12 479
l 159 219
l 159 219
644 8 19
173 840

j
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4.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Vedenie

spoločnosti

v súlade s § 20 Zákona o účtovníctve prehlasuje, že po skončení
obdobia za ktoré sa vyhotovuje Výročná správa za rok 2014 do dňa zostavenia
správy nastali tieto udalosti osobitného významu :

účtovného
Výročnej

•

Dňa 30.3.2015 poslanci Mestského zastupiteľstva schválili zmenu stanov spoločnosti,
odvolali a menovali nové orgány spoločnosti, o čom primátorka Mesta vykonávajúca
funkciu jediného akcionára dňa 31.3.2015 formou notárskej zápisnice rozhodla.

Členmi predstavenstva sa stali :
Ing. R. Drutarovský - predseda, MUDr. J. Ahlers, MPH , RNDr. Z. Bednárová,
MUDr. V. Janko a PhDr. M. Komanický

Členmi dozornej rady sa stali: Ing. Ľ. Malaga- predseda, p. V. Drobňáková- členka

Peter Klesík, ako zástupca zamestnancov

spoločnosti pokračuje

vo výkone funkcie.

predstavenstvo dňa 31.3.2015 odvolalo z funkcie výkonného riaditel'a
spoločnosti Ing. Jozefa Višňovského a dočasne poverilo výkonom funkcie výkonného
riaditeľa Ing. Petra Smutného, vedúceho ekonomického oddelenia od 1.4. 2015.

Nové

5.

•

spoločnosť

•

spoločnosť

•

spoločnosť

nevyvíjala a nevyvíja žiadnu

činnosť

v oblasti výskumu a vývoja

nenadobudla a nevlastní vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely
a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podl'a § 22
nemá

organizačnú

zložku v

zahraničí

ZÁMERY SPOLOČNOSTI PRE NASLEDUJÚCE OBDOBIE

Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta
Prešov sa pri výkone svojej činnosti snaží o čo najefektívnejšie využívanie majetku
spoločnosti a vynaložených investícií. Hlavnou činnosťou, je nakladanie s odpadmi, správa
Mestských lesov a vykonáva aj pohrebné a cintorínske slu žby.

Program odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2011-2015 predurčuje smerovanie
rozvoja odpadového hospodárstva do roku 2015. Do záväznej časti programu sú premietnuté
princípy riadenia odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s určenými druhmi odpadu,
ako aj opatrenia na do siahnutie cieľa. Daný dokument podrobne rieši aj vlastné ciele mesta
Prešov, ktoré musia korešpondovať so slovenskou, ale v širšom kontexte aj s európskou
legislatívou.
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Konkrétne ide o:
•
•

•

•
•

zníženie množstva ukladania odpadu na skládky o 30-50% vhodne navrhnutou
technológiou na spracovanie ZKO,
stabilizácia aktuálnej ceny nákladov na realizáciu odpadového hospodárstva vrátane
stabilizácie aktuálnej ceny za uloženie odpadov na skládku pre mesto (zmluva o
skládkovaní KO je podpísaná do 31.8.2016) v rámci dlhodobého horizontu( l 0-15
rokov),
zlepšenie podmienok triedeného zberu vybudovaním systému polo podzemných
kontajnerov s dostatočnou kapacitou a technickým vybavením, (postupná obmena v
horizonte 5 rokov),
zvýšený podiel triedeného zberu komunálnych odpadov a následné zhodnotenie
vytriedených zložiek (zvýšenie o 6% oproti východiskovému roku),
zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na
skládky odpadov (na podiel cca 20% z celkového množstva skládkovaných odpadov
do roku 2015).

Na plnenie týchto strategických cieľov sa Technické služby mesta Prešov, a.s. intenzívne
pripravujú a vytvárajú projektové a organizačné predpoklady na ich postupné dosiahnutie.
Cieľom a poslaním spoločnosti je aj naďalej zabezpečovať kvalitné a efektívne služby vo
všetkých vykonávaných čirmostiach a udržať si postavenie rešpektovanej a spoľahlivej firmy.
V stratégií spoločnosti na roky 2014- 2023 sú vytýčené ciele pre prevádzku Mestské lesy pri
tvorbe nového programu starostlivosti o les na l O ročné obdobie, ktorých súčasťou je aj
revitalizácia lokality Borkút a rekonštrukcia lesných ciest. Prevzatím správy Ekoparku Holá
hora, ktorý má slúžiť na oddych, ekologickú a environmentálnu výchovu návštevníkov
zobrala spoločnosť na seba záväzok vytvoriť pre občanov mesta Prešov príjemnú oddychovú
zónu so vzdelávacím aspektom.
Úlohou pohrebných a cintorínskych služieb je pokračovať v naštartovaných kvalitatívnych
zmenách týkajúcich sa skvalitnenia služieb, technického zhodnotenia priestorov v dome
smútku na hlavnom, ale aj na ostatných spravovaných cintorínoch. Dobré meno a pozitívne
vnímanie práce Pohrebných a cintorínskych služieb občanmi je hlavným predpokladom pre
ďal š í rast podielu na pohrebných službách vykonávaných v meste Prešov.
Plán TSmP, a.s. v roku 2015 predpokladá hospodársky v)'sledok v hodnote 26 391 €,
potvrdzuje nastúpený trend trvalého a udržatel'ného rozvoja spoločnosti.

čo

23/24

zctrovQ

mesto.

6. NÁ VRH NA ROZDELENIE ZISKU

Hospodársky výsledok za rok 2014 po zdanení: 2 329,04 €
Rozdelenie hospodárskeho výsledku roku 2014 :
V zmysle § 187 ods. l písm. e) Obchodného zákonníka a článku 9 ods. 2 písm. g),
článku 14 a článku 15 ods. 4 Stanov akciovej spoločnosti Technické služby mesta
Prešov navrhujeme schváliť rozdelenie zisku nasledovne:
•
•

časť

zisku vo výške 232,90 € (l O % z čistého zisku) prideliť do zákonného
rezervného fondu
časť zisku vo výške 2 096,14 € zaúčtovať na úhradu straty minulých rokov

Smutný
poverený funkciou výkonného
_

_ ..;Ler

riaditeľa

24/24

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
zap ísaná v OR Okresného súdu Prešov v odd . S.r.o., vložka č. 1794/P

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Pre akcionára, dozornú radu a predstavenstvo
spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, Prešov

Uskutočnili

sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.,
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, ktorá obsahuje súvahu k 31 . decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci
k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných úttovríých zásad a účtovných metód
a ďal~ie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho

orgánu za

účtovnú

závierku

štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz
č. 431/2002 Z.z . .v znen[
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v d6sledku podvodu alebo chyby.

·v súlade. so zákonom o účtovnlctve

Zodpovednosť audítora

Na~ou zodpovednosťou

je

vyjadriť

názor na túto

účtovnú

závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali
Podľa týchto ~tandardov máme dodržiavať etické
audit tak , aby sme získali primerané uistenie , že účtovná závierka

v súlade s Medzinárodnými audftorskýmí štandardmi.
požiadavky, naplánovať a vykonať
neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na zlskanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, vrátane posúdenia rizfk významnej
nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovani tohto rizika audftor
berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky; ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audftorské postupy vhodné za daných okolnosti, nie však na
účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie
vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených
štatutárnym orgánom spoločností , ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčeni, že audítorské dôkazy, ktoré sme zfskali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš
názor.

Názor
Pcdľä

íiášhc íiÉiZOíu Gčto·v,,tl :zá;iieíl-\ä

po;:;kyti..ije píavdi,Fý

a vt:mý

obraz íj ,~, a,, lXlt:j ;:;ituécit: spvivlXIOSti

Technické služby mesta Prešov a .s, Bajkalská 33 , 080 01 Prešov k 31. decembru 2014 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtov nfctve .
Telefón : 051 /7722 946
Fax :
051/7734 396
Mob. te!. : 0905 741 785

E-mail : audana@audana .sk
Ban ka : ČSOB Prešov
č. účtu: 400847072617500

!BAN:

316 922 49
IČO :
2020519754
D IČ:
!Č pre DPH: SK 2020519754

SK 97 7500 0000 0040 0847 0726
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Prešov

vOROkres néh o súdu Prešov· v od d, S. r.o., vložka č, 1'794/P

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

o overenf' súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona
č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

·

pre akcionára, dozornú radu a predstavenstvo .
spoločnosti "'fectmické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 089 01 Prešov
.

l.

.

účtovriú

spoločnosti

~ajkalská

Overili .sme
závierku
Te6hnické služby mesta Prešov a.s.,
33, 080 01 ·.
Prešov k .31 . decembru 2014 priloženú k výročnej správe , ku ktorej sme dňa 13. februára 2015 vydali
správu ne-závislého audítora a v ktorej sine vyjadrili náš nc'Jzor v nasled ujúcom znení:
~~ ·

·..

.

.

~·

.

'

' .

'

.

.

Pod l'a nášho názoru účtovn á závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finan čnej situácie spoiočriosti
Technické služby mesta Prešov a. s., Bajkalská 33,. 080 01 Prešov k 31. decembru 2014 a výsledku jej
.
hospodárenia za rok ko n čiaci k uvedenému dátumu v sú lade so zákonom o účtovn!ctve .

Zd6raznenie

skutočnosti

Bez vplyvu na náš ná~or upozorňujeme na skutočnosť: že vlastné imanie spoločno~ti Technické služby :··
mesta p·rešov a.s., Baj kalská 3 3, Pre šov je dihodobo nižšie ako}ej základné imanie . .

ll.. Overili sme súlad výročnej' správy s . vyššie uve denou účtovnou závie rko u. Za správnosť zostaven ia
Výročnej správy je zodpov ed ný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou
overiť súlad výročnej
správy s účt ovnou záv ierkou a na základe toho. vydať dodatok s'právy audltor~ o súlade vyróčnej správy
s účtovno'u závierkou ..
· ·
·

je

Overeni~ · sme · ·0 konali v súlade s M.edZ:inárodnými audítorskými šta ndardami. Tieto štan dardy
· · požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby ziska! primerané uistenie, že informácie
· .. uvedené, vo vý ročn .ej správe, ktoré sú predmetom zobrazen ia v účtov nej závierke, sú vo ·všetkých
významných súvislostiach it súlade s prls!ušnou účtovnou závierkou . .
·
· · ·
Informácie uvedené vo výročnej správe sme pos()dili informáciami uvedeným i účtovnej závierke ·
k 31 . dÉÚ;"embru 2014. Iné Lidaje informáCie ako účtovné informácie zlskané z účtovnej závierky ·
. a · účtovných knih sme neove rovali. Sm e p resvedčeni ; že vykonané overovanie poskytuje dostatočný
a vhodný ZÉikiad na ng názor.
·

v

s

a

'

.

Podľ.a nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výrotnej správe spoločn osti Tech nické služby
mesta Prešov a:s:. Bajkalská 33; 080 01 _frliO,~P~·:y;~ úlade s účtovnou závierl<o ;1k 31 ... : :- .. rnbru 2014.
.
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zodpovedný audltor
Ing. Daniela Bernátová
Pustá dolina 1ô, P re~ov
Licencia SKAU 336

.,-'

~--..,:.r

Telefón: 051!7722 946
Fax:
051!7734 396
Mob. tel. : 0905 7 41 785

E-mail : audana@auda na.sk
IČO :
316 922 49
Banka: čSOB Prešov
OiC
20205 19754
č. účtu: 400847072 6/7500
! Č pre DPH SK 2020519754
i BAN : SK 97 7500 0000 0040 0847 0726

( isté a zdravé

mesto

~

.,,,

r.!l!.roké •loiby me•lo

Výpis uznesenia
dozornej rady spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s.
zo zasadnutia konaného dňa 29.4.2015

Uznesenie

č.

5/29.4.2015

dozorná rada Technických služieb mesta Prešov, a.s.
l. berie na vedomie
Výročnú správu spoločnosti Technické služby mesta Prešov, as. za rok 2014 a Účtovnú závierku
spoločnosti

Technické služby mesta Prešov, a.s. za rok 2014 s hospodárskym výsledkom po
zdanení vo výške vo výške 2 329,04 €

2.

odporúča schváliť

valnému zhromaždeniu spoločnosti TSmP, a.s. Výročnú správa a Účtovnú závierku za rok 2014
s rozdelením zisku nasledovne:
-časť zisku vo výške 232,90 € (l O% z čistého zisku) prideliť do zákonného rezervného fondu,
- časť zisku vo výške 2.096,14 € zaúčtovať na úhradu straty minulých rokov.
Hlasovalo: 3
proti: O

za: 3

V Prešove

Za

dňa

zdržal sa hlasovania: O

29.4.2015

správno sť:

Ing. Ľudovít Malaga
predseda dozornej rady

B~jh 1 ~1.-.i\

33

080 O l Pr~ov
Tel. : 05 1177 l 17 08
FAX: 05 1174 947 52

ICO: 3 !7 ! 89 ! -1
l( D PH : SK 20 20520656
VÚ B ba nka: 32 7572 í0200
UniC'reilit Oank Slovaki a o.s.:108Y828000/ I I II

assi ~t (~-' ts:np. r,l:;

S po!o~no ~:"

www.ts rn~

Okresné ho súdu Prešov.
odd. Sn. V lol:h tis lo 252/P

zapísaná v OP.

tislo a zdravé

mesto

Technické 1luiby mesta

li'

Výpis uznesenia
predstavenstva spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s.
zo zasadnutia konaného dňa 23.4.2015

Uznesenie č. 21/2015
Predstavenstvo TSmP, a. s.
l. schval'uje
aJ Účtovnú závierku spoločnosti TSmP, a.s. za rok 2014
bi Výročnú správu spoločnosti TSmP, a.s. za rok 2014
cl v zmysle§ 187 ods. l písm. el Obchodného zákonníka a článku 9 ods. 2 písm. gi, článku 14 a
článku 15 ods. 4 Stanov akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. rozdelenie
zisku hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2014 vo výške 2.329,04 € nasledovne:
- časť zisku vo výške 232,90 € (l O% z čistého zisku) prideliť do zákonného rezervného fondu,
- časť zisku vo výške 2.096,14 € zaúčtovať na úhradu straty minulých rokov.
2. ukladá výkonnému riaditeľovi spoločnosti
predložiť dozornej rade TSmP, a.s. k preskúmaniu predstavenstvom spoločnosti schválenú
Účtovnú závierku spoločnosti TSmP, a.s. za rok 2014 a k vyjadreniu sa Výročnú správu
spoločnosti TSmP, a.s. za rok 2014 v zmysle Stanov spoločnosti.
Hlasovalo:3
za: 3
proti: O
zdržal sa hlasovania: O

Správnosť

potvrdzuje
Ing. Richard Drutarovský
predseda predstavenstva

Rozdeľovník

Ing. Peter Smutný,
poverený výkonom funkcie výkonný riaditeľ spoločnosti

Bajka !sk á 3 3
080 O l Prešov

Tel. : 05 In7 117 08

ICO: J 17 189 14
l(' DPH : SK 202 0520656
VÚB banka : 327572 /0200

FAX 05 1174 947 52

UniCredit Oank Slovakia n.s.: l 089828000.' J ill

assistía'- t S!.!!R -~ ~

www. \snm . sk

Spo lotnost" za pl san:í v OR
O h es.ného sud u Prešov .

odd . Sa, Vlož:k a

čislo 2~2/P

PREŠOV REAL, s. r. o., Slovenská 40, 080 01 Prešov

Výročná

správa za rok 2014

Výročná správa spoločností PREŠOV REAL, s.r.o.
za rok 2014

Prešov, máj 2015

Názov spoločnosti:
Obchodný register:
Oddiel:
Vložka:
Právna forma spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:

PREŠOV REAL, s. r. o.
Prešov
Sro,
2847/P
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Slovenská 40
080 Ol Prešov

Základné imanie spoločnosti:

6 638,783775 EUR
31722814
2020521393
SK2020521393
Spoločnosť je mesačným platcom DPH

IČO:
DIČ:
1Č DPH:

Účtovná .hodnota

~lllaj~tk~: ·
(v EUR netto

U03443
Štatutárny orgán spoločnosti: konatelia:
Mgr. Peter Bobko, Vihorlatská 17, Prešov 080 Ol
14.02.2007
Vznik funkcie:
Ing. Juraj Hudáč, Maybaumova 4, Prešov 080 Ol
Vznik funkcie:
01.03.2011
Dozorná rada spoločnosti:

PhDr. Martin Lipka, PhD. Školská 2378/5 Prešov 080 06
Vznik funkcie:
16.09.2011
Ing. Stanislav Kahanec,
Vznik funkcie:

Jurkovičova

12, Prešov 080 Ol
25.02.2013

Ing. Igor Andrejčák Pod Táborom 2781/14 Prešov 080 Ol
Vznik funkcie:
04.10.2012

Výročná správa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.
za rok 2014

2

Všeobecné informácie o spoločnosti
Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. získala právnu subjektivitu dňa 01.03.1996 zápisom do
Obchodného registra Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 2847/P.

Pri vzniku spoločnosti Mesto Prešov delimitáciou previedlo do správy spoločnosti 404
1'l.ebytových priestorov, vrátane objektu Centra sociálnych služieb v lokalite Pod Táborom Azylový dom, ktorý bol pre nevyhovujúci technický stav asanovaný.
Spoločnosť od 01.01.2005 podnikala na základe Zmluvy o výkone správy, v ktorej časť
kompetencií, ktoré do toho času vykonávala vo vlastnom mene a na vlastný účet, prešli podľa
ustanovení tejto zmluvy na účet Mesta Prešov - správa nebytových priestorov, a tým
spoločnosť začala viesť dva samostatné okruhy účtovníctva (účtovníctvo spoločnosti
PREŠOV REAL, s. r. o. -podvojné účtovníctvo pre podnikatel'ov a účtovníctvo mesta Prešov
- správy nebytových priestorov - podvojné účtovníctvo pre obce).

Podľa § 6 ods. (l) zákona č. 258/2009 z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
~doplnení niektorých zákonov " obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo
prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu." V súlade s týmto zákonom
Mesto Prešov uzavrelo dňa 01.08.2010 so spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r .o. mandátnu
zmluvu, ktorej účelom bolo vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán pri
vykonávaní predmetu zmluvy (mandatárom zabezpečenie a sprostredkovanie prevádzky,
údržby a opráv nebytových priestorov vo vlastníctve mandanta, ako aj uskutočnenie právnych
úkonov a inej činnosti uvedených v zmluve).

V zmysle Dodatku č. 19 k mandátnej zmluve zo dňa 1.8.20 l O, ktorý nadobudol účinnosť
1.1.2014, bolo spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. ako mandatárovi zverené zabezpečenie a
sprostredkovanie prevádzky, údržby a opráv bytov a garáží v bytových domoch vo vlastníctve
.nesta Prešov. Uznesením MsZ v Prešove č. 45112013 zo dňa 23.9.2013 Mestské
zastupiteľstvo v Prešove schválilo ukončenie zmluvy o výkone správy s obchodnou
spoločnosťou M.B.P. Prešov, s.r.o. k 31.12.2013. protokolom o odovzdaní a prevzatí
zostatkov súvahových účtov, účtovnej, právnej a spisovej agendy súvisiacich so správou
bytového fondu boli do účtovného okruhu mesta prevzaté zostatky všetkých súvahových
účtov a prevedené ako počiatočné stavy v účtovníctve Mestského okruhu účtovníctva. Do
správy bolo celkovo prevzatých 136 bytových jednotiek, a tak sa celkový počet spravovaných
bytov k 31.12.2014 navýšil na 458 bytových jednotiek a 6 buniek na ul. Arm.gen. Svobodu
č.26.

Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. v roku 2014 spravovala 75 nebytových objektov plus
všetky pozdÍžne parkovacie miesta na miestnych komunikáciách, parkovacie miesta na
Vyhradených parkoviskách vo vlastníctve mesta a spevnené plochy na Baštovej ulici. Mali
sme uzatvorených 371 nájomných zmlúv a 340 zmlúv na dodávku energií a služieb.
Obsaditeľnosť v nebytových priestoroch bola 97,77 %. V roku 2014 nám boli do správy
zverené d'alšie objekty, a to Zimný štadión, garáže na ul .Šmeralovej a nebytový priestor na
ul. Sibírska. Odpredané boli objekty na ul. Kúpeľná l, Am1. Gen.Svobodu, Hlavná 30.
Výročná správa spoločnosti PREŠOV REAL, s .r. o.
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...-'rijatím VZN, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov,
zrušením komisie pre nebytové priestory boli obmedzené kompetencie pri prideľovaní NP, čo
sa bezprostredne odzrkadlilo na poklese tržieb. Proces prideľovania je zdÍhavý, najmä pri
priestoroch s väčšou podlahovou plochou. Nebytové priestory sa v zmysle VZN prideľujú na
dobu jedného roka alebo max.3 rokov, čo je značne obmedzujúci a demotivujúci prvok pre
budúcich nájomcov. Obsaditeľnosť nebytových priestorov ovplyvňuje aj ich technický stav.
NP v správe našej spoločnosti si v súčasnej dobe vyžadujú investície z dôvodu ich značného
ale aj morálneho opotrebovania.
Okrem čo najefektívnejšieho využitia nebytového a bytového fondu spoločnosť dbá
predovšetkým na včasné a dôsledné zabezpečenie opráv a údržby zverených priestorov, aby sa
nredchádzalo znehodnocovaniu spravovaného majetku podľa pokynov vlastníka a na základe
ním schválených plánov a tiež na poskytovanie kvalitných služieb súvisiacich s užívaním
nebytových a bytových priestorov (dodávka energií a médií, odborné prehliadky, deratizácia,
upratovacie služby a pod.), pri čo najefektívnejšom využití finančných zdrojov. Spoločnosť za
týmto účelom následne dbá o účelné využitie získaných finančných prostriedkov.

Ekonomická

oblasť

V ekonomickej oblasti vplyvom prevodu správy bytov došlo k navysemu všetkých
významných ekonomických ukazovateľov. Celkové tržby z predaja vlastných výrobkov a
<:lužieb vr. 2014 vzrástli oproti roku 2013 o cca 1,12 %, náklady bez dane z príjmov vplyvom
agendy bytov vzrástli oproti roku 2013 o cca 40 % Hospodársky výsledok pred zdanením
vrástol o cca 31 % (v absolútnej hodnote o 2.639 EUR).
Náklady

Výrobná spotreba vzrástla oproti roku 2013 o cca 19,02 %, z toho položka spotreby
materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vzrástla o cca 58,80 % a položka
služieb o cca 3,28 %. Nárastom týchto nákladových položiek vzrástol ukazovateľ pridanej
hodnoty o cca 13,66 %. Tento ukazovateľ je rozdielovým ukazovateľom, ktorý vychádza
z rozdielu položiek tržieb a výrobných nákladov.
Položka celkových osobných nákladov vzrástla oproti roku 2013 o cca 29,76 %, kde
mzdové náklady vzrástli oproti roku 2013 o 41,58 %, naproti tomu odmeny členom orgánov
spoločnosti poklesli o cca 40,30 %, náklady na sociálne poistenie vzrástli o cca 27,47 % a
sociálne náklady vzrástli o cca 36,71 %. Nárast týchto ukazovateľov bol zapríčinený už
spomínaným nárastom počtu zamestnancov o bytový úsek a taktiež doplnením dozornej rady
o jedného člena.
V položke odpisov dlhodobého majetku došlo k nárastu o cca l 04,84%. Spoločnosť
zakúpila v roku 2014 osobné motorové vozidlo Roomster pre potrebu správy bytových
priestorov a taktiež došlo k doodpisovaniu drobného hmotného majetku do výšky l OO % v
zmysle daňového zákona.
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Oblasť

tvorby a zúčtovania opravných položiek zaznamenala nárast oproti roku 2013, kedy
tieto v roku 2013 zaznamenali zápornú hodnotu z dôvodu zúčtovania položiek, ktoré prestali
predstavovať riziko nezaplatenia a taktiež k presunu časti položiek do iných pásiem splatnosti
v zmysle platného zákona o dani z príjmov.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť vzrástli oproti roku 2013 o cca 39,91 %vplyvom
položiek a taktiež

daňových odpisov pohľadávok, tvorbou a zúčtovaním opravných
zúčtovaním preplatkov z nákupu energií vyúčtovania za rok 2013.

Náklady v oblasti finančnej činnosti (výnosové úroky, nákladové úroky a ostatné
náklady) nedosiahli výraznejší rozdiel v porovnaní s rokom 2013.

finančné

Výnosy
Hlavným a nosným predmetom činnosti spoločnosti je zabezpečovanie a sprostredkovanie
prevádzky, údržby a opráv nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov ako aj
uskutočnenie právnych úkonov a inej činnosti uvedených v mandátnej zmluve. Zároveň dňom
1.1.2014 bolo spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. v zmysle dodatku k mandátnej zmluve
zverené zabezpečenie a sprostredkovanie prevádzky, údržby a opráv bytov a garáží v
bytových domoch vo vlastníctve mesta Prešov. Zo zmluvy spoločnosti za výkon týchto
činností prináleží zmluvne dohodnutá odmena, ktorá predstavuje jediný stály zdroj príjmov.
Z tejto odmeny spoločnosť uhrádza svoje bežné režijné náklady. Počas roka 2014 spoločnosť
prevádzkovala kaviareň zriadenú na "Vodárenskej veži", kde konzum a vstupné predstavovali
nie bezvýznamný zdroj príjmov. Spoločnosť pri výkone činnosti pravidelne dosahuje kladné
hospodárske výsledky.
V položke výnosov za služby v zmysle mandátnej zmluvy v porovnaní s rokom 2013 tento
ukazovateľ narástol v absolútnej hodnote o 51 285 €,čo je nárast o cca ll ,59 %. Nárast tohto
ukazovateľa bol ovplyvnený účtovaním tržieb za služby v oblasti bytov. Položku ostatných
výnosov z hospodárskej činnosti predstavujú najmä tržby za predaj,výnosy z odpísaných
pohľadávok, dotácie prijaté od mesta a prípadné kladné rozdiely z vyúčtovania.
Pohľadávky

Vývoj pohľadávok z obchodného styku (bez vplyvu opravných položiek) zaznamenal nárast
- brutto hodnota pohľadávok narástla oproti roku 2013 o cca 157,73 %. Tento stav bol
zapríčinený predovšetkým nárastom tzv. priamych fakturácií (fakturácia neviažúca sa priamo
na dohody o platbách) a taktiež fakturáciou za služby v bytovej oblasti. Položky poskytnutých
preddavkov a ostatných pohľadávok zaznamenali nevýznamné zmeny. Ostatné pohľadávky
zaznamenali pokles oproti roku 2013 o cca 4,2 %.
Právny stav:

Pohľadávky
Pohľadávky

Pohľadávky

z obchodného styku

za Prešov REAL, s.r.o. k 31.12.2013
za Prešov REAL, s.r.o. k 31.12.2014

- 190 887,75 €
- 301 093,34 €

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pohľadávky v porovnaní s rokom 2013 nám
v roku 2014 narástli v absolútnej hodnote o 110 205,59 €, t.j. nárast o 157,73 %.
Výročná správa spoločnosti PREŠOV REAL, s .r. o.
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Celkový stav pohľadávok je ovplyvnený starými
v spoločnosti evidujeme.

pohľadávkami,

Pohľadávky

po splatnosti od 90 do 180 dní
Pohľadávky po splatnosti od 180 do 360 dní
Pohľadávky po splatnosti nad 360 dní

ktoré od roku 1996

147 912,49 €
69 922,88 €
45 188,05 €

Poznamenávame, že všetky pohľadávky sú riešené, či telefonickou urgenciou, písomnými
výzvami a v konečnom dôsledku vymáhané súdne. Všetky súdne vymáhané pohľadávky nám
boli doposiaľ priznané a následne riešené exekučne. Doposiaľ nedošlo k premlčaniu žiadnej
pohľadávky.

Záväzky
V oblasti záväzkov celkové záväzky narástli oproti roku 2013 o cca ll, 16 %. Záväzky
z obchodného styku narástli oproti roku 2013 o cca 16,04%. Spoločnosť vytvorila oproti roku
2013 rezervy na rok 2014 vyššie o cca 16,79 %, ostatné záväzky predstavovali nárast oproti
roku 2013 o cca 8,14 %.
Položky zúčtovania so zamestnancami a inštitúciami zdravotného a sociálneho poistenia
vzrástli oproti roku 2013 o cca 38,62 %, kde položka záväzkov voči zamestnancom
predstavovala nárast o cca 44,79% (súvisí s navýšením počtu zamestnancov bytov) a položka
záväzkov voči inštitúciám zdravotného a sociálneho poistenia vzrástla o cca 30,76 %.
Na dani z príjmov spoločnosť zaplatila v roku 2014 na preddavkoch 2679,76 EUR, čo je
v porovnaní s rokom 2013 menej o 6960,64 EUR. Jednotlivé preddavky sa odvíjajú od
poslednej známej daňovej povinnosti za roky 2012 a 2013. Pri dani z pridanej hodnoty ku
koncu roka 2014 spoločnosť eviduje nadmerný odpočet vo výške 191 €.
Hodnota účtov ostatných záväzkov vzrástla oproti roku 2013 o cca 8,14 %.
Najvýznamnejšou zložkou týchto záväzkov sú prijaté preddavky nájomcov za dodané energie
a služby. Záväzky budú predmetom vyúčtovania a priamo súvisia s účtom iných pohľadávok.
ťlastné

imanie
V položkách vlastného imania pohyby zaznamenali účet zákonného rezervného fondu,
ktorý bol navýšený o povinných 5 % prídelu disponibilného zisku po zdanení v sume
255,74 €, odmeny konateľov v sume 4 000 EUR a účet nerozdeleného zisku minulých rokov
na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti v sume 859,09 €. Výška
prostriedkov vedených na účte sociálneho fondu vzrástla oproti roku 2013 v absolútnej sume
o 377,31 €. V oblasti dlhodobých záväzkov spoločnosť eviduje zostatok lízingových splátok
za osobné auto Roomster vo výške dohodnutých 2/3 ceny v sume 8582.- €.
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Predpoklad budúceho vývoja

spoločnosti

Spoločnosť predložila zriaďovateľovi návrh plánu opráv na rok 2015, plán investícií na rok
2015 a plán vývoja ekonomických ukazovateľov na rok 2015, v ktorom predpokladá mierny
rast výnosov z odpredaja služieb a porovnateľnú úroveň nákladov pri valorizácii stavu
režijných nákladov. Od 1.1.2014 spoločnosti v zmysle dodatku č. 19 k Mandátnej zmluve zo
dňa 01.08.2010 pribudli do správy priľahlé pozemky a byty vo vlastníctve Mesta Prešov, čo

podstatným spôsobom ovplyvnilo tak vývoj réžijných nákladov,ako aj výnosov z predaja
služieb.
Naďalej hlavným cieľom spoločnosti je služba pri nákupe energií a služieb
potrebných pre prenajaté nebytové a bytové priestory pri zachovaní maximálnej efektívnosti
a hospodárnosti a služby vykonávané v mene vlastníka pri prenajímaní priestorov. Spoločnost'
naďalej podniká v zmysle platnej mandátnej zmluvy a podľa dohôd o platbách uzavretých
s jednotlivými nájomcami. Snahou spoločnosti v budúcnosti je udržanie súčasného stavu
počtu nájomcov a efektívne obsadzovanie voľných nebytových priestorov, znižovanie stavu
~ohľadávok a záväzkov, spolupráca s vlastníkom pri realizácii prípadných investícií
a efektívne a hospodárne vynakladanie prostriedkov na nevyhnutné opravy a údržbu
zverených priestorov.
V roku 2014 opätovne došlo na základe rozhodnutia vlastníka k odpredaju časti nebytových
priestorov, čo malo negatívny dopad na výsledky hospodárenia tak v okruhu mesta, ako aj v
s.r.o. a preto spoločnosť v roku 2014 predpokladá poníženie tržieb, a to aj z dôvodu ukončenia
väčšieho počtu nájomných zmlúv z dôvodu lepších priestorových resp. finančných ponúk
inými prenajímateľmi.

""lávrh na rozdjelenie zisku
Spoločnosť podľa rozhodnutia konateľov spoločnosti a na základe odporúčania dozornej
rady spoločnosti navrhuje rozdelenie vykázaného disponibilného zisku za rok 2014
vo výške 6 494,38 EUR nasledovne:

l. prídel do rezervného fondu vo výške 5 %
2. odmeny konateľom
3. nerozdelený zisk minulých rokov

324,72 €
4 000,00 €
2 169,66 €

Záver
Základným cieľom spoločnosti je naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
nájomcom bytových a nebytových priestorov, dbať na účelné využitie dodávanej energie,
tepla, vody a iných médií nájomcom a realizovať opravy a údržbu spravovaných priestorov,
aby sa zvyšovala ich trhová hodnota pre vlastníka. Z dôvodu zachovania možnosti ďalšieho
využitia a prenájmu priestorov je nutné do týchto investovať finančné prostriedky na ich
udržanie v uživaniaschopnom stave. Spoločnosť je pripravená realizovať okrem v súčasnosti
dodávaných služieb aj investičné akcie v spolupráci a podľa rozhodnutia vlastníka, k čomu
každoročne predkladá plán opráv a investícií vlastníkovi na schválenie. Do budúceho obdobia
Výročná správa spoločnosti PREŠOV REAL, s .r. o.
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si

spoločnosť vytýčila

skvalitňovanie

ako hlavný cieľ udržať
úrovne poskytovaných služieb.

úroveň

a výšku obsadenosti

priestorov a

V Prešove 11.05.2015
Vypracoval:
JUDr. Kohútová
"~gr. Nadzonová
Kivader
Ing. Lipka

.~·

,

Mgr. Bobko Peter -

~:

konateľ

\

Ing. Buzo~~Jcltoslav - konateľ
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AUDIT- CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
spoločníkovi PREŠOV REAL, s.r.o.
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. ktorá obsahuje
súvahu k 31.12.2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu. a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednos( štatutámeho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje prav.divý
a verný obraz v súlade so .zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskoršich predpisov
(ďalej len" zákona o účtovnictve"), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Zodpovednos( audítora .
Na!ou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsah~je významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o ;sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, vrátane posúdenia rizík
významnej nesprávnosti v ú(Stovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posud7..ovani
t.ohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky
účtovnej jednotky, ktorá poskytuje· pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť áudítorské postupy,
vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol
účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných- .zásad a účtovných
metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom. ako aj vyhodnotenie
·
celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení,
náš názor.

~..e

audítorské dôkazy, ktoré srne zfskali, poskytujú

dostatočný

a vhodný základ pre

Základ pre podmienený názor
Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. vykazuje v rámci kategórie "Iné pohľadávky" (riadok 65 súvahy) a
v rámci kategórie ,.Iné záväzky" (riadok 135 súvahy) zostatky, ku ktorým sme neziskali dostatočné
informácie pre účely nášho auditu. Na tomto účte spoločnosť PRESOV REAL, s.r.o. spravidla
vykazuje nakupované služby a prijaté zálohové platby v rámci správy bytových a nebytových,
priestorov, avšak bez relevantných podkladov, ktoré by preukazovali opodstatnenosť výšky
vykázaných zostatkov sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti týchto zostatkov.

~

*''''*~11M*
AUDIT". CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

Podmienený názor
PodJ'a nášho názoru. okrem možného vplyvu skutočnosti uvedených v odseku .,Základ pre
podmienený názor", účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie spoločnosti PREšOV REAL, s.r.o. k. 31. decembru 2014 a výsledku
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iné skutočnosti
Táto správa je vydaná na základe dobrovol'ne vykonaného auditu, nakol'ko nie sú splnené požiadavky
§ l 9, odsek 2, zákona účtovníctve.
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Vo Vranove n. T., 30.4.2015
AUDIT..CONS ULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473nA
Obchodný register, vložka č. l 121/P
Licencia SKAU č. 52
093 Ol Vranov nad Topľou
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povedný audítor
icencia UDVA č. 1 122

Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.
Uznesenie 01/2015

zo dňa 26.5.2015

k .,Vlhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov
PRE OV REAL.1 s.r.o. za rok 2014"

spoločnosti

1. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

berie

na vedomie

účtovnú závierku spoločnosti PRESOV REAL, s.r.o. za rok 2014

2. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

berie na vedomie
výročnú správu spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2014

3. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

berie na vedomie
správu nezávislého auditora o overeni
hospodárenia za rok 2014

finančnej

situácie

spoločnosti

a výsledku jej

4. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

navrhuje
použiť

disponibilný zisk za rok 2014 vo výške 6 494,38 € nasledovne:

doplnenie rezervného fondu vo výške 5%
odmeny konaterom
prevod na nerozdelený zisk minulých rokov

324,72 €
4 000,00 €
2 169,66 €

..

5. Dozorná rada spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

o d p o r ú č a s ch v á l i ť
Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú závier1<u a výročnú správu spoločnosti
PRESOV REAL, s.r.o. za rok 2014

PhDr. Martin Lipka, PhD.

l

l

•.

Ing. Rastislav Mochnacký
Stefan Hermanovský

........................

.".

l
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HAVARIE 2014

Firma
ATIS 10
ATIS 10
ATIS10
ATISlO
ATISlO
ATISlO
ATISlO
ATIS· lO
ATIS 10
ATIS lO
ATIS10
ATIS10
ATIS 10
ATISlO
ATIS lO
ATISlO
ATIS 10
ATIS 10
ATIS10
ATIS 10
ATIS 10
ATlS10

ObJekt
Družba
Slovenská 40
Jarkova 2

Soltvarská 60
Drulba
Družba
Družba
Mukačevská

zsSváby
Delňa,Košick.á

Slovenská 40
zs Reimanova
zs Reimanova
Drufba
Dru!ba
MUČO

Drufba
VEŽA
Hlav.ná 72
Oumbierska
Delňa

Dru!ba

D6vod

vchodové dvere
oprava omiet()k, marba
oprava omietok, tnal'ba
oprava omietok, mal'ba
oprava omietok, malba
oprava zatečenia do NP
oprava IJMietok, malba
oprava omietok, mal'ba
zatečenie do ptiestor'ov
oprélva
oprava omietok, mal'ba
omietky
malby
zatekélnle
okná
oprava schodiska
oprava po zatečení
omletky,maFby
obklady,dlafby
podlahy po utečeni
oprava prfstre~u WC
oprava okien

Al§~Q~DOiy

ODD EXPRES
ODD EXPRES
. QR.Q EXetJEs SDolu
FORI~PAVOL
FORt~ PAVOL

FOR~ PAVOL
FORIŠPAVOL
FOIUŠPAVOL
FORtŠ PAVOL
FORIŠPAVOL
FORIŠPAVOL

Oelňa

CENTRAL

chem.()dstráneole buriny
chem.odstránenie buriny

~MitPIIPV&Rl!l
.·K ESlÍR PATRIK
KESLtR PATRIK
IC(f&t,R PIJ!fl.IK St~Ditl,
M.P.MAX
M.P.MAX
M.P.MAX
M4 f·&fAK~I~

Marek MateFPl..VNOMA.

OPAL
Družba
Slovenská 40
ZS Sotlvarsk~
SlovenSká 40

oprava fasády
podlihy,chodby

Mukatevská
Solivarská

oprava omietok a soc.zar.
omletky,mal'by

Dru2ba, OPAL
orufba
Orulba, Sváby,Dubnlk.

oprava okien
okná
opravy

H~vn~

oprava plyn.lcotla

Mukačevská

5462,33
1721,82
5555,36
4960,08
2205,42
523,32
1296
2614,33
10909,28
12 420,72
13113,55
3 956,60
10 334,33
3112,42
2194,86
12 301,62
3 499,99
2 221,31
8 699,59
9 012,10
120085128
7 013,60
486,00
1369,68
888,48
1497,60
18480,59
2 189,94
3 269,10
3 151,12
405,48
3~l~;l.~

l 777,48
4950,18
6727.6§.

122

M.g~Wir M!tt.I.·PLV~ ~111.

MP ICANAL
MPKANAL

1193,23

2777,02

1m§
zatekanie strechy
zatekanie strechy
zatekanie strechy
strecha
oprava strechy
strecha
zatečenie strechy
oprava krytiny

OPAl
DRU!BA
Poliarnlcká
Hlavná 122

82/l.JI.e~voL SDolr~.
Chovanec Miroslav
Chovanec Miroslav

Suma

KoJická
Slovenská 40

havária kanal,potrubia
havária kanal.potrubla

2345,53
3 218,48
5564.01
1245,60
7 177,20
880
930Z.f
20,4
20,4
1010,00
1556,82

SKLO MAX
SKLOMAX

S&QMAX 5.@.lu
Timko
Timko
Timko
Timko
Timko
Timko
Timko
nm ko
Tlm ko
Ttmk2SDD1u
Qplkom

Šváby
Šváby

zasklenie
oprava

tcollcká-Zasap
Solivarská 60

elektro
výmt>na rozvádzača
elektro
elektro
oprava EU
elektro

748,87
971,59
1720.46

Opal
Muka~evská

Dell'ia
Kotle ká
fteirnanova, Centrum
Hlavná 69~ Opal
Bernolákova 21

oprava ÚK
elektro

1462,13
3693,47
1439,57
130,79
4134,44

2317,58
3832,44
1193,02
,18~Q,t44

3631S64

OPRAVV2D14
Objekt

Ffrma

3FIN s.r.o.

3FIN s. to. So91u
ATIS
ATJS
ATIS
ATISSeglu
EXIM SERVIS

D6vod

Bernolákova 21

dodávka a montáf pož.dvt

11718

Drulba
Družba
Slovenská 40

oprava priečok .a stien
oprava stropu, podlahy,te
oprava omietok, mal'ba

7524,06
7047,67
3545,62

Drufl)a

oprava elektroniky

Mute

výmena spat.klapky

Ltl.U

JBUlt§

K~ SpoJu

M'n!k Matej-PlYNOMA Hlavná 122
Marttk Matej-PLVNoMA Hlavná 122

oprava Úl<
oprava plyn.kotla

·Mfntlc Maf.ei::PiYNOAfA SWJ/M
MP .KANAL
MP kANAl
MPKANAL
MP KANAL
MP KANAL
MP ICANAL
MPICANAL
MP I<ANAL
MP KANAl
MP KANAL

MP KANAL Spolu
Petra·DREVOUP
Prttq=D/lEVO!!,P IP9lu
PlYNMAX
Pt.YNMAX
PL'fNM.t}(.jpolu
SAB0'-08A$NAY

8ašta,Popradská

kanalizácia
kanaU:tácia
spevnená ploehy
kanalizácia monitoring
oprava kanalldeie
čistenie kanallzácle,opnv
čistenie dafd'oVých zvodo\
oprava kanalfz4cie
oprava vod.pi"fpojky
čistenie kanaJlzácle, oprav

MUCO

repasácia okna

cyklistlclcý areál
Sfdlisko 3, kúpalisko

zazimovanie

Družba

oprava soc.zariadenf

Dro!ba
OPAL

CENTRUM
CENTRUM
Senátor
Družba
Slovenská 40

Šváby
ZS Solivar

SER''ISKOMFORT
SERVtSKOMFORT

SERVISKOMFORT
SERVISI(OMFORT
S[RVISkOMFORT
SERVISKOMFORT
SERVISKOMFORT

SERVlSKOMFORT
SERVISKOMFORT
S~RVISKOMFORT

SERVISKOMFORT

575,14
575.1.4
40,82
97,2
J38.02
608,82
976.60
4 662,67
18 907,30
834,42
711,91
179,04
305,22
488,65
250,06
27914.62
342

Hl
zazimovanie stroj.tech.

1914,96
3391,27
~~06.1.3

SMO-OWNAYSRRIY
SERVISK()MFORT
SERVISKOMFORT

300

a!1Q

EXIMHRVIS SR91u
Kollovský

suma

3168,49
3J§A49

ZS

Muhčevská

Haburská,Drufba
Slovenská 40
OPAl.,Potiarnické
Slovenská 40
Družba
Senátor
Komunitné centrum
Centrai,Orulba,Ďomblerska
Hlavná, Jarková
Hlavná 69,67 ,Centrum
MUCo, Popradská
Bernolákova 17,Pollamldtá,Cenrum

SERVISKOMFORT
Ko~ická, Centrai,Hfavná 122,
Družba
SERVISKOMFORT
S(RVISICOJMORT Spolu
SKLOMAX.
Ko!lcká
SKLOMM Spolu

malé opravy
drobné opravy
drobné opravy
drobné opravy
drobné opravy
drobné opravy
oprava interiéru
oprava dve rf
opravy
oprava dverf a zámkov
opnwa dver( a WC
oprava dverr
oprava
opravy
výmena čerpadla

701,00
393,60
1125,44
952,37
161,40
418,27
873,36
122,88
1702,1
313,81
854,75
859,51
752,53
151,2
272,4
96S6~

zasklenie

790,66
790.66

TIMKO Peter
TtMKO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter
T1MKO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter
TIM !CO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter
llMKOPeter
TIMKO Peter
nMKO Peter
TIMKO Peter
TIMKO Peter

Letné kúpalfsko A. P.

Jarková
RelmanovOJ,Hiavna, OiJbnlk,
Slovenská 40,Po!lamlcká, Švábyi Opal
Dnilba, SIOVEhUkä 40
Bernolákova 21, Reimanova
Hlavná 67

lazimovanie
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro
elektro

Central,

stropna konhtukda

OPAl,CENTRUM

Druiba
CENTRUM
Slovenská 40
zs Sváby
Hlavná 72
CENTRAL
. ňumbterska
Dru!ba
cykli$tlcký aréál

Vela

TIMK{l. feter $l)oJfl.

V.M~thla

Y,Mgthfg,~

938,10
558,44
1017,28
1196,03
71S,44
675,62
515,23
1663,02
850,78
499,34
468,37
980,96
2321,98
1460,3
1523,29
584,34
2192,2
238,09
;IB3äiJ
230
~

Opal, Podchod, Slovenská 40
Mukačevská

orufba, Kúperná
Celkqm

96f..64t0l.

·························-······--·--··-··----··-·-----.....,-

JNVEsrfCtf 2014

Firma
ATIS

oavod

Objekt
Švábska

oprava

19 984,80

CENTRUM
CENTRUM

dodávka a montál zámk.
kanal.a vodov.potroble

35 544,88

Am.~
EKOPRIM
EKO PRIM

Sumit

liUYI

flC9PBfM$pofM

35 818,75
113@,63

FCibiall"PLUMBER

ZS Sváby

rekon!tr.vykurovania

ftlbltm::fl.UMBER ~lu
mmclté2

Delňa

fitness prvky

MOVYROB

CENTRAL

okná

MOWROA Srmlu
Okenné ~\)dio

CENTRAL

vý'mena okien

2 4S1,76

okennl Jtúdlq Spelu
PEHAES

Bernolákova 21

sprfstupnenle

24$1,1§
412,24

projekt.dokumentácia

2 673,60

architektonické slulby

22 920,00

mmt;/!U Spotu

läJ.

PEHAESSJ~!Zlu

~

14 978,58
l4JI.7458

412,24

.Slovak Medical Company CENTRÁl
S}ovqkfttfetlklii.ComJ;gnySpolu
zerozero
tt:tJNero kg,lu

12183,34
!2U.it34
? 58;40

CENTRUM

BlM

ZWJl

1.41'jf6,35

S P RA V B Y T K O M F O RT, a.s. PREŠOV

Výročná

správa
za rok 2014

Prešov, máj 2015

1. I D E N T I F I K Á C I A SPOLOČNOSTI:
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Preiov
akclov6 apoloZ:nosi
Volgogradak6 88,080 01 Prelov

Názov:
Právna forma:
Sídlo spoločnosti:

Základné Imanie:

3 050 460,• EUR

DIČ:

317 185 23
2020520645,

IČO:

mesačný

platca DPH

Účtovn6 hodnota majetku v EUR:

Oprávky

Obstarávacia cena
Vlastný majetok k 01.01.2014
+prírastky
-úbytky
k 31.12.2014

35
2
1
36

160
727
651
236

248
910
926
232

19 199 456
1 561 270
132 337
20 628 389

štatutárny orgán:
Predseda:
Pod predseda:

Predstavenstvo
Ing. Natália Bandurlčová
MUDr. Miroslav Lukáč
Dipl. Ing. Paul Minarik
Ing. Manfred Blôch, MBA
Ing. Juraj Hreha

Dozorná rada:

Dr. Martina Jochmann
Dušan Pavlovič
Ján Budzák

Členovia:

Zostatková cena

15 960
1166
l 519
15 607

792
640
589
843

Predmet činnosti podnikania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Správa bytového fondu a nebytových priestorov a základné služby spojené
s prenájmom.
Opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia, nová výstavba IS.
Projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia a modernizácia technologických
zariadení a tepelných zdrojov.
Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody.
Revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok.
Revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb.
Revízie elektrických zariadení silových do 1000 V, bleskozvodov.
Revízie zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov.
Opravy a rekonštrukcie pásových horúcovodných kotlov.
Revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových nádob.
Opravy a montáž vodovodov na studenú a teplú vodu, indukčných meračov tepla,
detektorov spaliteľných plynov a pár.
Cestná motorová doprava -cestná nákladná doprava.
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
Prenájom nehnuteľností.
Výroba strojných zariadení a súčastí.
Predaj strojných zariadení a súčastí.

2

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Obchodná činnosť v stavebníctve.
Vedenie účtovníctva.
Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov.
Podnikaterské poradenstvo.
Automatizované spracovanie dát.
Sekretárske služby a kopírovacie práce.
Reklamná a propagačná činnosť.
Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým
Inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane.
Sprostredkovaterská činnosť v oblasti služieb.
Čistiace a upratovacie služby.

Tieto činnosti sa realizujú na vlastnom majetku.

2. VŠEOBECNé INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
Inform,cle o fungova nf spolobloatl
Rakúska spoločnosť Energiecomfort GmbH Wien prevzala v roku 2007 100 o/o podiel
spoločnosti C.E.U s.r.o. Zároveň v júli 2007 sa akcie spoločnosti, ktoré vlastnila C.E.U. vo
výške 55 % previedli na Energlecomfort. Táto sa stala majoritným akcionárom
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Pre~ov. Mesto Prešov vlastní 45% akcií.
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov mala rozhodujúci vplyv a bola materskou
spoločnosťou so tOO-percentným podielom v spoločnostiach Pre~ov Energie, s.r.o.

a SPRAVBYTKOMFORT - Správa bytov, s.r.o. obidve so sídlom v Prešove, Volgogradská
88.
Dňa 26.02.2014 mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Presov Energie, s.r.o.
rozhodlo o zrušení spoločnosti likvidáciou. Po schválení mimoriadnej účtovnej závierky
spoločnosti Prešov Energie, s.r.o. v likvidácii, Konečnej správy likvidátora o priebehu
likvidácie spoločnosti a návrhu likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku
spoločnosti, likvidátor podal na príslušný registrový súd návrh na výmaz spoločnosti
Presov Energie, s.r.o. v likvidácii, z obchodného registra. Dňa 11. novembra 2014 bola
spoločnosť z obchodného registra vymazaná.

Predstavenstvo spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na svojom zasadnut! dňa
6.8.2014 schválilo zlúčenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov so spoločnosťou
SPRAVBYTKOMFORT - Správa bytov, s.r.o. v zmysle zmluvy o zlúčení. Univerzálnym
právnym nástupcom sa stala spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Nástupnícka
spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov - 100 % materská spoločnosť a zanikajúca
spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT- Správa bytov, s.r.o. zanikla v zmysle zmluvy o zlúčení.
Rozhodujúci deň bol 1.9.2014.

Dlslok,cla pracovisk:
ul.
ul.
ul.
ul.

-Správa
- Facility manažment
- Energetický manažment

3

Volgogradská 88
Volgogradská 88
Volgogradská 88
Jazdecká 19

·;-

Inform6cle o rlzlk6ch
Riziká a neistoty sa môžu vyskytnúť z dôvodu cenového rizika primárnych energU,
výpadku pohľadávok ako aj porúch zariadení.

3. FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI
Inform6cle o hospod6renf spolofnostl
údajov z účtovných výkazov poskytuje hodnotenie vývoja objemových
- tržieb a kvalitatívnych ukazovateľov - výsledok hospodárenia
z hospodárskej a finančnej činnosti.

Analýza

ukazovateľov

Z porovnania výsledkov troch po sebe nasledujúcich účtovných období, je vidieť vývoj
tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. Do oprávnených nákladov ceny tepla
v príslušnom roku boli premietnuté ceny materiálu a energií.

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Preiov

2012
v tis. EUR
20580
1461
17 710
1409

2013
v tis. EUR
19252
1489
16 825
938

2014
v tis. EUR
17539
1 266
14 974
l 299

19108
10 634
2 022
8 612

17097
9 923
2 218
7 705

16026
8 345
2 136
6 209

Odpisy DHaNM

l 888

1 347

1498

Osobné náklady
mzdové prostr.
zákonné poistné
prídel do SF
príspevok na stravu
ostatné

2 300
1495
561
18
37
189

2 026
1406
507
18
36
59

2 159
l 502
540
19
38
60

Služby
opravy a údržba
ostatné služby

2 290
1477
813

2 633
l 674
959

2 302
1494
808

Ostatné dane a popi.

96

96

95

Ostatné náklady HČ

644

29

492

Ostatné fin. náklady
Ostatné náklady

617
639

371
672

395
740

Výnosy celkom
z toho:
služby
výroba a predaj tovaru
ostatné výnosy
N6klady celkom
z toho:
Materiálové náklady
spotreba materiálu
spotreba energie

4

VYNOSY CELKOM
Vlastné
Prfspevok
Pre v. dotácia

2012
v tis. EUR
20 580
20 580

2013
v tis. EUR
19 252
19 252

2014
v tis. EUR
17 539
17 539

19108

17 097

16 026

1472

2155

1513

o
o

NÁKLADY CELKOM

vfSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED
ZDANENfM

o
o

o
o

In6 d&lellt6 ukazovatele flnanlinej sltu6cle spololinostl
2012
v tis. EUR

2013
v tis. EUR

2014
v tis. EUR

POHJ:ADAVKY
Celkom
Po lehote splatnosti

2 244
327

1636
351

1592
338

Celkom
Po lehote splatnosti

1 036

1 604

993

2447

2815

3057

ZÁVÄZKY

o

STAV NA BEŽNOM ÍJČTE

o

o

Stav na belnom 6&e
Finančná situácia v akciovej spoločnosti bola v sledovanom roku ovplyvnená splácaním
úverov a novým úverom na nákup drevnej štiepky.

Stav bankového účtu počas celého obdobia bol kreditný. Oproti roku 2013 bol vyšší
o 241.589 EUR.
V sledovanom období boli hradené splátky úverov poskytnutých z UniCredit Bank na
investície. Zostatok úverov k 31.12.2014 je vo výške 8.450 tis. EUR.
Spoločnosť eviduje krátkodobú finančnú pôžičku od Tr-Komfort, s.r.o. Trnava na nákup
štiepky v kotolniach na biomasu vo výške SOO tis. EUR, ktorá je splatná 30.6.2015.

Celkový stav pohradávok k 31.12.2014 je vo výške 1.592 tis. EUR. Pohradávky
organizácií - podnlkaterov a odberateľov tepla predstavujú k sledovanému obdobiu za
uskutočnené služby, za dodávku tepla a teplej vody po lehote splatnosti čiastku
165 tis. EUR a pohl'adávky za byty a nebytové priestory po lehote splatnosti čiastku
173 tis. EUR, spolu 338 tis. EUR.
Akciová

spoločnosť

nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

s

'

4. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU
Udalosti osobitného významu, ktoré nasledujú bezprostredne po skončenr účtovného
obdobia nie sú žiadne.

S. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI
Ekonomická situácia spoločnosti je primeraná podmienkam v SR a závislá na
obmedzeniach legislatívy /určenie maximálnej ceny pre výrobu tepelnej energie,
primeraný zisk, regulácia nákladov/. Najväčšou Investičnou akciou v roku 2014 bola
modernizácia kotolní Šváby Kl a Šváby K2 vrátane Inštalácie KGJ vo výške 1.089.325,72
EUR.
Rozsah realizovaných investícií v roku 2014 závisel od disponibilných zdrojov v akciovej
a od poskytnutých úverov.

spoločnosti

V hospodárskom pláne na rok 2015 má SPRAVBYfKOMFORT, a.s. Prešov plánovaný vývoj
výnosov vo výške 18.196 tis. EUR a nákladov vo výške 16.998 tis. EUR. Očakávame
dosiahnutie zisku pred zdanením vo výške 1.198 tis. EUR. Tento výsledok je ovplyvnený
hlavne znižovaním spotreby energií ako aj plánovanou mod~rnlzáclou kotolní SK4
a napojenie na CK Sekčov.
Všetky
Investičné
akcie,
súčasné
aj
minulé,
ktoré
realizuje
spoločnosť
SPRAVBYfKOMFORT, a.s. Prešov, sú zamerané na efektívnu, bezpečnú a ekologickú
výrobu, rozvod a dodávku tepla všetkým svojim odberateľom. V roku 2015 je očakávaný
predaj tepla na úrovni 203.661 MWh a predaj elektrickej energie na úrovni 4.380 MWh.
V pláne Investičných akcií je najdôležitejším projektom v roku 2015 "Modernizácia
kotolní SK4 a napojenie na CK Sekčov", z uvedenej kotolne sa stane odovzdávacia
stanica tepla. Týmto krokom dôjde k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie v okruhu
zmodernizovaného zdroja tepla a k možnosti zvýšenia príspevku k zisku. Neistoty sa
môžu vyskytnúť z dôvodu nárastu cien energií.
Zároveň sa aj naďalej bude zabezpečovať v čo najväčšej miere využitie 9,6 MW zdroja na

Biomasu I CK na Jazdeckej ulici a 8 MW zdroja na Biomasu II CK
Prehľad

vývoja

spoločnosti

Ukazovateľ

Výnosy spolu
Náklady spolu
Previdzkový výsledok
Finančný výsledok
Hospod6rsky výsledok
pred zdanenfm

Sekčov

v Prešove.

v rokoch 2015 a! 2017 v tis. EUR
Pl;in 2015

Pl;in 2016

Pl;in 2017

18196
16 998

16 959
15 781

17 080
15 927

1550
- 352
1198

1480
- 302
1178

1450
-297
1153

Znižovanie predaja tepelnej energie, ktoré zo strany našej spoločnosti nemozeme
ovplyvniť, je spôsobené nižšou požiadavkou tepla na strane odberateľa. Podstatným

6

d6vodom poklesu odberu tepla je zateprovanle objektov, hydraulické vyregulovanie,
ekvltennlc:ká regutjcJa a lzoljda rozvodov. Na§a spoločnost bude vykon6vat aktlvne
kroky prostrednfctvom odbytu a pokračovať v rozpracovan'ich proJektoch s e1erom
zvýtenla odberu tepla zlskavanfm nových odberov.
Modernizáciou zartadenf a technol6gle chce spoločnosť nad'aleJ plniť svoj základn~ der -

realizovať ekonomické zámery spoločnosti, stabilizovať cenu tepla a poskytovať kvalitné

slulby pre klientov.

e. NAVRH

NA ROZDI!LI!NII ZISKU
1 159 417,14 EUR.

Wlka zisku po zdanenl
DIVIdenda akcionára energrecomfort GmbH Wien
DIVIdenda akclonám Mesto PreJav
Pridel do fondu na flnancovanle 'nvestlcl'
,-

7

550 000,00 EUR.
450 000,00 EUR.
159 417,14 euR

e:

CONSULTATIO

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ltatutámemu orgánu spoločnosti
SPRAVBYTKOMFORT. a.s. Preiov
Uskutočnl!l

audit prilolenej ťlatovnej závierky spoloenostf
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Pre.lov, Volgogradská 88. Preiov, lOO 31 718
523, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a slrét za rok
končiaci k uvedenému détumu a poznámky, ktoré obsahujO súhm
významfl9ch úetovných zásad a ~vných metód a dallfe vysvetl'ujúca
lnformécle.
sme

ZodpovediKNif M.stutárneho orgánu za ~tovnú závierku
ätatu~my orgán je zodpovedn9 za zostavenie tejto fletovnej závierky,

.ktorá poskytuje pravcJivý a verný obraz v súlade ao Zákonom o účtovnrctve a.
43112002 Z.z. v znenr neskorAich predpisov (dalej letl..zékon o Očtovnrctve•) a
1.a Interné kontroly. ktoré itatutámy orgán pova!uje za potrebné Pr&
zostavenie C.čtovnej závierky, ktoré neobsahuje vý.tAamné nesprévnosU. čl už
v dOsledku podvodu alebo chyby.
Zodpovednost auditora

Nalou zodpovednosťou je vyJadriť názor na· túto Očtovnťl závierku na
základe néäho auditu. Audit sme uskutočnili v $úlade s Medzinárodnými
audltorskýml ltandardml. Podra týchto ltandardov máme dodržiavať etické
pof.iadavk;y, naplánovať a vykonať audit tak. ab.y sme zlskalf primerané
utstenle. že účtovná závleňul neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na zlskanfe audltorskS'ch
dôkazov o sumách a lldajoch V)'kázanS'ch v ťí6fovnej závierke. Zvolené
postupy závisia od úsudku audrtora, vrátane pOs~denla rtzrk významnej
nesprávnosti v Očtovnej zév.ierke, čl už v d6aledku podvodu alebo chyby. Prf
posudzovani tohto rl~ audltor berie do wahy Interné kontroly relevantné na
zostavenie účtovnej zévlerlty Clčtovnej Jednotky, ktorá poskytuje pravdl~ a
vem9' obraz, aby mohol navrhnúť audltorské postupy vhodné za daných
okolnostr, nie vi8k na účely vyjadrenia názoru na účinnost' lntemých kontrol
_Clčt~J jednotky. Audit dalej zahfňa vyh!Jdnotenle vhodnosti poutlt)'ch
C.čtovnjch zásad a účtovnjch metód ako aj primeranosU účtovn9ch Odhadov,
ktoré urobil 4tatutámy orgán, ako aj vyhodnotenie .ceJkovej prezentácie
účtovnej závierky.
·
A • Cans.U.tta, .,.a. 1 r.e..
2!1. qaola 36C, ll l 09 DIIUil1rna
JCo JS 110 ,..7,Uc:adl SJV.a 000247
ObdJodiilý nPtcr 0~ Jlld&a thcŔII.tYIII, Yblib :t)~,UJB
~~

Td.:~l-2 ..nlJJl.&I.

Fax:·K21Ml41ll!IO

CONSULTA.TlOHOLDINO 00Eil'NAT10NAL WI~O,IIbH., Wi.m

€
CONSULTATIO

vienna
prague
bratislava
budapest
ljubljana

Sme presvedčenr. že audrtorské dôkazy, ktoré sme zrskali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podfa nälho. názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý
finančnej situácie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT,
Volgogradská 88, Preiov, k 31.decembru 2014 a
hospodárenia za rok končiaci· k uvedenému dátumu
zákonom o účtovnrctve.

a verný obraz
a.s. Preiov,
výsledku jej
v súlade so

DODATOK SPRÁVY:
Spolu s účtovnou závierkou nám bola predložená výročná správa za
rok 2014:. Podfa náiho názoru údaje vo výročnej správe použité z
účtovnej závierky sú v súlade s účtovnou závierkou, ktorú sme auditovali
a uvedená účtovná závierka je kompletná.

V Bratislave, 18.03.2015

'

--

.

A • Consultatio, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 247
Splnomocnený audítor:
ING. JÁN P O L Ó N V, PhD.
Licencia SKAU č. 1115

.-\- Consullatio, spoL s r.o.,
29. augu.<;ta 36C, 81109 Brntislavn
IČO 35 810 947,licoocia SJ<Au 000247
Obchodný register Ola-<lllného súdu Bratislava I, vložka 239S5iB
Tel: +421-2 -:B411141, Fax:+421·2·534113'Xl
Partmnká spoločnosť CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL WinschaftsprUfung GmbH., Wit~l

STANOVISKO
Dozornej rady SPRAVBYTKOMFORT, a ••• Prelov,
k výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2014

Dozorná rada SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Pre§ov na svojom riadnom zasadnutl dňa
14. aprfla 2015 zhodnotila hospodárske výsledky SPRAVBYTKOMFORTu, a.s. Pre~v za
obdobie roka 2014.
V súlade s § 198 Obchodného zákonníka boU Dozornej rade predložené nl!šte uvedené
dokumenty, s ktorými sa rada oboznámila s následovným výsledkom:
1. Dozorn~ rada odporúča predložiť Valnému zhromaždeniu na schválenie Výročnú
správu za rok 2014 a uverejniť ju v Obchodnom vestnfku.
2. Členovia Dozornej rady sa oboznámili s výsledkami ročnej účtovnej závierky
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Pre~v za rok 2014 a súvisiacou audftorskou správou firmy
A-CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava.
Dozorná rada v zmysle § 198 o.z. odporúča predložiť Valnému zhromaždeniu na
schválenie ročnú účtovnú závierku.
3. Dozorná rada sa oboznámila s návrhom na rozdelenie zisku.
Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť "Návrh na rozdelenie zisku".

V Prešove

dňa

14.04.2015

Dr. Martina Jochmann
Predseda DR

•
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Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
Pionierska 24 , 080 OS Prešov

VÝROČNÁ SPRÁ V A
ZA ROK 2014

l .Identifikácia

spoločnosti

Názov spoločnosti :

SaZÚPC,s.r.o.

Právna forma :

spoločnosť

Základné imanie :

18 590,000 E

IČO:

31719473

IČ DPH:

SK2020523890

s ručením obmedzeným

Účtovná hodnota majetku :

*

Vlastný majetok

spoločnosti

(vE) :

PS k 1.1.2014

414 329,15 E

Prírastky

151 010,00 €

Úbytky
KS k 31.12.2014

39,50 €
565 299,65 €

Z toho dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (v €)
PS k 1.1.2014
Prírastky
Ubytky
KS k 31.12.2013

(

Obstarávacie ceny
414 329,15
151010
39,50

Oprávky
362 754,18
64 282,80
39,50

Zostatkové ceny
5157497
86 727,20

565 299,65

426 997,48

138302,17

'l
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l
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*Od mesta Prešov má spoločnosť prenajatý majetok, ktorého účtovná hodnota k 31.12.2014 je

o€.
*Spoločnosť

spravuje mestský majetok v celkovej hodnote 50 951 291,84 €. Jedná sa o cestný

fond.
Štatutárny orgán spoločnosti : Spoločnosť má dvoch konateľov v zmysle
Konateľmi spoločnosti

Zakladateľskej listiny.

sú: za mesto Prešov- Ing. Peter Smutný,

'

za fy. J.V.S. ,s.r.o., Prešov -Anton Rokošný

Dozorná rada : V zmysle Zakladateľskej listiny má spoločnosť troch členov dozornej rady:
Ing. Buday Andrej
p. Vojt Rudolf
p. Veteráni Pavol
Predmet činnosti podnikania :
- zimná údržba prešovských ciest
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod, veľkoobchod)
- čistiace a upratovacie služby
- prenájom
Výročná

hnuteľných

vecí

správa je vyhotovená za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

l 2. Všeobecné informácie o činnosti
Mesto Prešov zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktorých celková dÍžkaje 178
km, prostredníctvom firmy SaZÚPC, s.r.o., ( so 70% účasťou mesta).
Samotná zimná údržba je zabezpečovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy, predmetom ktorej aj
v roku 2014 bolo zabezpečenie týchto činností :

l. Prípravné práce :
- vypracovanie operačného plánu
- príprava komunikácie pred zimnou údržbou ( materiálne zabezpečenie,
vytvorenie skládok posypových materiálov a pod. )
-príprava a údržba strojov a dopravnej techniky
- školenie pracovníkov zabezpečujúcich zimnú údržbu

2. Vlastná údržba :
- posypy komunikácií- inertným materiálom

-

c.hemick~'m

materiálom

pluhovanie komunikácií
dispečersko - spravodajská služba

l

l
l
l
l
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sa vykonávajú v zmysle schváleného

operačného

plánu.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok dispečersko- spravodajská služba bola
po dohode s mestom Prešov, Sekciou vnútornej správy a verejných činnosti tak, že
pracovníci zabezpečujúci služby boli v pohotovosti doma a na príkaz dispečera nastupovali plniť
úlohy zimnej údržby.

zabezpečovaná

Firma zabezpečovala zimnú údržbu miestnych komunikácií vlastnými dopravnými prostriedkami
a to: jeden sypač na podvozku T-815, tri sypače na podvozku Ranault,jedno osobné vozidlo, jeden
nakladač UNC 053 ajeden traktor.
Technikou, ktorú má zmluvne zabezpečenú od f. J.V.S.,s.r.o.Prešov, a to: jeden nakladač, jeden
automobil 3,5 t na ručný posyp, nakladač UNC 060 na odhrňovanie snehu na odbočovacích pruhoch a
okolo obrubníkov na zastávkových nikách.
Náklady na zabezpečenie zimnej údržby sú závislé a priamo úmerné priebehu zimného obdobia
a konkrétnym klimatickým podmienkam.
Výkony a služby sú každodenne zaznamenávané do pracovného denníka, ktorý je vedený
a uložený v dispečerskej miestnosti zimnej údržby.
Kontrolu a preberanie vykonaných prác z hľadiska vecného a cenového zabezpečuje za mesto
Prešov pracovník oddelenia verejnoprospešných činnosti -Ing. Vrbenský a Ing. Zvoláreň

Údaje o výkonoch zimnej údržby za rok 2014 v porovnaní·~s rokom 2013 :
Rok2013
431853,33
5167,5
ll 214 km
8 346 km
l 459 t
473,3 t

Náklac!Y_ na zabezpečenie zimnej údržby
Náklady na správcovstvo cestného fondu
Pluhovanie
Po syp
Spotreba inertného materiálu
Spotreba chemického materiálu (soľ)

Spravodajsko-dispečerská

Rok2014
211883,51
22687
2422
1395,2
736,8
220 4

služba
Rok2014

Rok2013

Spolu

hod.

€

Hod.

€

12 580

70 038,04

10 323

63392

l
l
l
l

SaZÚPC,s.r.o., Výročná správa za rok 2014

Spoločnosť

doporučuje

str. 4

dosiahla za rok 2014 hospodársky výsledok po zdanení - stratu -16 810,30 €, ktorú
uhradiť z nerozdeleného zisku min.rokov.

l 3.Finančná situácia spoločnosti
A) Informácie o.,hospodárení

spoločnosti

SKUTOCNOST
2013
v€

údaje v €
2012
v€

Rok

1.IVYNOSY CELKOM

352
347
339
2
5
3
2

(bez dotácie)

1.1 SLUZBY
1.1.1 zimná údržba ciest
1.1.2 prenájom dopr.prostriedkov
1.1.3 ostatné služby
1.2 PREDAJ TOVARU
1.3 OSTATNE

--

2. NAKLADY CELKOM

813
047
086
794
167
766
000

438
431
423
2
5
6

v€
799
853
281
794
778
929
17

607
604
211
2
390
3

832
791
884
794
113
024
17

312 531
56 774
56 774

627
30
15
15

593
803
407
396

784
469
979
490

31 183
8186
6 295
1 891

64
14
11
3

283
667
124
441
102

177 395
25 929
151 466
4 340
4410
14189

194 471
10 804
183 667
5 461
4575
11 881

491
13
478
6
5
14

917
719
198
480
i24
319

291 894
52 307
52 307

2.1 MA TERIALOVE
2. 1.1 spotreba materiálu
2.1.2 spotreba energie
2. 1. 3 iné materiálové náklady
2.2 ODPISY DHaNM
2.3 OSOBNE NÁKLADY
2.3.1 MZDOVE PROSTRIEDKY
2.3.2 POISTNE DO FONDOV
2.3.3 PRIDEL DO SF
2. 3.4 PRISPEVOK NA SlRA VU
2.4 SLUžBY
2.4. 1 opravy a údržba
2.4.2 ostatné služby
2.5 OSTATNE DANE A POPLATKY
2.6 OSTATNE NÁKLADY Z HOSP. CIN.
2.7 OSTATNE FINANCNE NÁKLADY J

2014

32
6
4
1

..

B) Hospodársky výsledok
2012
údaje v €

VYNOSY CELKOM:
VLASTNE
PRISPEVOK
PREV.DOTACIA
NAKLADV CELKOM:
VYSLEDOK HOSPOD.

2013

v€

v€

352 813

438 799

2014
v€
607 832

607 832

291 894

312 531

627 593

60 919

126 268
-

-19 761

'
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A) Iné dôležité ukazovatele
;e,

1.

finančnej

str. 5

situácie

49g
· uaaJev€
POHĽADAVKY

1.1 celkom
1.2 po lehote splatnosti
2.

ZAVäZKY

3.

2.1 celkom
2.2 po lehote splatnosti
STAV NA BEZNOM UCTE

-

v€
11 o 777
279

2014

e2013

v€
371 697
308 920

98 456
26 844

163 198
59 168
98 535

180 626
8 912
223 268

59 904

214 150

l 4.Udalosti osobitného významu
V roku 2014 boli uplatňované organizačné opatrenia z roku 2008 za účelom zníženia nákladov
na dispečersko-spravodajskú službu s tým, že v čase priaznivých poveternostných podmienok službu
zabezpečovali 2 pracovníci ( dispečer + l vodič), ostatní pracovníci boli v domácej pohotovosti.
Spoločnosť eviduje k 31.12.2014 pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 26 844 €.
Pohľadávky voči mestu Prešov eviduje spoločnosť vo výške 26 445 €.
Je potrebné uviesť, že v priebehu roku 2014 spoločnosť zabezpečovala na základe Mandátnej
zmluvy čl.2 bod lb, práce havarijných stavov , povodní, vysprávok pred zimným obdobím, zber a
likvidáciu kadaverov a pod. v celkovej výške 468 136,38 EUR s DPH (390 113,65 EUR bez DPH),
viď príloha č. l.
Práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. l sa realizovali na základe rozhodnutia MsÚ, z dôvodu
nesolventnosti zmluvného partnera, spoločnosti Doprastav, a.s.

5. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Je veľmi obtiažne plánovať ekonomické ukazovatele na zabezpečenie zimnej údržby ciest, keď
náklady sú závislé a priamo úmerné priebehu zimného obdobia a konkrétnych klimatických
podmienok. Táto činnosť sa zabezpečuje maximálne 6 mesiacov v príslušnom roku.

6.Návrh na rozdelenie zisku
Spoločnosť

dosiahla v roku 2014 hospodársky výsledok po zdanení - stratu vo výške -16 810,30 €,
ktorú doporučuje uhradiť z nerozdelených ziskov min.rokov.

V Prešove

dňa:

v€

4.5. 2015
Ing. Peter Smutný - koP
Anton Rokošný- kon. sr·
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Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, Prešov

Príloha

č.l-

Výročná

Zoznam faktúr za rok 2014- ostatné služby
správa, časť 3, tabul'ka A, čast' l-výnosy celkom-ostatné služby

Číslo faktúry

Čiastka

Stavba

s DPH

20140102

2 901,31

20140417

78 338,42

20140418

4 598,86

20140419

21 427,98

cs s

20140420

18 476,02

El. energia 1-II.Q

20140421

3 007,27

20140423

30 066,60

Obnova vodor. DZ

20140524

33 595,62

Vysprávky na komunikáciach

20140526

15 764,91

Povodeň

20140733
20140734

7719,78
2 959,96

Povodeň

20140838

4 180,56

Oprava dlažby - ul. Hlavná

20140839

12 822,42

Ul. Hlavná- výjazd z Jarkovej

20140840

12 855,59

Havarijné stavy- nepredpokl.práce

20140841

3 004,31

20140942

82,99

20140943

15 565,66

Ul. Terchovská

20140944

16 584,78

Ul. Baštova

20140945

-3375,00

Dobropis- výjazd z ul. Jarkovej

20140946

2 715,94

Havarijné stavy - nepredpokl.práce

20140947

6924,29

Havarijné stavy- nepredpokl.práce

20140948

39698,90

Vysprávky na komunikáciach

20141051

20881,49

Vysprávky na komunikáciach

20141153

6331,96

20141154

10046,92

20141155

1319,82

Ul. Prostejovská- opr.chod. z bet.tvám.

20141156

3762,00

Prefakturácia- DLC,s.r.o. (Kadavery)

CSS -ul.

Levočská-

Volgogradská

Vysprávky na komunikáciach
Údržba a oprava DZ

DZ na základe rozhodnutia

Povodeň

Ul. Zemplínska - oprava potrubia
Odťah

vozidla

Ul. Prostejovská- opr.chodníka
Ul.Prostejovská- opr.chodníka ku ZŠ

Prefak. - DLC,s.r.o. (Kom.Bajkalská)

20141157

17902,78

20141158

912,55

20141159

5519,65

Havarijné stavy- nepredpokl.práce

JR~~OQ

J>ref~urácia ~. Qb-C~s.r.o,

20141161

~~,,.""7~~~-"'"'~"'~"'"''

--

Ul. Čsl.armády

(Kadavery)

20141265

35635,26

Vysprávky na komunikáciach-pred ZÚ

20141267

2295,11

Vysprávky na komunikáciach-pred ZÚ

20141271

2838,00

Prefakturácia- DLC,s.r.o. (Kadavery)

20141266

27225,35
314,32

Spolu s DPH:
Spolu bez DPH:

468136,38
390113,65

Monitoring
Fa pre cudzích

:
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Príhovor
generálneho riaditera

Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegovia,
priatelia,
dovone mi, aby som Vám predložením výročnej správy odprezentoval čin
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 20 74.

nosťo výsledky

WS, a.s. zabezpečuje výrobu a plynulú dodávku pitnej vody i odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 16 okresoch Košického, Prešovského
a čiastočne i Banskobystrického kraja, zamestnáva viac ako 2 000 pracovníkov v 9 závodoch. Je stabilnou, modernou a zákaznícky orientovanou
vodárenskou spoločnosťou.
Má 72 zákazníckych centier a cali centrum, ktoré držia krok s najmodernejšími technológiami a rozvijajú neustále servis pre zákazníkov v záujme
ich komfortu. Pracuje s moderným vozovým parkom, investovala do moderných technológií. Má Stredisko servisných činností, ako prvá vodárenská
spoločnosť implementovala informačný systém SAP, zaviedla a úspešne
certifikovala Integrovaný manažérsky systém.
Vzáujme riešenia potrieb zásobovania kvalitnou pitnou vodou VVS, a.s.
implementovala do svojich prevádzok moderné, efektívnejšie a ekonomicky
výhodnejšie technológie vrátane technológií na úpravu vody.
VVS, a.s. je aj po roku 20 141ídrom na Slovensku v realizácii investičných
projektov zameraných na zvýšenie percenta napojenosti obyvateľov na kanalizáciu a vodovod. Dfžka vodovodnej siete v roku 2014 vzrástla na 6 144 km
a má 146 395 vodovodných prípojok. Počet zásobovaných obyvatel'ov pitnou vodou sa navýšil na 934 402, čo predstavuje 74, 1% napojenost: DÍžka
kanalizačnej siete je dnes už 2 384,7 km s 79 082 prípojkomi. Počet obyvatel'ov napojených na kanalizáciu predstavuje 699 403 ľudí, čo znamená
55,5% napojenost:
Vminulom roku pokračovala vodárenská spoločnosť aj v projekte Čisté
obce, ktorý je dókazom, že starostlivosť o životné prostredie nie sú len slová,
ale konkrétne činy WS, a.s. Projekt vývozu odpadu zo žúmp v obciach, kde
nie je kanalizácia, od roku 2006 reálne chráni životné prostredie, preto ho
už v roku 2009 Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku a Ministerstvo
životného prostredia SR ocenili ako významný ekologický počin zameraný
na zamedzenie nelegálnej likvidácie obsahu žúmp Národnou podnikatel'skou cenou za životné prostredie v SR. V roku 2014 bolo realizovaných
16 503 vývozov predstavujúcich 164 962m 3 čistenej odpadovej vody.
Vzáujme ochrany životného prostredia a kontroly dôsledného dodržiavania
zákona deklarujúceho povinnosť obyvateľov napojiť sa na kanalizáciu, ak

www.vodarne.eu
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je v obci vybudovaná, sa zapojila VVS, a.s. do kampane Asociácie vodárenských spoločností s názvom Nezatvárajme oči... Ako jeden zo zakladajúcich
členov oslávila v minulom roku naša vodárenská spoločnosť 10. výročie
existencie odborného združenia Asociácie vodárenských spoločností.
V súlade so snahou ochrany životného prostredia pribudlo do autoparku
VVS, a.s. minulý rok aj 7Oelektromobilov.
VVS, a.s. nezabudla v roku 2014 ani na osvetovú, prezentačnú a informač
nú prácu nasmerovanú na zákazníkov. Práve pre nich pripravila rad podujatí
na tému pitná voda z vodovodu, motivačných akcií a ponúk, informačných
aktivít v rámci napr. Svetového dňa vody či iných významných príležitostí.
Každoročne sa nezabúda ani na deti, pre ktoré sa realizovalo množstvo
špeciálnych aktivít a súťaží.
VVS, a.s. sa napríklad zúčastnila projektu Moje mesto povolaní, kde prezentovala nielen proces kolobehu vody, ale i atraktívne vodárenské povolania,
ktoré vodárenskej spoločnosti momentálne v personálnej skladbe chýbajú.
Významným krokom pre verejnosť bolo i otvorenie Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia VVS, a.s. a v závode Michalovce na
Úpravni vody Hrádok, ktoré je určené záujemcom najmä z radov školákov,
ale i širokej verejnosti. Približuje atraktívnym spôsobom prácu vodárov a
históriu vodárenskej spoločnosti v našom regióne.
Na záver by som sa chcel poďakovať mojim kolegom a kolegyniam za
ich každodennú prácu v roku 2014, ktorá je predpokladom na dosiahnutie
výborných výsledkov a posúva nás každý rok ku väčšej spokojnosti širokej
obce našich zákazníkov. Všetkým pracovníkom spoločnosti by som rád
poprial veľa úspechov v práci i v osobnom živote.

Ing. Stanislav Hreha, PhD.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.

Základné údaje ospoločnosti
Obchodný názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Komenského SO, 042 48 Košice
lť:O: 36 S70 460
Dátum zápisu do obchodného registra: 1. S. 2003 (Obchodný register
Okresného súdu Košice l, v Odd. SA, vl. č . 1243N)
Právna forma: akciová spoločnosť
Základné imanie spoločnosti: 232 166 240,S4 €, 6 99S 066 kusov
akcií na meno, menovitá hodnota akcie 33,19 €
Akcionári k 31. 12. 2014: mestá a obce v regióne pôsobnosti spoločnosti 99.44 % a VVS, a. s., O,S6 %.

Akciová spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej
tiež ..VVS, a. s:; . Spoločnosť") vznikla 1. S. 2003 v súlade s privatizač
ným projektom a rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu
národného majetku SR č. 836 zo dňa 4. 9. 2002. Týmto dňom prebrala
VVS, a. s. všetky aktiva, pasíva, práva a záväzky (i neznáme) vrátane práv
a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, okrem práv podl'a § 16 zákona
č. 92/1991 Zb., štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie.

WS,a.s.
0,56%

Mesto
Prešov
8,04%

štruktúra akcionárov
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Výroba a dodávka
pitnej vody
l
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DLŽKA PREVÁDZKOVANEJ VODOVODNEJ SIETE BEZ PRIPOJOK

••
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~

t '

•

DlžKA VODOVODNÝCH PRÍPOJOK
POčET UPRAVNÍ VODY

CElKOVÁ KAPACITA ÚPRAVNí VOD
PO(ET VODOJEMOV

•

POČET PREVÁDZKOVANÝCH VEREJNÝCH VODOVODOV

l •

POCEl OBCÍ SVEREJNÝM VODOVODOM

počet

•

.

2013

.

:

2014
6144
146 395

•••

1242

..

39

..

3 534
457
235

.

551

Z celkového počtu l 260 897 obyvatel'ov žijúcich v regióne

kový počet prevádzkovaných verejných vodovodov je 235 . Počet obcí

s pôsobnosťou spoločnosti bolo v roku 2014 pripojených na verejný

s verejným vodovodom je SS l, z toho verejné vodovody v správe a majetku

vodovod 934 402 obyvatel'ov, čo predstavuje 74, l % napojen osť. Me-

našej spoločnosti sú v 351 obciach a vo výlučnom majetku obce je 40

dziročne

vodovodov. V 160 obciach sú verejné vodovody v majetku spoločnosti

napojen osť vzrástla o 0,5 %, čo znamená o 6 76 l obyvatel'ov

i príslušných obecných úradov, kde časť obecného majetku prevádzkuje

viac napojených na vodovod.
DÍžka vodovodného potrubia je 6 144 km . Celkový počet vodovod·

naša spoločnosť na základe zmluvy o výkone správy majetku obce.

ných prípojok je l 46 395 ks v celkovej dÍžke l 242 km. K 3 l . l 2. 2014

Za rok 2014 sme vyrobili 46 634 tis. ml pitnej vody, z čoho sme odbe-

bolo osadených l 43 793 kusov vodom erov na odberných miestach, čo

ratel'om fakturovali 33 539 tis. ml. Oproti roku 2013 sme zaznamenali

predstavuje 98,2 % meratelhosť. Oproti roku 2013 je medziročný nárast

pokl es odbytu pitnej vody o l ,6 %, čo predstavuje 545 tis. ml. Tento stav

meratel'nosti o 0,3 %.

poklesu je priamo úmerný znižujúcej sa spotrebe vody.

V roku 2014 sme prevádzkovali 39 úpravní vôd s celkovou kapacitou
3 534,0 l. s·' a 457 vodojemov s celkovým objemom 402 l 53 ml. Cel-
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Pozitívnym výsledkom je, že i napriek znižujúcej sa spotrebe sa podarilo
znížiť množstvo

vody nefakturovanej.
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54,9 !

53,4

Počet

50
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obcí s verejnou kanalizáciou

150

200

Dl2KA PREVADZKOVANEJ STOKOVEJ lETE BEZ PRfPOJOK
POčET KANALIZAČNÝCH PR[POJOK

DlžKA KANALIZAČNÝCH PRfPOJOK
POčET ČISTIARN[ ODPADOVÝCH VôD

CElKOVAKAPACITA CISTIARN[ ODPA

z celkového počtu

1 260 897 obyvatel'ov v rámci pôsobenia na-

šej spoločnosti bolo v roku 2014 na verejnú kanalizáciu pripojených

699 403 obyvatel'ov, čo predstavuje napojenosťvo výške 55,5 %. Medziročne napojenosť vzrástla o 0,6 %, čo znamená o 8 253 obyvatel'ov viac
napojených na kanalizáciu. Najvä č ší nárast počtu odberatel'ov za rok 2014
bol v regióne závodu Košice, Vranov a Prešov. V regióne vranovského
a prešovského závodu spoločnosti je to vďaka realizácii projektov"Vranov
-pitná voda a kanalizácie v povodí rieky Topl'a" a "Prešov- pitná voda
a odkanalizovanie obcí v povodí Torysy".
Počet obcí s verejnou kanalizáciou je 166. Celkový počet prevádzkovaných verejných kanalizácií je 89, z toho počtu je 53 v správe
a majetku spoločnosti a 36 verejných kanalizácií je infraštrukturálnym
majetkom obcí, prevádzkovaných spoločnosťou na základe zmlúv
o výkone správy majetku obce.
Dfžka prevádzkovanej stokovej siete bez prípojok je 2 384,7 km. Počet
kanalizačných prípojok celkom predstavuje 79 082 ks v celkovej dfžke
750 km .

ÚČINNOSt MECHANICKÝCH ČISTIARNI ODPADOVÝCH VOD

Oproti roku 2013 sme zaznamenali pokles odbytu vody odvedenej
o 1.7 %, čo predstavuje 735 tis. m3 •
Vroku 2014 sme na (OV v správe spoločnosti dosiahli účinnosť čistenia
na mechanicko-biologických čist i arňach odpadových vôd v ukazovateli
BSK 5 na rovnakej úrovni ako v roku 2013, t.j. 97,5 % a v ukazovateli NL
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došlo k nárastu účinnosti čistenia o O, l %. Na mechanickej čistiarni odpadových vôd došlo k poklesu účinnosti čistenia oproti roku 2013 o l 0.7%
v ukazovateli BSK5 a v ukazovateli NL k nárastu účinnosti čistenia o 0.7 %.

Kvalita vody
l

UKAZOVATEt

Merná
jednotka

POČET ODOBRATÝCH VZORIEK PITN JVODY

POčET STANOVEN[ UKAZOVATEĽOV VAUTY PITNEJ VODY
POČET NADLIMITNÝCH STANOVENI VAUTY PITNEJ VODY
ZÁVADNOSŤ STANOVEN[ PITNEJ VO YV ROZVODNEJ SIETI

ZÁVADNOSf STANOVEN[ PITNEJ VOOYVO VODOJEMOCH
POČET ODOBRATÝCH VZORIEK SUROVEJ VODY

V pitnej vode bola v roku 2014 sledovaná nezávadnosť z hl'adiska
mikrobiologického, biologického, fyzikálneho, chemického v zmysle NV
SR č. 354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 496/201 OZ.z. a prírodné rádionuklidy
sa sledovali v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z.
V surovej vode sa v roku 2014 sledovala nezávadnosť z hl'adiska mikrobiologického, biologického, fyzikálneho, chemického a rádiologického
v zmysle Vyhlášky M2P SR č . 636/2004 Z.z. Pri hodnotení kvality surovej
vody treba brať do úvahy, že táto voda nieje určená k priamej spotrebe.
Musí byť upravená na vyhovujúcu kvalitu fyzikálnou, chemickou úpravou
alebo len dezinfekciou.
Kvalita pitnej vody (v rozvodnej sieti a vo vodojemoch) za rok 2014 bola
vyhodnotená na základe údajov zhromaždených v databáze programu
PreviS. Kvalita pitnej vody bola posúdená vo vzťahu k bežným vzorkám
a vo vzťahu k sume bežných a kontrolných vzoriek.

FYZIKÁLNE ACHEMICKÉ UKAZOVATELE

%

RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE

o/o
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V roku 2014 sa vykonalo v rozvodnej sieti 34 060 analýz mikrobiologických a biologických ukazovatel'ov kvality pitnej vody
z bežných a kontrolných vzoriek, z čoho bolo 32 326 stanovení z bežných
vzoriek. Z celkového počtu bolo zistených 214 nadlimitných stanovení
ukazovatel'ov, z toho 136 stanovení z bežných vzoriek. Z vykonaných
69 293 analýz fyzikálno-chemických ukazovatel'ov kvality pitnej vody
v rozvodnej sieti z bežných a kontrolných vzoriek bolo 67 908 stanovení z bežných vzoriek. Z celkového počtu bolo zistených 216 nadlimitných stanovení ukazovatel'ov, z toho 98 stanovení z bežných vzoriek.
V rádiologických ukazovatel'och kvality pitnej vody bolo na rozvodnej sieti vykonaných 859 stanovení len z bežných vzoriek, z čoho bolo
1 nadlimitné stanovenie ukazovatel'a.

Ekonomické výsledky
'

Merná

UKAZOVATEt

jednotka

2012 2013 2014

l
l

Tržby za vodu

'

tis. €

odvedenú

36 357

2012

2013

2013

105 178

o
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40000

60000

80000 100000 120000

Výnosy v tis. EUR

22

97172

2014

o

20000

Náklady v tis. EUR
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Výsledok hospodárenia bežného obdobia vtis. EUR

Za rok 2014 spoločnosť dosiahla výnosy z realizácie vo výške
105 178 541 €. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2013 sa výnosy zvýšili o 1O 342 253 €, t.j. o 10,9 %, z toho finančné výnosy boli vyššie
o 10 545 001 €. Tržby z predaja nepotrebného dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu boli vyššie
o 945 418 € a v ostatných výnosoch bolo zúčtované aj vyššie rozpustenie
odpisov z dotácií EÚ a SR SR o 604 795 €.
Tržby za vodu pitnú v roku 2014 predstavovali 43 808 390 €, čo je
oproti predchádzajúcemu roku zníženie o 662 350 €, t.j. o 1,S% a tvoria
41,7 %výnosov z realizá cie. Tržby za vodu odvedenú boli dosiahnuté '
za rok 2014 vo výške 36 871 023 € a oproti predchádzajúcemu roku
poklesli o 604 983 €, t.j. o 1,6 % a na výnosoch z realizácie sa podiel'ajú
35,0 %. Výšku tržieb a teda aj výnosov z realizácie v roku 2014 ovplyvnil
pokles odbytu vody pitnej, kde došlo k medziročnému poklesu odbytu
o 1,6 %, t.j. o 545 tis. m' a u vody odvedenej bol zaznamenaný medziročný

pokles odbytu o 1,7 %, t.j. o 735 tis. m'.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane tvorby
a zúčtovania opravných položiek k OHM akciovej spoločnosti boli za
rok 2014 vo výške 25 771 971 € a oproti r~ku 2013 boli vyššie o 1,6%
z dôvodu zaradenia ukončených investičných stavieb do prevádzky.
Z celkových nákladov odpisy predstavujú 27,3 %.
Spoločnosť plánovala na rok 2014 výsledok hospodárenia pred
zdanením - stratu vo výške -SOO 000 €; skutočnosť bol zisk vo výške

•

tržby z predaja
služieb; 1,1%

•

•

lO 976 009 €, vrátane dane z príjmu splatnej a odloženej zisk vo výške
l O929 191 €. Kladný výsledok hospodárenia za rok 2014 súvisí so znížením
základného imania, o ktorom bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení
dňa 4. 9. 2014. Ku zníženiu základného imania spoločnosti došlo stiahnutím
z obehu vlastných akcií spoločnosti v počte 353 031 kusov a ich následným zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov.
V roku 2014 neboli spoločnosťou vynaložené prostriedky v oblasti
výskumu a vývoja.

tržby za vod. a kanal.
prípojky a šachty; 0,3%

tržby za ostatné
výrobné činnosti; 0,7%

štruktúra výnosov za rok 2014 (v%)

• dane a poplatky; 0,7%

• opravy a udrž. majektu
dod. spôsobom; 2,9%

•

• h • daň z príjmov z bežnej
spo t re b a os t at nyc
•.
. k·
.,
cm nosti; 0,1%
nes kl a d . d o d avo , 3, 5 ;ro

štruktúra nákladov vrátane dane z príjmov za rok 2014 (v%)
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• ost. ná kl. na hosp.
činnosť; 2,9%

•

finančné

náklady; 1,2%

Kapitálová
amajetková štruktúra
Merná
jednotka

UKAZOVATE~
l

Krátkodobý m jetok

Dlhodobý majletok

24 599 876

22 382 034

520 042 996

513176458

l

i

l

l

l

Záväzky

l

275 522 793

265162157

l

l

Vlastné iman i

po lehote splatnosti •

ostatné záväzky

do lehoty splatnosti

2012

• dodávatelia
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štruktúra pohla dávok z obchodného styku
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42 %
55 o/o
2014
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podiel na majetku spoločnosti mal v roku 2014 dlhodobý

Najväčšiu zložku kapitálu spoločnosti predstavuje základné imanie,

majetok, ktorý tvoril95,95 o/o majetku vo výške 526 373 381 €. V dlho-

ktoré tvorí 42,32 o/o pasív. Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2014 bolo

Najväčší

dobom majetku najvýznamnejšou položkou boli nehnutel"nosti, stroje

vo výške 270 469 384 €. Podiel financovania vlastným kapitálom bol vo

a zariadenia vo výške 522 943 094 € a ostatný nehmotný majetok, ktorý

výške 49,31 o/o.

predstavoval sumu 2 180 343 €.
Z dlhodobých záväzkov, ktoré boli v roku 2014 vo výške 29 000 796 €,
V krátkodobom majetku spoločnosti, ktorý za rok 2014 bol vykázaný

najvýznamnejšie položky tvorili dlhodobé úvery a pôžičky vo výške

vo výške 22 204 326 €, najvýznamnejšou položkou boli obchodné a iné

18 449 217 €, odložená daň vo výške S 580 412 € a dlhodobé rezervy

pohl'adávky vo výške 16 414 633 €, zásoby, ktoré predstavovali sumu

vo výške 3 251 664 €.

2 395 822 € a peniaze a peňažné ekvivalenty vo výške l 947 966 €.
Za rok 2014 boli krátkodobé záväzky vykázané sumou 249 107 527 €.
Z toho záväzky z obchodného styku boli vo výške 27 082 681 €, krátkodobé úvery a

pôžičky

vo výške 17 632 481 € a krátkodobé rezervy

predstavovali sumu 3 079 913 €.

UKAZOVATEĽ

RENTABiliTA VLASTNÉHO KAPITÁLU
RENTABiliTA VÝNOSOV

rok2014
4,06%
10,44%

RENTABiliTA TRŽIEB

13,09%

RENTABiliTA MIEZD

51,50%

ÚROKOVÉ KRYTIE

1 229,15%

Pozndmka: Ukazovatele rentability sú počítané zo zisku pred zdanením.
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Cenová politika
V zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 1
Z. z. z 20. júna 2013 (Vyhláška ÚRSO), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom ,
a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spoločnosť predložila ÚRSO v septembri 2013 návrh cien pre vodu pitnú
a vodu odvedenú na rok 2014.

priemerná cena

•

priemerný náklad

2012
2,4080€

'

2013

2014

0,0

0,5

l ,O

l ,5

2,0

Vývoj priemernej ceny a nákladu v € na 1 m3 vody pitnej
a odvedenej

VODA ODVEDENÁ
SPOLU

!

2,5

Zákaznícka orientácia

Zákaznícke centrá VVS, a.s.
Spoločnosť má záujem neustále zvyšovať úroveň poskytovaných slu-

ných partnerov. S cieľom zvýšiť komfort klientov a prispieť k ochrane

žieb našim zákazníkom, preto aj v roku 2014 prevádzkovala 13 zákaz-

životného prostredia začala spoločnosť v roku 2014 aj s poskytovaním

níckych centier a cali centrum. Tieto kontaktné miesta sú každodenne

služby elektronického zasielania faktúr prostredníctvom tzv. Zelenej

k dispozícii na riešenie akýchkol"vek problémov našich zákazníkov. Od-

po šty, umož ňujúcej zákazníkovi cez web stránku vytvoriť si svoje konto

borne fundovaní pracovníci vedia poskytnúť všetky informácie o po-

na prijímanie a spravovanie elektronických faktúr na jednom mieste.

núkaných službách spoločnosti, poradiť pri problémoch s fakturáciou,
odpočtom, prijať objednávku, žiadosť o

Na cali centre bolo v roku 2014 prijatých a vybavených 56 l 92 tele-

pripojenie na verejný vodovod,

fonických požiadaviek a bolo realizovaných l 293 telefonátov, to zna-

verejnú kanalizáciu, riešiť reklamáciu . Našou snahou v tejto oblasti je

mená, že celkový počet uskutočnených telefonátov v roku 2014 na cali

zefektívniť

centre bol 57 485 . Referent cali centra vybavil priemerne denne rovnaký

a zjednodušiť prístup k našim službám, a preto je možné

mnohé požiadavky riešiť prostredníctvom cali centra.
V roku 2014 bolo od zákazníkov prijatých na zákazníckych centrách
49 046 žiadostí a objednávok, pričom bolo zákazníkom predložených

počet

telefonátov ako v roku 201 3, a to 45 telefonátov denne. Na zá-

klade telefonických požiadaviek bolo referentkami cali centra prijatých
14 215 objednávok.

l 7 471 odberatel'ských zmlúv a vykonaných l 8 753 pokladničných

Aj v roku 2014 bol zo strany našich zákazníkov záujem o využívanie

operácií. Priemerná doba vybavenia jedného zákazníka trvala rovnako

projektu Listé obce zameraného na vývoz odpadových vôd z domových

dlho ako v predchádzajúcom roku - 25 minút.

žúmp.

V súvislosti so zmenami v platobnej oblasti, ktoré vznikli na základe

Za účelom zvýšenia napojenosti pokračoval projekt Prípojka za 1 EUR.

podnetu Európskej únie, spoločnosť v spolupráci s bankami zaviedla od

V rámci uvedeného projektu poskytujeme zákazníkom vodovodnú, resp.

februára 2014 inkasný spôsob platieb SEPA. V roku 2014 bol dodržaný

kanalizačnú šachtu, realizáciu prípojky a službu súvisiacu s dialkovým

štandard kvality v súvislosti s neprekročením určenej doby na predloženie

odčítaním

zmluvy obchodnému partnerovi a nevyskytol sa ani jeden nedodržaný

projekt Prípojka za 1 EUR využilo 2 761 odberateľov, z toho tvorilo 2 241

obchodný prípad.

stavu meradla bez potreby vstupu na pozemok. V roku 2014

pripojení na verejný vodovod a 520 pripojení na verejnú kanalizáciu.

Záujem o využívanie elektronického prístupu k svojim obchodným

V porovnaní s predchádzajúcim rokom celkový počet pripojení na verej-

údajom prostredn íctvom internetu (CRM systém) v roku 2014 prejavilo

ný vodovod vzrástol o 22,2 o/o a počet pripojení na verejnú kanalizáciu

498 zákazníkov a o elektronické zasielanie dokumentov l Ol l obchod-

vzrástol o 13,8 o/o.

www.vodarne.eu

28

Projekt Čisté obce
Ciel': och ra na
životného prostredia
UKAZOVATE~
'

PočetvývozoJ

Plagát k projektu Čisté obce

Merná
jednotka

Projekt Prípoj ka za 1EUR
Ciel': zvýšenie napojenosti na verejný vodovod,
verejnú kanalizáciu
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Prípojka za 1 EUR v roku 2014

Plagát k projektu Prípojka za 1 EUR v roku 2014
Počet skutočne

a
počet prijatých zákazníckych požiadaviek na realizáciu
vodovodných a kanalizačných prípojok za 1 €
• počet prijatých zákazníckych požiadaviek na realizáciu
všetkých vodovodných a kanalizačných prípojok vr. prípojok za 1 €

kanalizačných

zrealizovaných vodovodných
prípojok spolu

• Počet skutočne zrealizovaných
vodovodných prípojok
Počet skutočne zrealizovaných
kanalizačných prípojok

l
2012

2 0 1 2 · · · · · · · 3432

[:::::.~.~311111111111 4323
2013

t==:::J···

2013 · · ·· · · · 3 4 4 5
2 761
2014

3 865

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7984

o
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2014 · · · · ·· · 3 4 9 4

l

o
Počet

prijatých zákazníckych požiadaviek na realizáciu
vodovodných a kanalizačných prípojok vr. prípojok za 1 €
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Počet skutočne zrealizovaných vodovodných
a kanalizačných prípojok

Každoročne organizujeme aktivity v rámci Svetového dňa vody, ktorým je 22. marec. V roku 2014 sme v rámci týchto aktivít realizovali Deň
otvorených dverí na našich čistiarňach odpadových vôd a úpravniach ,
1

vody. Možnosť vidieť a spoznať proces výroby pitnej vody a čisteni a
odpadových vôd využilo na našich 22 objektoch 1 934 záujemcov.

Investície aoprava majetku
•
•

Fondy EÚ
~tátny rozpočet
Vlastné zdroje

13181 330€

37 303 371 €

2012

2 309434€

2012

21 812607€
3 079 395 €

2013
2013

15 620 230 €
17 532 301 €
2014
3 093 936 €

2014

17 385 125 €
O
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Vývoj investičnej činnosti

štruktúra investícií

Za rok 2014 boli zrealizované investičné práce v celkovom objeme
38 011 362 €. Prioritou roku 2014 bolo dokončenie stavieb spolufi-

Európskej únie, ktoré boli schválené Ministerstvom životného prostredia

nancovaných z fondov Európskej únie, na ktorých sa zrealizovali práce

SR v celkovom rozpočtovom náklade l 04 439 863 €, a to :

V roku 2014 sa realizovalo 9 projektov spolufinancovaných z fondov

v nasledovnom objeme:
- Projekt "Zdsobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí
v mikroregióne Bodva" vo výške 2 234 817 €, z toho štátny rozpočet
SR 301 848 €, európske fondy 1 71 O472 € a vlastné zdroje 222 497 €.
- Projekt "Bardejov- dobudovanie stokových sietí" vo výške 19 320 €,
z t oho štátny rozpočet SR 2 616 €, európske fondy 14 820 € a vlastné
zdroje 1 884 €.
- Projekt "Snina COV- zvýšenie kapacity" vo výške 3 187 130 €,
z toho štátny rozpočet SR 454 166 €, európske fondy 2 573 607 € a
vlastné zdroje 159 357 €.
- Projekt "Valaliky, Geča- vodovod a kanalizácia- časťkanalizá
cia"vo výške 4 200 558 €, z toho štátny rozpočet SR 598 579 €, európske
fondy 3 391 951 € a vlastné zdroje 21 O028 €.
- Projekt "Krásnovce - Šamudovce - kanalizdcia" vo výške
2 714 448 €, z toho štátny rozpočet SR 386 302 €, európske fondy
2 189 042 € a vlastné zdroje 139 104 €.
- Projekt"Stropkov, Krušinec, Tisinec- kanalizácia a intenzifikácia
COV" vo výške 4 336 264 €, z toho štátny rozpočet SR 617 918 €, európske
fondy 3 501 533 € a vlastné zdroje 216 813 €.
- Projekt "Trebišov- odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity
COV"vo výške S 135 592 €, z toho štátny rozpočet SR 731 822 €, európske
fondy 4 146 990 € a vlastné zdroje 256 780 €.

Ukončené projekty v roku

-

2014

.,Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava

-mestská časťNadabula a Rožňavská Baňa "
-celkový investičný výdavok 3 858 073 €
-

.. Komárany, Nižný Kručov- kanal izácia, vodovod "

-celkový investičný výdavok 2 923 778 €
Projekty v realizácii k 31.12. 2014
-

..Trebi šov- odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity (OV"
-rozpočtový náklad 9 84 7 702

€

.. Stropkov- Krušinec- Tisinec- rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia
(OV"
-

-rozpočtový náklad 75 653 806 €

.,Valaliky, Geča- kanalizácia"
-rozpočtový náklad 9 530 57 5 €

.,Krá sn ovce, ~amudovce- kanalizácia"
- rozpočtový

náklad 3 957 939€

-

.. Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov "

-

.. Snina (OV- zvýšenie kapacity"

-

., Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí

- rozpočtový náklad

7 6022 79 €

-rozpočtový náklad 7 797 932

€

v mikroregióne Bodva"
-rozpočtový náklad 49 279 899 €

32
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Okrem vyššie uvedených investícií spolufinancovaných z fondov Európskej únie sme realizovali investičnú výstavbu z vlastných zdrojov vo
výške 81 l 7 4 l 2 €. Z uvedeného objemu investície vo výške l 71 S 684 € boli

Dodávatel'ským spôsobom
Vla stnými pracovníkmi

•

realizované vlastnými zamestnancami a investície vo výške 6 401 728 €
boli realizované dodávatel'ským spôsobom.

.•.1 34,2%

t-

Medzi najvýznamnejšie

ukončené

65,8%

stavby patria:

Bardejov- zberné dreny, stavebné úpravy vodovodného potrubia
Bardejov- Chmel'ová- rekonštrukcia vodovodného potrubia

·''· č!'w;J:i.;!i

34,3%

Bardejov- Bardejovská Nová Ves- rekonštrukcia kanalizácie
Humenné- Snina- RO Rybníky- kanalizácia- ll. etapa

65,7%

Humenné- Hankovce- prepojenie kanalizácie
Košice- (S (ermel'- Bankov- rekonštrukcia stožiarovej trafostanice

37,6%

Košice - Baška- vodovod- Za Pucu 42RD, Za kostolom
Košice- Zlatá Idka- kanalizácia a reko nštrukcia (OV
Košice, areál ÚVL, Pri hati- kanalizácia

62,4%

Košice, areál VSS - vodovod 2. etapa
Košice- Panoráma OS- vodovod (Heringeš)
Košice- Panoráma OS- kanalizácia (Heringeš)
Košice- Krásna nad Hornádom -IBV Na hore ll. 2. etapa- vodovod
Košice- Krásna nad Hornádom -IBV Na hore ll. 2. etapa- kanalizácia
Košice- Moldava, ul. Hlavná- rekonštrukcia vodovodu
bezvýkopovou technológiou
Košice- Dvorníky- kanalizácia
Košice- Ol šovany- kanalizácia
Michalovce- Suché, rekonštrukcia vodovodu
Michalovce- Remetské Hámre- rozšírenie vodovodu
Michalovce- Sobrance- Námestie Slobody - rekonštrukcia kanalizácie
Michalovce- Zalužice- rozšírenie kanalizácie
Prešov - Sabinov -IS lokality ul.

Levočská -

vodovod

Prešov- Sabinov, ul. Ovocinárska - rekonštrukcia kanalizácie
Prešov- Sabinov- ul. Pol'ná- kanalizácia
Prešov- Jakubova Vol'a- napojenie na Prešovský skupinový vodovod
Prešov -IBV ul. Na Bi koši- rozšírenie vodovodu
Prešov -IBV ul. Na Bi koši- rozšírenie kanalizácie
Prešov - Kapušany- Lada- prepojenie vodovodu na Tulčicko
-Terniansky skupinový vodovod
Rožňava- Jablonov

•

nad Turňou- rekonštrukcia vodovodu

Rožňava- Gemerská Poloma, ul. Pokrokov a, ul. Sládkovičova- vodovod

Svidn ík, ul. Bardejovská - zokruhovanie vodovodu
Svidník- Bukovce - vodovod, rekonštrukcia zhybky pod tokom
Chotčiankou

Trebišov- Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod
Trebi šov - (S Borša- VDJ Viničky- výtlačné potrubie
Trebišov- Král'ovský Chlmec- prepojenie vodovodných systémov '
- Borša - Boťany
Trebišov- (S Král'ovský Chlmec- ul. L. Kossútha- kanal izácia
Vranov nad Topl'ou- ul. J. Král'a- rekonštrukcia vodovodu

Za účelom zabezpečenia opráv, údržby, prevádzkyschopnosti a bez- '
pečnosti vodohospodárskych objektov a zariadení sme v roku 2014

vynaložili náklady vo výške 7 347 35 l €, z toho vlastnými zamestnancami
sa zrealizovali práce vo výške 4 581 750 €.

l

Personálne otázky
Priemerný evidenčný počet zamestnancov pre počítaný na plne zamest-

dôchodkové poistenie, stravovanie, príspevky na kultúrne podujatia. Aj

naných v roku 2014 predstavoval2 059 zamestnancov, čo je oproti roku

tento rok sa zamestnanci zúčast nili firemných športových hier a firemnej

2013 zn íže nie o 46 osôb. V roku 2014 bolo evidovaných 710 zamestnancov

súťaže zručnosti

v kategó rii technicko-hospodársky pracovník a 1 349 zamestnancov

postupuje do celoštátnej súťaže .

v kategórii robotníckych profesií. Priemerná mzda v spoločnosti oproti

vodárenských pracovníkov, z ktorého víťazné družstvo

S ciel'om prehfbenia si svojich vedomostí, resp. zvýšenia- rozšírenia
kvalifikácie sa zúčastnilo rôznych kurzov, seminárov, školení a skúšok

roku 2013 vzrástla o 3,5 o/o a produktivita práce vzrástla o 13,4 o/o.

odbornej spôsobilosti 2 077 zamestnancov, z toho 1 674 robotn íkov.

V oblasti sociálnej a mzdovej politiky získavajú zamestnanci rôzne

V rámci spoločnosti je v zmysle Zásad realizácie účasti zamestnávatel'a

výhody. V rámci sociálneho programu spoločnosť svojim zamestnan-

a zamestnanca na ODS celkovo uzatvorených 1 840 zamestnaneckých

com poskytuje odmeny pri životných jubileách, príspevky na doplnkové

- účastníckych

zmlúv.

vysokoškolské

55-62 rokov

45-55 rokov

35,3 o/o

35-45 rokov

úplné stredné
s maturitou

stredné
odborné

25-35 rokov

12,8 o/o
základné

18-25 rokov
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Integrovaný manažérsky
systém (l MS)
V zmysle politiky Integrovaného manažérskeho systému (IM S) a politiky Systému manažérstva Informačnej bezpečnosti (SMIB), spoločnosť
v plnej miere používa zavedený lMS.
Na preverenie funkčnosti integrovaného manažérskeho systému boli
v spoločnosti vykonané interné audity podl'a schváleného ,.Programu
interných auditov IMS na rok 2014" za účelom zistenia zhody s požiadavkami predmetných noriem.
Vykonávaním interných auditov systému manažérstva kvality sa zisťo
vala úroveň zabezpečenia obstarania tovarov, služieb a prác. Preverovali
sa plán nákupu, plán opráv, výzvy na neprístupné vodomery za účelom
ich cyklickej výmeny, sledovanie termínov v investičnej výstavbe, postup
identifikácie nezhôd, ktoré spôsobil dodáva tel; evidenciu, uchovávanie
a odosielanie Reklamačných protokolov, prijaté nápravné a preventívne
opatrenia na odstránenie nezhôd spôsobených dodávatel'mi a nezhôd
zistených pri reklamáciách a sťažnostiach, hodnotenie dodávatel'ov,
evidencia vodovodných a kanalizačných prípojok, sledovanie úplnosti dokladov na povolenie výstavby verejných vodovodov a verejných
kanalizácií, účasť na preberacích konaniach a kolaudáciách na úseku
investičnej výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií, sledovanie povinnej metrologickej kontroly určených meradiel na odber
vody a kontroly ochranných pásem vodárenských zdrojov.
Predmetom interných auditov environmentálneho manažérskeho
systému bolo zistiť úroveň oboznámenia sa zamestnancov so základnými
dokumentami EMS (Politika l MS, Ciele, Príručka lMS, povinné smernice),
aktualizácie registrov, identifikácia a zaznamenávanie environmentálnych aspektov.
Vykonávaním interných auditov systému manažérstva informačnej
bezpečnosti (SMIB) sa zisťovala úroveň oboznámenia sa zamestnancov
so základnými dokumentami SMIB (Politika SMIB, Príručka SMIB, povinné
smernice, Bezpečnostný projekt informačného systému), spôsob zabezpečenia záznamov a osobných údajov, riadenie prístupu používatel'ov
do informačných systémov, zabezpečenie informačnej a objektovej
bezpečnosti.

Vykonávaním interných auditov systému manažérstva OH SAS sa zisoboznámenia sa zamestnancov so základnými dokumentami l MS (Politika l MS, Ciele l MS, Príručka l MS, povinné smernice), práce
s Databázou IMS, aktualizácie registrov tlačív, oboznámenie sa zamestnancov s dokumentmi IMS, OHSAS, posudzovanie nebezpečenstiev,
nové nebezpečenstvá na prevádzkach, oboznamovanie novoprijatých
zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP, uchovávanie záznamov
z incidentov a preskúšanie núdzových postupov.
V roku 2014 bol certifikačným orgánom (nadnárodnou organizáciou SGS) vykonaný recertifikačný audit troch manažérskych systémov
v rámci IMS (ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001 ), ktorý preveril funkč
nosť a schopnosť trvalého zlepšovania. Spoločnosť úspešne obhájila
zavedený integrovaný manažérsky systém a získala certifikát na obdobie
nasledujúcich troch rokov.
Koncom roka 2014 sa vyhodnotili Ciele a programy IMS určené pre
roky 2013-2014 so záverom, že stanovené ciele a programy pre rok
2014 boli splnené.
Vrcholový manažment spoločnosti podporuje udržiavanie a zlepšovanie zavedeného integrovaného manažérskeho systému a stanovuje
dlhodobé a krátkodobé ciele, ktoré vychádzajú z politiky IM S.
ťovala úroveň
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Politika lMS
Vrcholový manažment spoločnosti VVS, a.s. Košice navrhol a implementoval integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v súlade s touto
politikou.
Pre další rozvoj spoločnosti , pre trvalé zabezpečenie kvality výkonov a pre možnosť trvalo zlepšoval' efektívnosť IM S, sa vedenie spoločnosti
rozhodlo prijať základné heslo pre riadenie IMS:

Zvyšovanie kvality služieb=

spokojnosť

našich zákazníkov.

Táto politika umožňuje manažmentu spoločnosti plniť tieto vytýčené ciele:
V súlade s požiadavkami štandardov kvality trvalo zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb- "dodávky pitnej vody a odvádzania a čistenia
odpadových vôd"
Vždy dodržať limitné hodnoty ukazovatel'ov kvality pitnej vody / odpadovej vody
Vždy dodržať termíny dodania/odvedenia a dodávku takého množstva vody, alebo odvádzania a čistenia odpadových vôd
na jednotku času, ako je to dohodnuté v zmluve o dodávke / odvedenia a čistenia vody l odpadovej vody
Vždy dodržať také hodnoty pretlaku vody, aké sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody
Preukázanie plnenia štandardov kvality riešiť vždy transparentne a za podmienok uzatvorených v zmluve alebo podl'a
platnej vyhlášky URSO
V súlade s požiadavkami zákonov a noriem trvalo zlepšovať zabezpečenie preventívnej starostlivosti o BOZP. tak aby smerovala k nulovej úrazovosti.
V súlade s požiadavkami zákonov a noriem trvalo zlepšovať zabezpečenie preventívnej starostlivosti o životné prostredie tak, aby všetky vplyvy
našej spoločnosti na ZP smerovali k nule.
V súlade s požiadavkami zákonov a noriem trvalo zlepšovať zabezpečenie sociálnej politiky spoločnos i VVS, a.s.
V súlade s ciel'mi a politikou VVS, a.s. trvalo zlep šovať za bezpečenie všetkých foriem komunikácie s externým prostredím.

www.vodarne.eu
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Podnikaterské zámery
na rok 2015
Prioritou v roku 2015 je ukončiť a uviesť do prevádzky 7 projektov
spolufinancovaných z fondov Európskej únie v celkovom investičnom
rozpočte 52 mil. EUR, ktoré sa začali realizovať v predchádzajúcich ro-

koch. Dostavba a následná kolaudácia týchto stavieb je len prvým
krokom v napfňaní zámerov VVS, a.s. vo zvyšovaní počtu obyvatel'ov
na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. V nasledujúcich rokoch nás
čaká intenzívna práca na realizácii prípojok a napojení obyvatel'ov na

vybudované siete.
Nízka napojenosť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je pretrvávajúci problém v lokalite východného Slovenska, a preto v roku 2015
plánujeme realizovať projekt"Napojme sa ". Hlavnou myšlienkou projektu
j e zvýšiť počet vodovodných a kanalizačných prípojok na existujúcej vodovodnej a kanalizačnej sieti. Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. v rámci tohto projektu ponúka real izáciu vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na náklady spoločnosti, s podmienkou, že zákazník uzatvorí
zmluvu na dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd a umožní
realizáciu prípojky v súlade s harmonogramom spolo č nosti. Veríme,
že v roku 2015 sa nám takto podarí zrealizovať 700 nových prípojok.
V roku 201 O sme začali realizovať stavbu Trebišov - prepojenie vo- ~
dovodných systémov, ktorú v roku 2015 ukon číme. Podstatou tejto
významnej investície je prepojenie vodárenského systému Starina so
skupinovým vodovodom Trebi šov- Borša, čím dosiahneme významnú
úsporu prevádzkových nákladov a zabezpečíme stabilnú dodávku vody
pre oblasť južného Zemplína.

Dcérske spoločnosti
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, mala v roku

• VVS stavby, s.r.o., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice

2014 dve dcérske spoločnosti , ktorých bola l OO % vlastníkom:
Hlavný predmet činnosti:

• MEASURING, s.r.o., so sídlom: Komenského SO, 042 48 Košice

-prípravné práce k realizácii stavby
-uskutočňovanie

stavieb a ich zmien

Hlavný predmet činnosti:
-overovanie

určených

- Merače pretečeného

meradiel v rozsahu :

až DN l OO
-Merače pretečeného

Vklad: 5 000 €

množstva vody na studenú vodu DN l S

VVS Stavby, s. r. o., nevyvíjala v roku 2014 žiadnu
množstva vody na teplú vodu DN l S až DN40

- Vodomery na meranie pretečeného objemu čistej studenej alebo

činnosť.

Výsledok hospodárenia za rok 2014 bola strata vo výške- 480 €, a to
z dôvodu úhrady daňovej licencie.

teplej vody DN l S až DN l OO

Vklad: s 000 €

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, nemala v roku
2014 organizačnú zložku v zahraničí.

Výsledok hospodárenia za rok 2014 bol zisk vo výške 8 021 €.

www.vodarne.eu

38

Účtovná závierka k31. decembru 2014
l .VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU K 31.12.2014 ....................................................................................... 41
2. VÝKAZ FINANČNEJ SITUÁCIE K 31.12.2014 .................................................................................................. 42
3. VÝKAZ CASH FLOW K 31.12.2014 ................................................................................................................ 43-44
4. VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ .............................................................................................................. 45
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
S. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY, OCEŇOVACIE METÓDY ................................... 46
5.1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ........................................................................-...................................................46-47
5.2. ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY ...................................................................................................................................... 47
5.3. OCEŇOVACIE METÓDY .................................................................................................................................47-53
6. PODROBNÉ INFORMÁCIE K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE .................................................................................... 53
6.1. INFORMÁCIE O SEGMENTOCH ....................................................................................................................... 53
6.2. OSOBNÉ NÁKLADY ............................................................................................................................................. 54
6.3. ČISTÝ ZISK/(STRATA) Z OSTATNÝCH ČINNOSTÍ ...................................................................................... 54
6.4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI ......................................................................... 55
6.5. DANE ......................................................................................................................................................................... 55
6.6. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ POHĽADÁVKY .......................................................... 55
6.7. ZÁSOBY ................................................................................................................................................................... 55
6.8. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ................................................................................................................... 56
6.9. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ............................................................................................................. 56
6.10. FINANČNÉ NÁSTROJE ..................................................................................................................................... 56
6.11 . OSTATNÉ ZÁVÄZKY A REZERVY .................................................................................................................. 57
6.12. FINANČNÉ RIZIKÁ ............................................................................................................................................. 57
6.13. ZÁRUKY ................................................................................................................................................................. 57
6.14. PODMIENENÉ AKTÍVA A PASÍVA .................................................................................................................. 57
6.15. UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI ................................................................................................................ 57
PRÍLOHA Č. 1: ZOZNAM AKCIONÁROV K 31.12.2014 ............................................................................. 62-75

40

www.vodarne.eu

-- -----------------

Náklady na predaj
' Hrubýzisk

Náklady na distribúciu

6.1

2 380

Náklady na služby

6.1

14517 640

13 382 862

Osobné náklady

6.2

30764499

30 596 597

Ostatné náklady

6.3

29 229844

28696 923

30 934 269

Ostatné výnosy

6.3

9 583 036

7 996 764

9 749 772

Finančné

6.4

1 095 279

1192 563

l 282 871

6.4

10 546 211

1210

767

604687

395 493

l 878 005

-1892991

-358 422

-414032

724 594

-1007217

---

náklady
-~

Finančné výnosy

-

-

-

----

Podiel na zisku pridružených podnikov
Zisk z bežných (in ností pred zda ne

Daň

6.5

z príjmu

Zisk za rok z pokra čujú cich čin ností
Strata za rok z ukon čovan ých činností
ZISK ZA ROK

Ostatné súča sti komplexného výsledku:
Kurzové rozdielyz prepočtu prevádzok vzahran i čí
Finančné

aktíva kdispozícii na predaj

Zabezpečenia peňažných

tokov

Prírastky z precenenia nehnutel'ností

-

-

Aktuárske zisky (straty) z definovaných dôchodkových programov

6.2

Podiel na ostatných sú častiach komplexného výsledku pridružených
podnikov
D aň z príjmov vzt'ahujúca sa na zložky ostatných súčastí komplexného
výsledku

6.5

Nekontrolujúcim podielom
Celkový komplexný výsledok prira

Kontrolujúcim podielom
Nekontrolujúcim podielom
Zisk na akciu (v menových jednotkách):
Základný a zriedený

Vykázanie daňových vplyvov vzťahujúcich sa na každú zložku ostatných súčastí komplexného
výsledku za rok končiaci 31. 12. 2014
v€

31.12.2014

Suma pred
zdanením

Daňový

(náklad)
úžitok

31.12.2013

Po o(istení
o daň

Po očistení
odaň

Daňový

Suma pred
zdanením

(náklad)
úžitok

31.12.2012

1

Suma pred
zdanením

Daňový

(náklad)
úžitok

Po očistení
odaň

Kurzové rozdiely z prepočtu prevádzok
vzahran ičí

o

o

aktíva kdispozícii na predaj
-Zabezpečenia peňažných tokov

o

o

Prírastkyz precenenia nehnutel'ností

o

o
o
o

Finančné

Aktuárske zisky (straty) z definovaných
dôchodkových programov

-358 422

82 437

-414 032

78 666

-335 366

o

o

Podiel na ostatných súčastiach
komplexného výsledku pridružených
podnikov
Ostatné súčasti komplexného výsledku

-275 985

----·248 811

54 738

·194 073

-358 422

--

82437

-275 985

-414 032

---

78666

-335 366

2. Výkaz finančnej situácie k 31. decembru 2014
v€

Poznámka

31.12.2014

31.12.12013

31.12.2012

AKTfVA
Dlhodobý majetok
Nehnutel'nosti, stroje a zariadenia

6.8

522 943094

510 292 031

517156588

1 893 441

2 050604

10000

5 000

Goodwill
Ostatný nehmotný majetok

6.9

Investície do pridružených podnikov
Finan čné

10000

aktiva kdispozícii na predaj

Odložená daňová pohl'adávka

6.5

Dlhodobý majetok spolu

-

Krátkodobý majetok
- Zásoby

6.7

1239944

980986

830 804

526 373381

13 176 458

520 042 996

1 993 761

2030910

17 560997

18 656 548

1075112

351 234

436896

1947966

2 071820

3 255 935

370 793

404222

219 587

2395822

Obchodné a iné pohl'adávky
--Splatná daňová pohl'adávka

6.6

'' ' '

6.5

Krátkodobé finančné nástroje

6.10

Peniaze a peňažné ekvivalenty

6.10

-

-

Náklady budúcich období

o

o

Príjmy budúcich období
Krátkodobý majetok spolu
Dlhodobý a krátkodobý majetok spolu
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22204326

122382 034

24 599 876

548577707

535 558 492

544 642 872

Vlastné imanie priraditel'né vlastníkom spoločnosti
Základné imanie

4

Nerozdelené zisky

243 883 339

243 883 339

9089427

-2386 600

-3 739 953

29 213 717

28 899 596

28 976 693

Vlastné imanie priraditel'né vlastníkom kontrolujúcich podielov

148 271316

152124978

148 957 964

Nekontrolujúce podiely

122198068

Ostatné súčasti vlastného imania

--

Vlastné imanie spolu

Dlhodobé záväzky
Zamestnanecké pôžitky- soc. fond
-- Dlhodobéúvery a pôži čky

6.10

157 550

134 047

106 228

6.10

18449217

25 915 797

29 649 061

Odložená daň

6.5

5 580412

5 622 559

4 980865

Dlhodobé rezervy

6.11

3 251664

3 002 853

2 644 431

12122 727

23 363 875

---

1561953

6.10
Iné krátkodobé záväzky bez kb. úverov

6.11

3 952173

4779711

Krátkodobé úvery apôži čky

6.11

16 079 397

10193485

Krátkodobá časť dlhodobých úverov a pôžičiek

6.11

8 543 382

8 543 382

Splatná daň za bežnéobdobie

6.5

1 009 398

687 239

Krátkodobé rezervy

6.11

1794940

2 867 097

186 378 987

186 397 928

186 339 884

186 349 787

10 976 009

2124 270

-1 911 530

25114657

24 710 781

24 616 813

-54937

68394

115 008

712251

596 333

500 046

1533 784

-713 735

284090

16 818 393

-1 0 712 428

-2439315

Výdavky avýnosy budúcich období
ztoho výn.bud. obd.- dotácie

----- -

----

ztoho výd.bud. obd.+výn.BO ostal.
Krátkodobé závazky spolu
Dlhodobé a krátkodobé záviizky spolu

Zisk z bežných činností a aktuársky zisk/strata z dôchodkových programov
pred zdanením
Menšinový podiel na výsledku pridružených organizácií

-

--

Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku o opravnú položku azostatkovú cenu
pri vyradení
Zníženie hodnoty goodwillu
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
Zníženie hodnoty nehmotného majetku
Nárast/(pokles) rezerv
Pokles/(nárast) pracovného kapitálu

-8637 525

3. Výkaz Cash Flow k 31.decembru 2014
v€

Poznámka

31.12. 2014

31.12.2013

31.12. 2012

l

Investičná čin nosť

Výdavky na hmotný majetok
Výdavky na nehmotný majetok
Predaj dlhodobého hmotného majetku
Predaj dlhodobého nehmotného majetku

__ ___

-38 231 978

-19192 523

-33 280 554

-999154

-377 383

-874 624

997 571

52153

998 478

,

Akvizícia činnosti
Ukončenie činnosti

Cash flows spridruženými spo lo čnosťami

-5000

Ostatné investičné peňažné toky
Cash flow z investičnej činnosti

-38 233 561

~ 19 522 753

-33156 700

Dividendy platené akcionárom

-133000

-133 000

-133 000

Nákup vlastných akcií

-178 082

-223 300

-252 678

Prijaté pôž ičky

1022158

11277 030

25 012 439

Platené pôžičky

-7 758 837

-9124 382

-14 892 765

-1182418

-867 001

-1635440

929 347

8098 556

Finančná činnosť

Predaj vlastných akcií
Cash flow z minoritných podielov

Nárast ostatných dlhodobých finančných záväzkov
Pokles ostatných dlhodobých finančných záväzkov
Nárast/(pokles) krátkodobých finančných záväzkov/ finančný nájom
Pokles/(nárast) krátkodobých investícii
Cash flow z ostatných finančných operácií
Cash flow zfinančných činností

-8 352 836

Kurzové rozdiely

l

35

----

Nárast /(pokles) stavu peňazí a p eňažnýc h ekvivalentov

-123 854

Peniaze apeňažné ekvivalenty na začiatku roka

2071820

-

-1184115

3 064 845

3255 935

191090

---------

Vplyv zmien výmenných kurzov na otváraciu súvahu
Peniaze apeňažné ekvivalenty prenesené na začiatku roka

Peniaze ap eňaž n é ekvivalenty na konci bežného obdobia
-

3 255 935

191090

----

1947 966

2071 820

3255 935

1947 966

2071 820

3255 935

ztoho
Peniaze v banke av hotovosti
Termínované vklady l•!
Obchodovatel'né cenné papiere 1•1
Ostatný fin . majetok

lai

Spôvodnou splatnosťou do 3mesiawv

www.vodarne.eu
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4. Zmeny vo vlastnom iman í za rok končiaci 31. decembra 2014

..q-

~

>
>

Základné imanie
zapísané
v Obchodnom
registri

v€

ro

>
a.
V\

'nl
~

-ro

c::

>U

o

~

'>-

Nerozdelené
zisky/straty

-3 739953

243 883 339

Zostatok k l . januáru 2013
Zmeny v účtovných zásadách

243 883 339

-3 739 953

-

>

Vlastné
akcie

27 470230

--

---

Prehodnotený zostatok

štatutárne
fondy

Prebytok
z precenenia

-899948

2406411

-899 948

2406 411

Vlastné imanie pripadajúce akcionárom
kontrolujúcich podielov

144 395136

--

··-

27 470230

Nekontrolujúce podiely

144 395136

~-·---

124 724 943

269120079

124 724 943

269120 079

--·-

Spolu vlastné
imanie

--·

-

O

o

tMMfiMUoi"M"ťU!NtNN
000

000

n;.,;~nn,'

-115 668

Iné transakcie vo vlastnom imaní

-223 300

115 668

30 535

-192 765

Iné zmeny vo vlastnom imaní
1602 020

1602 020

Celkový komplexný výsledok za rok
Kurzové rozdiely z prepočtu majetkových podielov na
menu €

Zmeny vlastného imaniaza rok 2014
-10 545 060
-

Emisia akcií
Dividendy atantiemy
-

-

-

-----

-

Inétransakcie vo vlastnom imaní
ztoho: prídel do rezerv.fondu

Prevod do nerozdeleného zisku

4

-

-

-160 202

160 202

-332 000

o

-178 082

--

-

-

-----

--

492202

332000

-·

·--

-------

-1172 039

232166 240

--

-1

1

1172 039

-1172039

9089427

26906062

1172 039

-----129 291

-.;;

-5 780 802
-72 91 1

-

--

-492 202

-- - - - -

-

prídel do fondu na nákup vlastných akcií
--Iné zmeny vo vlastnom imaní

---

10929191

Celkový komplexný výsledok za rok

•

-133 000

--

--

o
-----o
o
o
o

---- --- -

2436946

5 991 383

-

--

145 809

-

---

-4 764 258

-10545 060

-60089

-133 000

---4937 808

---

--

o
o
o
o
o

--

10 929191
-178082
---

o
o
o
o

POZNÁMKY KÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

•

projektovanie, sledovanie, riaden ie, vykonávanie a vyhodnocovanie

úloh hydrogeologického prieskumu

5. Všeobecn é informácie,
oceňovacie metódy

účtovné

montáž vodomerov na studenú vodu a vodomerov na teplú vodu

štandardy,

výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
nakladanie s odpadom:
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz
odpadov zo septikov a žúmp
-čistenie odpadových vôd

5. l. Všeobecné informácie

-spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú

odpadových vôd a jeho vývoz
-prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní

závierku
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, Komenského

odpadových vôd
-skladovanie kalu z úpravy vody

50, 042 48 Košice
Zakladatel': Fond národného majetku SR

-odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom

Dátum založenia: Spoločnosť bola založená zakladatel'skou listinou

•

vo forme notárskej zápisnice N l 06/ 2003, Nz25638/2003 zo dňa 8. 4.
2003 podl'a zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Dátum zápisu do obchodného registra: 01.05.2003 (Obchodný
register Okresného súdu Košice l, v Odd. SA, vl. č. 1243N)

úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri

•

zabezpečuje

vodohospodársky, techn ický a investičný rozvoj na

úseku zdravotne- vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje
pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu
•

ltO: 36 570 460

zabezpečuje

práci

vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabez-

pečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie

Dlt:2020063518

zamestnancov

5. l. l. Hlavné činnosti účtovnej jednotky podl'a
výpisu z obchodného registra:
•

výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvatel'stvo,

•

opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného

množstva vody- na teplú vodu
•

opravy určených meradiel v rozsahu : merače pretečeného množstva

vody- na studenú vodu

priemysel a pol'nohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvá-

výroba určených meradiel

dzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej

vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií

vody.

ubytovacie služby v rozsahu vol'ných živností

•

vykonávanie ďalších vedl'ajších činností na úseku prevádzky, roz-

uskutočňovanie

stavieb a ich zmien

voja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a (OV, ako aj pre iné

uskuto čňova nie jednoduchých

organizácie.

výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby

stavieb, drobných stavieb a ich zmien

správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej

výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby, inžinierske

siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadových

stavby- potrubné, energetické a iné líniové stavby technické, techno-

•

vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku.
•

vykonáva priameho investora výstavby zdravotne- vodohospo-

dárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle
predpisov o investičnej výstavbe zdravotne -vodohospodárskych stavieb

logické a energetické vybavenie stavieb- vykurovanie a klimatizačné
zariadenia, tepelné zariadenia
•

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutel'ností (realitná

činnost)

v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu

•

výroba priemyselných hnojív

a projektovú dokumentáciu pre zdravotne- vodohospodárske stavby,

•

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi

opravy a údržbu základných prostriedkov.
•

v rozsa hu vol'nej živnosti

vykonáva dalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, ser-

visné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie

•

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatel'om živ-

nosti v rozsahu vol'nej živnosti

vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre

•

verejné obstarávanie

iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných

•

revízna a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích tech-

a mechaniza č ných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodarovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
•

zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požia-

nologických zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
•

výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné,

energetické a iné líniové stavby

daviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou

•

vnútroštátna nákladná cestná doprava

dodávatel'ských organizácií

•

výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej

•

zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky

na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych
procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický

cirkulačnej

vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody

•

overovanie určených meradiel- merače pretečeného množstva vody

•

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním

rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne

pohostinských činností v týchto za riadeniach a v chatovej osade triedy

i pre iné organizácie

3., v kempingoch triedy 3 a 4

•

zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu

spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú
čin nosť.

•
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5.2. Účtovné štandardy

5.1.2.1nformácia o počte zamestnancov
-- ---

Názov položky

Be né účtovné
ob ob ie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu , ku
ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, ztoho:
- -·--- -vedúcich zamestnancov

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

l o

2075

133

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných
účtovných

jednotkách.

5.1.3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka spoločnosti. Bola
zostavená za účtovné obdobie od Ol . Ol . 2014 do 31. 12. 2014 podl'a
medzinárodných šta ndardov pre finančné výkazníctvo tak, ako boli
schválené EÚ a podl'a slovenských účtovných predpisov.

5.1.4. Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky:
Účtovná závierka za účtovné obdobie od l. l . 2013 do 31 . 12. 2013
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. bola schválená valným
zhromaždením a.s. dňa 19. 6. 2014.

5.1.5. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky
-

Druh
príjmu,
výhody

Peňažné

Hodnota príjmu, ~ýhody Hodnota príjmu, výhody
súčasných čle ov
bývalých členov
orgánov za účt vné
orgánov za účtovné
obdobie 20 4
obdobie 2014
štatutár- dozorných
iných
štatutár- dozorných
iných
nych
nych
73696

Na základe novely zákona o účtovníctve č. 43 l /2002 Z. z. novelou
562/2004 Z. z., ktorá je účinná od 01. Ol. 2005 je povinnosť uplatňo
vať Medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS aj v praxi slovenských
obchodných spoločností pri splnení aspoň dvoch z nasledujúcich troch
podmienok: majetok a výška obratu nad 165 969 594,40 € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období
presiahol 2 000.
č.

87 866

o

o

o

Táto podmienka je vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. splnená a implementácia IAS/IFRS bola uskutočnená za účtovné
obdobie 2007.
Účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva (IFRS) vydanými Radou pre medzinárodné
účtovné štandardy (IASB) a s intepretáciami vydanými Výborom pre
interpretácie medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC).

Táto účtovná závierka vychádza z otváracej súvahy spracovanej
k l . l . 2005 a následných zmien vo výkazoch spoločnosti pripravených
v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak,
ako boli schválené EÚ.

5.3. Oceňovacie metódy
Účty boli zostavené na akruálnej báze a na základe zásady historických
nákladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
(lenenie- krátkodobosť/ dlhodobosť
V súvislosti s charakterom svojej činnosti Spoločnosť zverejňuje
krátkodobé a dlhodobé aktíva a krátkodobé a dlhodobé záväzky ako
samostatné časti priamo vo Výkaze finančnej situácie.
Aktíva a záväzky sú vykazované podl'a svojej likvidity. Krátkodobé aktíva
zahrňujú peniaze, peňažné ekvivalenty a ostatné aktíva, pri ktorých sa
predpokladá, že budú realizované do dvanástich mesiacov od dátumu
výkazu finančnej situácie. Ostatné aktíva sú klasifikované ako dlhodobé.
Záväzky sú vykazované ako krátkodobé, pokia l' budú uhradené do
dvanástich mesiacov od dátumu výkazu finančnej situácie. Všetky ostatné
záväzky sú klasifikované ako dlhodobé.

príjmy

5.3.1. Funkčná mena a prepočet cudzích mien

5.1.6. Informácie o konsolidovanom celku
Materská účtovná jednotka: Východoslovenská vodárenská spoloč
nosť, a.s. so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice je oslobodená od
povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú
výročnú správu podl'a § 22 ods.l2 zákona č . 431/2002 o účtovníctve.
Dcérske účtovné jednotky konsolidovaného celku sú:
VVS stavby s.r.o. so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice
• MEASURING, s.r.o. so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice

Od l . 1. 2009 je z dôvodu zavedenia Eura v SR funkčnou menou spomenou vykazovania mena Euro. K 1. januáru 2009 spoločnosť
vykonala prechod zo slovenskej meny na Euro, a to prepočtom koneč
ných zostatkov jednotlivých analytických účtov zo slovenských korún
na Eurá podl'a metód a zásad ustanovených zákonom č. 431/2002 Z.Z.
o účtovníctve s použitím konverzného kurzu (30, l 260 SKK! l €) a v prípade
poskytnutých preddavkov v Eurách s použitím historického kurzu na
hodnotu preddavku v Eurách v čase jeho vzniku.
Transakcie v cudzích menách sa pri počiatočnom uznaní účtujú tak,
že sa čiastka v cudzej mene prepočíta na funkčnú menu referenčným
výmenný kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
(ECB) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
K dátumu zostavenia účtovnej závierky sa peňažné položky výkazu
finančnej situácie vykážu použitím kurzu ECB, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
ločnost i
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5.3.2. Pozemky, budovy a zariadenia

Nehmotný majetok zahŕňa nehmotný majetok s neurčitelhou dobou

Pozemky, budovy a zariadenia sú oceňované obstarávacou cenou,

životnosti a nehmotné aktiva s konečnou dobou životnosti.

zníženou o oprávky. Odpisy sú vypočítané na lineárnej báze v rámci

Nehmotné aktiva s neurčitel'nou dobou životnosti sú tie, pre ktoré nie

doby životnosti dlhodobého hmotného aktiva. Pokial'sa majetok skladá

je limit predvídania ekonomickej doby životnosti, ako je to v prípade, keď

z komponentov, ktoré majú rôznu dobu životnosti, je odpisovaný kaž-

vzniknú zo zmluvného alebo iného práva, môžu sa obnoviť bez význam-

dý komponent samostatne. Pozemky sa neodpisujú. Výdaje na opravy

nejších nákladov a sú subjektom nepretržitej marketingovej podpory.

do nákladov v dobe ich vzniku. Technické zhod-

Nie sú odpisované, ale sú ročne alebo častejšie testované z pohl'adu

notenia sú účtované ako zvýšenie vstupnej ceny za predpokladu, kedy

zníženia hodnoty, ak sa ukáže indikátor znehodnotenia. Prevažne zahŕ

a údržbu sú

účtované

je pravdepodobné, že budú mať za následok zvýšenie ekonomického

ňajú

prospechu (v porovnani s predchádzajúcou výkonnosťou aktiva), a tento

klasifikácie nehmotného majetku ako neurčitého je ročne preverované.

prospech plynie do spoločnosti . Odpisová metóda, ktorá sa aplikuje na,

isté značky, obchodné známky a intelektuálne práva. Ohodnotenie

Nehmotné aktíva s konečnou dobou životnosti sú tie, pri ktorých sa
očakáva

budovy a zariadenia, sa periodicky preveruje.

starnutie, limit ich ekonomickej doby životnosti alebo keď je

Odpisy sú vypočítané na základe odpisových plánov spoločnosti,

doba životnosti limitovaná zmluvne alebo inou dobou. Tento majetok

ktoré odzrkadl'ujú dobu životnosti dlhodobého majetku a účtujú sa

je odpisovaný kratšie na základe zmluvy alebo podl'a ekonomickej doby

do hospodárskeho výsledku. Doba životnosti a odpisová metóda sa

životnosti. Prevažne zahŕňa manažérske informačné systémy, patenty,

pravidelne l x ročne prehodnocuje.

práva vykonávať činnosti (t. j . okrem práva predávať produkty alebo
dodávatel'skú činnost) . Nehmotný majetok s konečnou do-

vykonávať

Doba odpisovania jednotlivých zložiek dlhodobého majetku je:

40 rokov
l 2 rokov
4- l 2 rokov
3- 20 rokov
l O rokov

Budovy a stavby
Oplotenia a NN prípojky
Samostatné hnutelhé veci
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Náhradné diely

bou životnosti sa odpisuje lineárne s predpokladom nulovej reziduálnej
hodnoty. Odpisová doba a odpisová metóda sa revidujú ročne s ohl'adom
na riziko zastarania majetku.
Odpisová doba dlhodobého nehmotného majetku je 4- l Orokov.
Nakúpené nehmotné aktíva sú oceňované v obstarávacích cenách .
Pokial' niektorá nehmotná položka nesplni kritéria pre vykázanie nehmotného aktiva, je účtovaná do nákladov v okamihu svojho vzniku.

5.3.3. Investície do nehnutel'ností
2iadny majetok (pozemok alebo budova) nie je klasifikovaný ako
investícia do nehnutelhosti podl'a IAS 40- Investícia do nehnutelhosti.

5.3.7. Nehmotné aktíva vytvorené vo vlastnej réžii
Hodnoty vzniknuté v súvislosti s vytváraním nehmotných aktív vo
vlastnej réžii sú

5.3.4.

Finančný

určitých

lízing

Pokia l' sú podl'a lízingovej zmluvy všetky podstatné riziká a odmeny

účtované

do nákladov v obdobi svojho vzniku s výnimkou

nákladov na vývoj.

Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa kapitalizuje, ak generuje budúce ekonomické úžitky a ich náklady sú jasne identifikovatel'né.

súvisiace s aktívom prenesené na spoločnosť. je toto aktívum (po odpočítaní

súvisiacich oprávok) a súvisiaci záväzok vykazované v nižšej

hodnote z fair value aktíva a súčasnej hodnoty minimálnych lízingových

5.3.8. Výskum a vývoj

platieb. Aktíva na lízing sú odpisované po dobu ich životnosti. Lízingové

Náklady na výskum sú účtované do nákladov v období svojho vzniku.

platby sú členené (pri použití metódy efektívnej úrokovej miery) me-

Výdaje na vývoj sú účtované ako aktívum, pokia l' je pravdepodobné,

dzi finančné náklady, ktoré sú vykázané v rámci úrokových nákladov,

že prinesú spoločnosti ekonomický prospech . V ostatných prípadoch

a hodnotu znižujúcu záväzok voči prenajimatel'ovi.
V roku 2014 spoločnosť vstúpila do lízingu ako nájomca a uzatvorila 77
nových leasingových zmlúv prevažne na osobné a nákladné motorové
vozidlá, pracovné stroje. Spoločnosť neprenajima žiadny majetok inej
spoločnosti

sú výdaje na vývoj účtované do nákladov v období svojho vzniku. Pokial' boli výdaje súvisiace s nehmotným aktívom vykázané ako náklad
v predchádzajúcich obdobiach, nie sú v žiadnom prípade vykázané ako
aktívum k neskoršiemu dátumu.

formou finančného lízingu .

5.3.9. Zníženie hodnoty aktív
5.3.5. Operatívny lízing

Pokia l' okolnosti naznačujú, že obstarávacia cena dlhodobých aktív

Operatívny lízing je taký lízing, ktorý neprenáša všetky podstatné

má byť znížená, je vykonané stanovenie spätne získatelhej hodnoty.

riziká a odmeny vyplývajúce z vlastn íctva aktiva. Všetky lízingové platby

Strata so zníženia hodnoty aktív je určená ako hodnota, o ktorú účtovná

platené nájomcom sú účtované do nákladov na akruálnej báze. V roku

hodnota aktíva prevyšuje spätne ziskatelhú čiastku .

2014 spoločnosť uzatvorila 2 nové zmluvy o operatívnom lízingu, ktorých
predmetom bol prenájom 30 osobných vozidiel.

Spoločnosť nemá dlhodobé aktíva držané na predaj ani žiadnu ukon-

5.3.6. Nehmotné aktíva

čenú č innosť,

Tento pojem zahŕňa nehmotné aktíva, ktoré sa obstarali buď samostatne alebo podnikovou kombináciou keď sú indetifikovatel'né a môžu
sa spol'ahlivo merať. Nehmotný majetok sa považuje za identifikovatel'ný,
ak vznikol zo zmluvného alebo iného práva, alebo ak je separovatel'ný,
t.j. môže byť odlúčený buď samostatne alebo spolu s iným aktívami.
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5.3.1 O. Aktíva držané pre predaj a ukončené činnosti
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z tohto dôvodu nie je aplikovaný IFRS S- Dlhodobé aktíva

držané na predaj a ukončené operácie.

5.3.11. Zásoby
Zásoby sú vykazované v nižšej hodnote z obstarávacej ceny a čistej
realizovanej hodnoty v súlade s IAS 2- Zásoby. Obstarávacia cena nakúpených zásob obsahuje cenu obstarania zásob a ostatné náklady priamo
priraditel'né k ich nákupu. Obstarávacia cena zásob materiálu a tovaru
je stanovená metódou váženého aritmetického priemeru .
Obstarávacia cena hotových výrobkov zahŕňa suroviny, priame mzdové
náklady, ostatné priame náklady a pomernú časť výrobných režijných
nákladov.

5.3.12.

Finančné

nástroje

5.3.12.1. Finančné aktíva
Spoločnosť klasifikuje finančné aktíva do týchto kategórií: na obcho-

dovanie, držané do splatnosti, pohl'adávky a úvery a finančné nástroje
vhodné pre predaj (realizovatel'né).
Finančné

aktíva sú prvotne ocenené trhovou hodnotou priamo prira-

ditel'nou k transakčným nákladom. Následne precenenie finančných aktív
je určené ich kategorizáciou, ktorá je revidovaná ku dňu zostavovania
účtovnej

závierky.

Finančné aktíva ocenené trhovou hodnotou preceňované výsledkovo,

Kategória finančných aktív ocenených trhovou hodnotou preceňo
vaných výsledkovo zahŕňa nasledujúce 2 finančné kategórie: aktíva
držané za účelom obchodovania a obchodné deriváty. Spoločnosť nemá
takéto aktíva.
Fin ančné aktíva držané do leh oty splatnosti
Finančné

aktíva držané do lehoty splatnosti sú nederivátové finančné

aktíva s pevnými alebo pohyblivými platbami a s pevnou splatnosťou .
Spoločnosť používa tento popis, keď má zámer alebo schopnosť držať

investície do doby splatnosti a neuvažuje o predaji týchto investícií.
Následne po pôvodnom ocenení sú vykázané v amortizovaných cenách
znížených o straty zo znehodnotenia.
Finančné aktíva držané do lehoty splatnosti sú ďalej klasifikované ako

krátkodobé a dlhodobé v závislosti od toho, či budú realizované do l 2
mesiacov po súvahovom dni alebo nie.

5.3.12.2. Poskytnuté

pôžičky

a pohl'adávky

Pôžičky a pohl'adávky sú nederivátové finančné aktíva s pevnými

alebo pohyblivými platbami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu.
Táto kategória zahŕňa nasledujúce tri triedy finančných aktív: pôžičky,
pohl'adávky z obchodného styku a iné pohl'adávky.
Následne po pôvodnom ocenení sú pôžičky a pohl'adávky vykazované v amortizovanej cene s použitím metódy efektívnej úrokovej miery
a vykazovaním znehodnotenia pre rizikové a pochybné pohl'adávky.
Pôžičky a pohl'adávky sú ďalej klasifikované ako krátkodobé a dlho-

dobé podľa toho, či budú realizované do l 2 mesiacov po súvahovom
dni alebo nie.

5.3.12.7. Obchodné a iné krátkodobé záväzky
Obchodné a iné krátkodobé záväzky sú vykazované v nominálnej

Odmeny pri odchode do predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku
Zamestnancom, ktorí odpracovali v spoločnosti najmenej tri roky

hodnote.

v závislosti od počtu odpracovaných rokov sa vypláca odmena vo výške

5.3.12.8. Ostatné záväzky (záväzky z lízingu)

l 66 €- 498 €. Zároveň pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok

Ostatné záväzky sú vykazované v súčasnej hodnote.

alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú

5.3.12.9. Rezervy

trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak skončí pracov-

Rezervy sú tvorené v prípade, že vznikol súčasný (zmluvný alebo mi-

v ktorom mu bolo doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní

činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi ďalšia odmena vo výške

ný pomer do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

mozmluvný) záväzok, ktorý pravdepodobne povedie k odlivu zdrojov,

pred časného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ak

a zároveň môže byť spol'ahlivo ocenitel'ný.

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% a ak
zamestnanec nebol poberatel'om predčasného starobného dôchodku,

5.3.12.1 O. Zamestnanecké požitky

keď skončí pracovný pomer do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom

mu vznikne nárok na starobný dôchodok.

Zamestnanecké požitky sú záväzky jednotky z titulu odmien, ktoré
sú poskytované zamestnancom výmenou za ich služby, sú vypočítané

Odmeny pri pracovných a životných jubileách

metódou plánovaného ročného zhodnotenia požitkov. Výpočty sú usku-

Pri životnom jubileu sa priznávajú zamestnancom odmeny vo výške

točnené ročne pre najdlhšie plány a na pravidelnej báze ďalších plánov.

l 66€- 498€ v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Nárok na od-

Poistno-matematické výpočty sa vykonávajú externými konzultantmi.

menu pri životnom jubileu vzniká pri odpracovaní najmenej troch rokov

Poistno-matematické predpoklady vypočítavajú definitívne záväzky

pracovného pomeru v spoločnosti .

z požitkov podl'a ekonomických podmienok, v ktorých je plán umiestnený.
Spoločnosť

odvádza počas roka z vyplácaných hrubých miezd prí-

spevky do povinného štátneho a súkromného dôchodkového programu

Pri pracovnom jubileu 20 odpracovaných rokov v spoločnosti vrátane jej právnych predchodcov sa priznávajú odmeny zamestnancov
vo výške 498 €.

s vopred stanoveným dôchodkovým plnením v zákonných sadzbách
platných v priebehu roka. Náklady na uvedené platby sa účtujú do vý-

5.3.12.11. Podmienené aktíva a záväzky

kazu komplexného výsledku v tom istom období ako príslušné mzdové náklady. Spoločnosť mesačne prispieva na doplnkové dôchodkové

Podmienené aktívum alebo záväzok je možné aktívum alebo záväzok,

sporenie v sumách stanovených v kolektívnej zmluve zamestnancom

ktorý vyplýva z minulých udalostí a ktorého existencia bude potvrdená

Spoločnosti,

tým, že dôjde alebo nedôjde k jednej alebo viacerým budúcim neistým

ktorí sa rozhodnú zúčastniť sa programu doplnkového

udalostiam, ktoré nie sú plne pod kontrolou spolo č nosti alebo súčasný

dôchodkového sporenia.

záväzok, ktorého ocenenie sa nedá stanoviť s dostatočnou spoľahlivosťou .
Odchodné
Spoločnosť je podl'a

slovenskej legislatívy a kolektívnej zmluvy povinná

vyplácať svojim zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné.

5.3.13. Úrokové náklady

Zamestnanci spoločnosti majú nárok na odchodné pri prvom skončení

Spoločnosť aplikuje

pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný

Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditel'né kval ifi-

podl'a IAS 23- Náklady na prijaté úvery a pôžičky.

dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok ak pokles schop-

kovatel'nému aktívu sa kapitalizujú ako súčasť nákladov na toto aktívum.

nosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% patrí zamestnancovi

Ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú ako výdavok.

odchodné vo výške:
-

jedno -násobku jeho priemerného mesa č ného zárobku

-

na zvýšené odchodné:
vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku,
ak zamestnanec bol v pracovnom pomere u zamestnávatel'a

5.3.14. Dane z príjmu
Splatná daň z príjmu je vypo čítaná v súlade s daňovými pravidlami
existujúcimi v Slovenskej republ ike. Odloženú daň spoločnosť určuje so

S a viac rokov,

všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou základňou

vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku,

aktív a záväzkov. Odložená daňová pohľadávka je vykázaná len v rozsahu,

ak zamestnanec bol v pracovnom pomere u zamestnávatel'a

v akom je pravdepodobné, že spoločnosť vytvorí dostatočný zdaniteľný

viac ako l O rokov

príjem pre realizáciu tejto úspory. Odložená

daň

je vypočítaná použitím

22 %-nej daňovej sadzby platnej od l . l . 20 l 4.
a skončí pracovný pomer do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne o

Odložené

daňové

pohl'adávky a záväzky neboli v súvahe vzájomne

kompenzované, hoci spoločnosť má podl'a slovenskej legislatívy právo

priznaní predčasného starobného dôchodku alebo invalidného

kompenzácie splatných daňových pohl'adávok a splatných daňových

dôchodku, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako

záväzkov; odložené daňové pohl'adávky a záväzky sa vzťahujú k daniam

70 %, a ak zamestnanec nebol poberatel'om predčasného starobného

z príjmov, ktoré sú vyberané rovnakým

dôchodku, keď skončí pracovný pomer do konca kalendárneho mesiaca
v ktorom mu vznikne nárok na starobný dôchodok.

www.vodarne.eu
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daňovým

úradom .

Výročná

správa VVS, a.s.
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5.3.15. Použitie od hadov

5.3.19. Zisk na akciu

Príprava účtovných výkazov v súlade s IAS/IFRS vyžaduje použitie
predpokladov a odhadov, ktoré sa týkajú vykazovaných hodnôt a súvisiacich zverejnení. l keď sú tieto odhady založené na najlepšej možnej
znalosti udalostí a okolností zo strany vedenia, aktuálne výsledky sa
môžu od týchto odhadov prípadne líšiť.

5.3.16. Dlhodobé zmluvy
V súčasnosti nie je žiadny dlhodobý kontrakt podl'a IAS 11 -Stavebné
zmluvy.

5.3.17. Faktor inflácie
Spoločnosť neoperuje v hyperinflačnej ekonomike. Z tohto dôvodu nebol aplikovaný IAS 29- Finančné vykazovanie v hyperinflačných
ekonomikách .

5.3.18. Dotácie a štátna pod pora
Dotácie sú zaúčtované len vtedy, ak existuje spol'ahlivé zabezpečenie,
že Spoločnosť splní podmienky ich pridelenia a dotácie budú prijaté.
Spoločnosť účtuje o dotáciách vzťahujúcich sa k aktívam ako o výnosoch budúcich období a nie ako zníženie hodnoty súvisiaceho aktíva.
Prijatá dotácia je následne vykázaná ako výnos budúcich období a je
časovo rozpúšťa ná do ostatných výnosov po ča s životnosti aktíva. Výnos
vyplývajúci z dotácie je vykázaný v položke ostatné výnosy v časti 6.3.
(istý zisk/strata z ostatných činností.
Spoločnosť prijala v sledovanom dotácie na realizáciu projektov
kofinacovaných z podporných fondov EÚ a štátneho rozpočtu . Ide
o nasledovné projekty:
-------

dotácia za rok 2014
Projekt
Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava mestská
časťNadabula a Rožňavská Baňa
Krásnovce, Samudovce- kanalizácia
Dobudovanie stokových sieti v aglomerácii
Bardejov_
Trebišov- odkanalizovanie ulíc a rozšírenie
kapacity ČOV
!-''--'--- - - - - - - - - Vala~. Geca-kana l izá ~ _
Stropkov- Krušinec- Tisinec -rozšírenie
kanalizácia aintenzifikácia ČOV
Zásobovanie pitnou vodou aodkanalizovanie
v ~ikroregióne Bo~~a
Snina- čOV- zvýšenie kapacity
'l

EÚ

$R

1654636

....

4124
2197 453
2 712305

. : .J

1167901

lo ll

668 928
802 001
9 620 985

:

...

1 697 821

Kmeňové akcie Spoločnosti

nie sú verejne obchodované, preto Spo-

ločnosť nevykazuje vo výsledovke ukazovateľ Zisk na akciu.

5.3.20. Vykazovanie výnosov
Výnosy sú účtované vo fair value (trhová hodnota) prijatej alebo nárokovan ej protihodnoty.
Tržby z predaja tovaru sú účtované v okamihu dodania.
Tržby z predaja služieb sú účtované v okamihu dokončenia služby
a jej prevzatia odberatel'om.
Iné výnosy sa vykazujú ak je pravdepodobné, že z transakcie budú
plynúť ekonomické úžitky a čiastku výnosu je možné spol'ahlivo oceniť.

5.3.21. Segmenty
Obchodné aktivity Spoločnosti nespfňajú definíciu pre vykazovanie
geografických segmentov podl'a IAS 14- Vykazovanie podl'a segmentov.
Požiadavky na geografické segmenty nie sú dodržané, pretože Spoločnosť
operuje len v Slovenskej republike.
Spoločnosť nečlení svoju činnosť na viacero významných oblastí, informácie požadované IAS 14 preto nie sú súčasťou tejto prílohy
k účtovným výkazom.

5.3.22. Vlastné imanie
Vlastné imanie spoločnosti je tvorené zo základného imania zapísaného v obchodnom registri vo výške 232 166 240 €, nerozdelených
ziskov, štatutárnych fondov a oceňovacích rozdielov a z vlastných akcií.
Základné imanie je tvorené 6 995 066 akciami v nominálnej hodnote
33,19 € za akciu. Podrobný zoznam akcionárov spoločnosti je v prílohe
č. 1 tejto účtovnej závierky. Spoločnosť vlastní k 31. 12.2014 38 943 ks
vlastných akcií.
:Žiaden z akcionárov spoločnosti nevlastní podiel na základnom imaní, ktorý by predstavoval kontrolu zodpovedajúcu definícii materskej
spoločnosti. Spoločnosť preto nevykazuje podiel na vlastnom imaní
a komplexnom výsledku hospodárenia prislúchajúci materskej spoloč
nosti. Osobitne je vykázaný:
a) podiel na vlastnom imaní a komplexnom výsledku hospodárenia
pripadajúci akcionárom vlastniacim jednotlivý podiel presahujúci 0,5
o/o podielu na základnom imaní, ktorÝch súhrnný podiel na základnom
imaní je 54,82 o/o (kontrolujúce podiely)
b) podiel na vlastnom imaní a komplexnom výsledku hospodárenia
pripadajúci akcionárom vlastniacim jednotlivý podiel nepresahujúci 0,5
o/o podielu na základnom imaní, ktorých súhrnný podiel na základnom
imaní je 45,18 o/o (nekontrolujúce podiely)
Dividendy kmeňových akcií sa vykazujú ako súčasť vlastného imania
až do okamihu ich priznania akcionárom.
Statutárne fondy tvorí rezervný fond vytvorený pri vzniku akciovej
spoločnosti, zákonný rezervný fond ktorý je tvorený l 0% z čistého zisku,
a fond na nákup vlastných akcií.
Kritérium 0,5 o/o podielu na základnom imaní pre rozdelenie akcionárov
na skupinu identifikovanú ako kontrolujúce podiely a skupinu identifikovanú ako nekontrolujúce podiely bolo zvolené tak, aby súhrnný podiel
akcionárov s najvyššími podielmi na základnom imaní zahrnutých do
skupiny identifikovanej ako kontrolujúce podiely predstavoval viac ako
50 o/o-ný podiel na základnom imaní.
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Rozdelenie výsledku hospodárenia dosiahnutého
v predchádzajúcom účtovnom období:
Účtovný zisk vykázaný za rok 2013 vo výške 1 602 020 € bol po schválení
ú čtovnej

závierky rozdelený nasledovne:
Prídel do rezervného fondu :
Prídel do fondu na nákup vlastných akcií:
Tamtiemy:
Nerozdelený zisk:

160 202€
332 000€
133 000€
976818€

Nadobúdanie vlastných akcií v roku 2014
Na základe uznesenia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktoré sa konalo dňa
2. 6. 2006 a zároveň na základe uznesenia predstavenstva spoločnosti
zo dňa 4. 9. 2006 bola schválená možnosť nadobúdania vlastných akcií
Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami par. 161 a Obchodného zákonníka.
Listom zo dňa 6. 1O. 2006 bolo oslovených 685 akcionárov.
K 31. 12. 2008 nadobudla Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
38 386 ks akcií po 100,-Sk/za 1 akciu. Cel ková hodnota nadobudnutých

Rok nadobudnutia Počet
nadobudnutých
akcií

Obec

Spolu rokoch 2009-2013
Spolu v rokoch 2007-2013
Svidnička

Levá re
1iar
1elmarovce
Vo líca
Zbudská Belá
nad Laborcom

Kalnište

2014
l

t

tt

l'

•

l•

-

spol očnosť a.s.

-
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najvyšší počet akcií, ktorý môže spoločnosť nadobudnúť je 100.000
(slovom: jednostotisíc) akcií
spoločnosť môže nadobúdať akcie po čas 18 (slovom: osemnástich)
mesiacov odo dňa schválenia tejto možnosti valným zhromaždením

www.vodarne.eu

l

0,50%
0,04%
0,54%
0,47%
1,31 %
0,33%
1,04%
0,91 %
4,06%
4,60%
0,01 %
0,01 %
0,02%
0,03%
0,03%
0,01 %
0,05%
0,04%
0,20%
' :t•.

l .

V priebehu roka 2014 pokra čova la Východoslovenská vodárenská
v nadobúdaní vlastných akcií, podl'a postupov schválených riadnym Valným zhromaždením dňa 19. 06. 2014:

č.

Pr~počet na €
3 ,126 Sk/1 €

Percentuálny
Celková kúpna
podiel na
cena
základnom imaní (100 Sk/akcia)

36447
2 939
39 386
---- - - - - 2009
- - - - -34833
2010
96 526
2011
24 223
2012
76108
2013
67 259
298 949
338 335
2014
735
2014
735
2014
1470
2014
2204
2014
2204
2014
735
3 674
2014
2014
2 939
stav k 22.04.2014
14 696

- ----

It

Tab.

-~

Spolu rokoch 2007-2008

Radvaň

Položkovitý prehl'ad nadobudnutých akcií v roku 2014 v období
01. 01. 2014-22. 04. 2014 podl'a jednotlivých obcí je uvedený v tab. č. 1

2007
-2008

---

- -

akcií k 31. 12. 2008 bola vo výške 3 938 600 Sk, čo po prepočte na menu
EUR činí 130 737,57 €.
V období od 1. 1. 2009-31 . 12.2013 nadobudla Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., spolu 338 335 ks akcií v kúpnej cene3,32€/l
akciu spolu v hodnote l 123 248,25 €
V roku 2014 k 22. 04.2014 nadobudla Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. 14 696 ks akcií v hodnote 48 790,72 €
Celkový počet nadobudnutých akcií k 22.04.2014 bol v počte 353 031
ks v realizovanej hodnote l 172 038,97 €, čo k uvedenému dňu predstavoval4,80% -ný podiel na základnom imaní spoločnosti.
Nakolko s vlastnými akciami nie sú viazané niektoré akcionárske práva
na návrh predstavenstva zo dňa 22. 04. 2014 bolo mimoriadným Valným
zhromaždením dňa 04. 09. 2014 schválené vzatie z obehu 4,8% akcií,
ktoré spoločnosť vlastnila k uvedenému dátumu, ich zrušen ie v evidencii
zaknihovaných cenných papierov a násled né zníženie základného imania.

-

3 644 700
293900
3 938600

Kúpna cena
3,32 €/1 akcia

120 981,88
9755,69
130 737,57
]25 ~~.5~

o

320 466,32
80420,36
252 678,56
223 299,88
o
992 510,68
1123 248,25
----- - 2 440,20
2 440,20
4 880,40
7 317,28
7 317,28
2 440,20
---12197,68
9 757,48
48 790,72

t:.

najnižšia cena akcie pri odplatnom prevode je O, 1 € (slovom: desať
eurocentov) za jednu akciu
najvyššia cena akcie pri odplatnom prevode je 3,32 € (slovom: tri
eurá a tridsaťdva eurocentov) za jednu akciu

Zoznam nadobudnutých vlastných akcií podl'a týchto postupov
v roku 2014 je uvedený v tab. č .2
Tab.č .2

~lej ovce

2014

Demjata

2014

6613

0,09%

2440,20
21 955,16

Lukavica

2014

2204

0,03%

7 317,28

Cabiny

2014

2939

0,04%

9 757,48

Radoma

2014

2939

0,04%

9 757,48

LipníkL
Pakostov
Torysa

2014

2939
2939
8083
2939

0,04%
0,04%
0,12%
- -- 0,04%

9 757,48
9 757,48

-

Hy l~

---

2014
2014
2014

0,01%

- - - - - - -- -

-

~835~5~ - -

_y 757,48_ _ _ -

Zníženie základného imania v roku 2014
Na základe návrhu predstavenstva spolo č nosti bolo valným zhromaždením akcionárov spoločnosti dňa 04. 09. 2014 schválené zníženie základného imania . Základné imanie bolo znížené vzatím z obehu
353 031 ks vlastných akcií v menovitej hodnote 11 717 099 € a ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov. Spoločnosť VVS, a.s.
poskytla vlastné akcie za účelom zníženia základného imania bezodplatne. Rozdiel medzi menovitou hodnotou akcií a obstarávacou hodnotou
akcií vo výške 1O545 060€ bude predmetom rozdelenia výsledku hospodárenia za účtovný rok 2014.
71567
301 769

5.3.23. Udalosti po súvahovom dni
Hodnoty aktív a záväzkov v súvahe k súvahovému dňu sú upravené
v prípade, že existuje dôkaz, že následok upravenej udalosti zaručí modifikáciu týchto hodnôt. Tieto úpravy sa vykonávajú ku dňu schválenia
účtovnej závierky Predstavenstvom.
Ďalšie neupravova né udalosti sú vykázané v Poznámkach k účtovnej
závierke.

6.1.1nformácie o segmentoch
Geografické č lenenie a členenie podl'a riadiacich zodpovedností
Účtovná jednotka nevytvára segmenty podl'a zodpovednosti ani podl'a geografického hl'adiska v zmysle IAS 14, je riadená manažmentom
priamo v rámci Slovenska.

Produktové členenie
Účtovná jednotka nevytvára segmenty podl'a produktov v zmysle IAS 14, je čin ná výlučne v oblasti výroby a distribúcie pitnej vody
a odvádzania odpadovej vody.

163 906
39 659

134079
34062
284254

Ďalšie podrobné informácie o nákladoch

6.2. Osobné náklady

l '

Spotreba materiálu, energie
aost. nesk. dodávok

18 345 364

ztoho: spotreba priameho materiálu

- - -

-

18 479 638

19 904842

4401367

4878227

1020 753

spotreba energií: el.energia, plyn,
teplo, voda_
nákup surovej vody: podzemná,
povrchová

7 397 529

1394 934

---

-

1 791 567

7781416
3 481477

599 427

731 056

264169

235 519

2 633

8181

18 345 364

18 482 271

19 913 023

1095

2380

2362

14 517 640

13 382 862

13 983 676
2491 095

Náklady na predaj tovaru

náklady
Náklady na služby
ztoho: náklady na opravy, servis
a údržby

2 240 662

_ .!lákiad~ýpočtové práce
náklady na ZJl!škodnenie odpa ~v
náklady na geologické, geograf.
aprojekto::é práce
náklady na asfaltovanie
a vytýčenie sie_!Í

4762 025
1 010 438

s842 779

905 640

697 521

939 347

----

299 526

21 30868

l:

:t

l

: ~

l

• .

56 563

56 563

56 563

7165153

7 442344

7 27 4 568

19 536

18 334

l

Odvody na sociálneazdravotné
poistenie čl enov štatut. orgánov

1
,20120

Náhrada príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti

05626

l 04 448

89 077

Náklady nastravné zamestnancov
Prídel do sociálneho fondu, povinný,
doll_odnutý
Výdaje na zdravotnú starostlivost"
a pracovnú zdravotnú službu
Ostatné sociálne náklady
Odmeny pri pracovných a životných

l

81915

659 906

681 022

J96409
l

195 728

196 513

)37465

130 866

132172

182419

186 452

244156

42 324

270 957

215417

508 320

488 480

71943

58 333

30 64499

30 596 597

30 324 568

~48 811

358 422

414032

;49 779

výro č iach

Odstupné aodchodné pri skončení
pracovného pomeru

.

Dopl nkové dôchodkové sporenie
o· o

l

l.

l

306 436

Osobné náklady celkom
Aktuárske zisky astraty z definovaných dôchodkových programov

867 071

802151

náklady na právne, poradenské
aaudit_<!!ské služby
nákla_dy na rekla'!l_l! a propagáciu
náklady na školenia, semináre
acestovné náklady

1561 95

187 322

191 571
310 896

náklady na ostatnéslužby
Náklady na predaj,distribúciu aslužby
celkom

.o

l.

zamestnancov
Odmeny člen ov Predstavenstva
a Dozornej rady
Zákonnésociálne poistenie
zamestnancov

2012

2013

12464
83 394

------

ll

náklady na poštovné, telefóny
a telekom. poplatky

Náklady na výskum avývoj

Osobné náklady

l

l

1005 580

3 401459

spotreba pracovného mater~lu
spotreba režijného materiálu

Distnbučné náklady- prepravné

l 2014

ll

spotreba chemikálií, čistiacich
a de ~tiz. prostriedkov _
spotreba PHM, palív a materiálu
v doprave

Náklady na predaj spolu:

v€

O

32 864 099

410 758
O
31867 513

-

201 360

-

386145

379 045
O
33 899 061

* Vpoložke náklady na právne, poradenské aaudítorské služby sú vykázané aj náklady
voči audítorskej spo ločnosti za overenie účtovnej závierky vo výške 14 900 EUR.
- ~<!_ločnosf n ~ykáz~a iné nákla_dy v~ a~it ~skej spolo~nosti.

*výškaOsobných nákladov celkom je uvedená bez hodnoty rezervy na zamestnanecké
pôžitky tvorenej do nákladov na účte 5279201, ktorá v roku 2014 predstavuje 248 811 €
ajesamostatne vykázaná v položke Aktuárske zisky astraty z definovaných
dôchodkových programov

6.3. Čistý zisk l strata z ostatných činností
v€

2014

2013

2012

25 375 508

25 231 867

3 297 018

s046 342

330 744

329 094

204 244

334 554

Ostatné náklady
Zostatková cena predaného
dlhodobého majetku a materiálu
Strata z ukončenia činnosti
Náklady na reštruktura lizáciu
Odpisy, opravné položky azost.cena
vyrad. DM
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty nehmotného
majetku
Iné (dane a poplatky aostatné
náklady na Hč)
z toho: miestne dane a poplatky
súdne, exeku čné asprávne
poplatky
súdne a mimosúdne vyrovnania

8436

2101264

poplatky za odpady az ne čiste nia

597 990

odpisy pohl"ad ávok
tvorba a zúčtovanie opravných
položiek k pohl"adávkam

261624

433 749
166 076

1076 sso

414 929

554 455

591677

poistenie majetku
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o

rezerva na súdnespory adobropisy
náh_r_a d ~kôd ~aje tkov~j

ujmy

iné náklady na HL
29 229 844

Ostatné náklady celkom

VýnosE

o

193 607
69368

600909
74090

28 696 923

30 934 269

7944611

8 751 294

7456 802

7 061 579
156 089
57
68201

ukon čenia činnost i

Iné (z rozpustenia rezerv, opr. položiek
~st. v~osy~
~ toho:~zpusten ie výnosov zdotácií
__yjn~y zo ~ml uv. pokút a pe~ále
_ výno~y ~ dlli_saných poh~dávok
~ z predaja kovošrotu
_inv~tarizačné

157 114
498
74 294
59 857

prebytky

~hrady škôd._poplatkov a_in~_

77 290

5 353
36 71 8
l 423 297

Čistý ZISk l strata zostatných čmností

-19646808

-20700159

-21184497

Odložený daňový záväzok
z toho OD zprecenenia pozemkov
Odložená daňová pohl'adávka

Daň

z príjmov ú čtovaná do nákladov

z toh o:

daň

zpríjmov splatná

daň z príjmov odložená

(lenenie dane zpríjmov vo výkaze
kol!lplexného výsledku:
z toho:

6.4. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
v€
_l!jnosové úroky _
Kurzové zisky
_O~atni finan čn é výnosy
Iné-výnosy z krátkodobého fin .
majetku
Fmančné výnosy celkom

l

2014

2013

2012

1125

760

79

6
15 713 235
686 280

lO 546 211

l 210

767

Fmančné náklady

_!!áklad~é-~~y *__ _

z toho: úroky z_poskyt. úverov

l 013 780

~oky z lízin_
g.<!_v
Ku~vé straty

Ostatné náklady na finančnú či nnosť

103 098
30
102 552

142 917
140
126 034

Fmančné náklady celkom

l 095 279

l l 92 563

l 282 871

Výsledok hospodárema zfinančnej

9450932

-l 191353

-1282104

~~vé ~ý r.<!. bky

ČinnOSti

* kapitalizované ú!oky

Materiál, n edokončená výroba,
j _odávky _
_Vtom náhradné diely vykázané v DM

377 025

295 211

658164
4 641 573

250 343
4150061

346 543

6.8. Dlhodobý hmotný majetok (OHM)
Pozemky

Samostat.

Ostatný

Obstarávaný

Poskytnuté l

Náhradné

a stavby

hnutel'néveci

DHM

DHM

diely

709 596063

104093378

21 886193

39 390040

preddavky na !
DHM I
258 759

39 469153
-25 008812

2 083 801
-1708995

Rok 2014 v €
Brutto hodnota k1.1.

--

Prírastok
Úbytok

----

-----·18 161 226
s409489-1129954

Klasifikované a ~ držané na pr~daj
* Pr~ klas ifikovaný majetok
Stav k31. decembru

-3 456100

-90105

21 695 526
127742 293

-21 695 526
100 562

77156 202
8 634 661
-3 242 524
-3 242-524

19 648 606
3 465
-90105
-90 105

----

726627 335

Oprávky a opravné položky k 1.1.
268 107 085
Odpisy
16 474 142
~níženie hodnoty- opravné položky
-670 874
-654 219
z toho : vyrade~Je majetku
rozpustenie oprav.položky
-16 655
Iné pohyby
1850
----Klasifiko vané ako držan é na predaj
*Pre klasifikovaný majetok
Stav k31. decembru
283 912 203

--

-----

:l
ol

-53 850 381

875253350

ll

-

633 565
-

-

o
o
:•·

908978030

...

364961319
25114657
-4042 890
-3 987 953
-54 937
1850

o

38 282
-38 282

o
-19 466 525
95441

2S 727 429

5121

65124671
-31 399 991

.

-38 282

19 466 525
102 014 864

Celkom

o

o

o

o

o
o

.:

386 034 936

11466

522 943 094

o

- - - - - - --- - -- - - - - -

Čistá hodnota k31. decembru

442 715132

53 850 381

633 565

Hodnota pozemkov bola k 01. 01 . 2005 precenená na základe znaleckého posudku na reá ln u hodnotu o 3 360 121€. Pre ocenenie ďalších tried dlhodobého majetku bol zvolený model
obstarávacích cien. Model ocenenia reá lnou hodnotou nebol zvolený aj z dôvodu zistenia n edostato čného cash flow pre úpravu ú čtov n ej ceny na rea lizovate ľnú hodnotu, keďže hodnota
z využitia týchto aktív stanovená výpo č tami sú ča s ných hodn ôt budúcich peňažných tokov nez a ru čova l a ich reprodukovate ľnosť. Súčasná hodnota precenenia pozemkov je vo výške
3 053 480 €.
Vrá mci náhrad ných dielov sú vykazova né položky zásob spfňajúce kritériá vzmysle IAS 16.
*Pre klasifikova ný majetok
K31. 12. 2014 bol z položky Ostatný DHM preklasifi kovaný majetok do položky Samostatné hnuteľné veci majetok ú čtovaný v ú čtov nýc h triedach: 023- Dopravné prostriedkya 024
- Inventár vobsta rávacej cene 21 695 526 €, oprávky 19 466 525 €

6.9. Nehmotný majetok (DNM)
Rok 2014
v€
Brutto hodnota k1.1.
z toho ne u rčitý čas
použitia
Prírastok
Úbytok
Stav k31. decembru

Zriaďova-

cie ná kl.

o

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Software

Ostatný Obstaráva- Celkom
DNM
ný DNM
10 227763 23 342
so 926

o

o 1 050080
o
o 11277 843
o

999 154
-1 050080

o

8 385 248 23 342

o

o

Čistáhodnotak31.

O 2180343

o
o

o

23 342

Oprávky a opravné položky
k1.1.
2dpisy
Zníženie hodnoty- op ravné položky
Iné pohyby
Stav k31 . decemb ru

o

o
o

-

712 251

o
o

o
9 097 500

23 342
O

o
o
o

o
O 2180343

decembru

Účtovná jednotka v roku 2014 poistila svoj dlhodo bý majetok v zmysle plat ných záko nov a predpisov (napr. vyh láška 423/ 91 Z.z. a ďa l šíc h
pred pisov), a to formou povin ného zm luvné ho poisteni a motorových
voz idie l, havarijnéh o poistenia vozidiel a poistenia majetku
Výška a druh poisten ia týkajúceho sa a zaplateného v účtov nom období
od 1. 1. 2014do31. 12.20 14
• Povinné zm lu vné poistenie motorovýc h voz idi el
113 116 €
• Havarijné poistenie motorových vozidiel
162 424 €
• poisten ie strojov, strojových zariadení, elekt roniky
28 972 €
• poistenie majetk u a zodpovednosti za škod u
166 169€

6.1O. Finan č né nástroje
Finančné aktíva

a pasíva v €

l 2014

Peniaze
Ú čty v bankách
Krátkodobý ~ n a n čný majetok:
Pohladávky z obchod ného styku a iné

2013
27 767

2012
39 548

2 044 053

3 216 387

17 560 997

18 656 548

19632817

21912483

po h ľadávky

Iné krátkodobé aktíva
Deriváty
Finančnéaktívacelkom

www.vodarne.eu

56

18 62S99

Záväzky zobchodného styku

12122 727

23 363 87 5

Fi n a n čn é

24 622 779

18 736 867

25 915 797

29 649 061

záväzky krátkodobé (bežné

bankové úv~ r~L
Fi n a n čn é záväzky dlhodobé
(dlhodobé bankové úvery)

Bežné bankové úvery

Deriváty
Finančné pasíva celkom

70 884 578

62 661 303

71749 803

-43 028 486

-49 837 320

l 744 208

Záväzky vo či zamestnanco m

1264 538

Záväz ky zo sociálneho z abez p ečeni a
Č i s tá finančná pozícia

Podrobný prehl'ad o krátkodobých a dlh odobýc h bankových úveroch je uvedený v tabulke:
Účel úveru
Banka
Zostatok
úr.
Splatnosť
Výška
Cyklus
úveru
Sadzba
úveru
spl~tky
spl~tky
k31.12.20 4
financovanie
investícií

ČSOB,

finan covanie
investícií

ČSOB,

financovanie
investícií

ČSOB,

financovanie
investícií

ČSOB,

fin ancovanie
investícií

ČSOB,

fin ancovanie
investícií

ČS OB,

financovan ie
investícií
financovanie
investícií

čSOB,

1,93%

29.1.2016

Dlhodobé bankové úvery

361 714
25 915 797

Ostatné záväzky

244 183

907 542

1/2R

1,93% 31.l 2.201s 172 011

1/4R

Na nevyfakturované dodávky za odber
vody

2,48% 31 .1 0.2016

100 000

1/4R

Na nevyfakt. dodávky za odber el.
ene rgie

2,08% 31.12.2020

11 5 500

1/4R

Na nevy če rpa né dovolenky

a.s.
a.s.
a.s.
2,48%

31.3.2016 100 000

1/4R

a.s.
2,08% 31.10.2016

250 000

1/4R

a.s.
a.s.
Uni Creditbank,
a.s.

1,86%
1,47%

31.5.2019 192 750

1/4R

7. 12.2018

71429

1/4R

312 500

1/4R

financova nie
investícií

UniCreditbank,
a.s.

2,32% 31.12.202 1 264 000

l /4R

fin ancovan ie
investícií

VÚB, a.s.

1,93%

4.6.2017

1/4R

čSOB,

1,52%

n e urči to

priebežne

1,08%

10.7.2015

priebežne
prieb.ežne..
priebežne

294 11 8

a.s.
ČSOB,

a.s.
Kontokorentný

VÚB, a.s.

0,97%

19.3.2015

Kontokorentný

UniCreditbank, a.s.

1,02%

n e urči to

1,69%

Výška záväzkov zo sociálneho fondu
134 047

stav sociáln eho fondu k l . l . 2014

Tvorba sociá lneho fondu na ťa rchu nákladov

196 409

če rpa nie sociálneho fondu

172 906

Konečný zostatok sociálneho fondu k31. 12.2014

157 sso

Výška záväzkov zobchodného styku do l hoty apo lehote splatnosti
k31.12.2014
Záväzky po lehote splatnosti

v€
4101 644

Záväzky do lehoty splatn os ti

22 98 1037

Záväzky k31. 12.2014 spolu

27082681

333 436

Na sociálne poistenie

204 933

Na nevyplatené prémie a odmeny

291394

Na nevyfakturované dodávky OHM
Na nevyfakturované dodávky
č aso pi sov

Na ostatné

Na zamestnan ecké požitky a benefity
1,67% 31. l 2.2015

Za č iatočný

Dl hodobé prijaté preddavky

404 709

Un iCreditbank,
a.s.

Kontokorentný

898 695

Záväzky vo č i s p o l o čníko m

a.s.

financovanie
investícií

Kontokorentný

24 622 779

Ostatné záväzky

Na súdne spory

57 635

Vý~hoclosl ovt'nsk~ vQdert'nsk~• spclocno~ť;

KomcnsMho 50, 042 48 KM!~~

•.s.
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SPRÁVA DOZORNEJ RADY
Dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej
apreskúmala na svojom zasadnutí
individuálnu

účtovnú

dňa

spoločnosti

15. mája

a.s. prerokovala

2015 predloženú riadnu

závierku Východoslovenskej vodárenskej

spoločnosti

ku

di1u 3 1. 12.2014 a došla k nasledovným záverom:
Dozorná rada v súlade s
s riadnou individuálnou
spoločnosťou

článkom
účtovnou

XII Stanov

spoločnosti

jednohlasne súhlasí

závierkou obchodného roka 2014 overenou

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov.

Dozorná rada súhlasí, aby predstavenstvo na riadnom Valnom zhromaždení
Východoslovenskej vodárenskej

spoločnosti ,

a.s. predložilo nasledovný návrh

na vysporiadanie výsledku hospodárenia :
Suma výsledku hospodárenia za rok 2014

•
•
•
•
•

Prídel do rezervného fondu
Pridel do fondu na nákup vlastných akcií
Úhrada straty minulých období
Tantiémy
Nerozdelený zisk

Košice, 15.mája2015

10.929.191,46 €

1.092.919, 15 €
332.000,00 €
3.988.620,45 €
133.000,00 €
5.382.651,86 €

~

Ing. Richard Majza, MBA
Predseda dozornej rady

accept
AUDIT & CONSULTING

SPRÁ V A NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2014

Východoslovenská vodárenská

spoločnost',

Komenského 50, 042 48 Košice

Košice, Apríl 2015

a.s.

accept
AUDIT & CONSULTING

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre spoločníkov spoločnosti Východoslovenská vodárenská
Komenského 50, 042 48 Košice

spoločnosť,

a.s.

Správa o overení účtovnej závierky
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá obsahuje výkaz finančnej situácie k 31. decembru 2014,
výkaz komplexného výsledku, výkaz zmien vo vlastnom imaní, výkaz peňažných tokov
(cash-flow) za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad
a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť

vedenia spoločnosti za účtovnú závierku
Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej
závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 43112002 Z. z. v znení jeho dodatkov a za
návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol, ktoré vedenie spoločnosti
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných
za daných okolností.

Zodpovednosť

audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho
auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa
týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, n aplánovať a vykonať audit tak,
aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Súčasťou

auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách
a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora,
vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly
relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky účtovnej jednotky,
aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom
vyjadrenia názoru na úč innosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti
účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie
účtovnej závierky ako celku.

2/3
AC C El'ľ

AUDlT & CO NSl1LTlNG, s.r.o., Baštová 38,080 Ol Prešov, SLOVAK!/\

Member or J PA ln t ~ m ationa l , zapi ~an y v O R OS P re,~ov . Odd: Sro. vLč . 2.\ 65 ! 1'
Bank. ~pojcnic: 434000X509í3 100; !CO: 31 709 11 7; l( DPH: SK 20205 23 X57
ww·w ac:ceni;,uuit.sk

accept
AUDIT & CONSULTING

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
základ pre náš názor.

dostatočný

a vhodný

Názor
Podľa

nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
k 31. decembru 2014, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému
dátumu v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo.
V Košiciach, 28. 04. 2015

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 Ol Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov,

vl.č.

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, PhD.
licencia SKAU č. 161

2365/P

3/3
ACCE I'T AU DIT & CO NSU LTlNG, s.r.o., Baštová 3S, OHO Ot Prešov, SLOVAKIA
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it. sk

Výročná

správa za účtovné obdobie
k 31.12.2014
na valné zhromaždenie akcionárov dňa 14.05.2015

Obchodné meno účtovnej jednotky: MINERÁLNE VODY a. s.
Sídlo: Slovenská 9, 081 86 Prešov

Vyhotovená dňa: 08.04.2015

Podpisy členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa: 10.04.2015
Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva

Vladimfr Hatok
člen predstavenstva

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:

Ing. Jana Hatoková
Ekonomická riaditel'ka

Božena Šimoňaková
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Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ekonomických ukazovaterov

1.1.

Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov začali svoju činnosť 1.8.1995. Na základe rozhodnutia
zakladateľa- Ministerstva zdravotníctva SR bol daný návrh na výmaz z podnikového
obchodného registra vtedajšieho štátneho podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov.
Fond národného majetku SR so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, vydal podľa§ 162
Obchodného zákonníka a § 12 ods. l písm. a) zákona č. 91/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č.
85 o privatizácii podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov, ktoré vydalo Ministerstvo pre
správu a privatizáciu národného majetku SR pod spisovým číslom KM 312/94 zo dňa
15.7.1994, rozhodnutím o zmene rozhodnutia č. 14/Z o privatizácii podniku pod spisovým
~íslom KM 574/94 zo dňa 26.9.1994 a rozhodnutia č. 59/Z zo dňa 9.5.1995 spisové číslo KM84/1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom
218 zakladateľskú listinu.

V zmysle zakladateľskej listiny, podpísanej FNM SR -zakladateľom bola notárskou
zápisnicou, ktorú spísala dňa 8.6.1995 notárka JUDr. Helena Hrušovská, založená akciová
spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov.

Predmetom podnikania spoločnosti je :

a

stáčanie

a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko
nápojov do fliaš

a obchodná činnosť- minerálne vody
o

cestná nákladná motorová doprava

o

výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov

o

výroba obalov z plastov a ich predaj

a

podnikateľské poradenstvo

a

reklamná činnosť

a

maloobchodná a vel'koobchodná činnosť v odbore : potraviny, tabakové výrobky

o

nákup a predaj pohonných hmôt

o prieskum trhu
a

upratovacie a čistiace práce

t:J

finančný

Q

kúpa tovaru na

Q

skladovanie

Q

prenájom

Q

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovan rm iných než základných služieb
spojených s prenájmom

Q

správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Organizačná

a operatívny leasing
účely jeho

hnuteľných

predaja

konečnému spotrebiteľovi

vecí

štruktúra spoločnosti :

1. ústredie a.s. : Slovenská 9, 081 86 Prešov
2. Plniareň minerálnych vôd Baldovce 52, 053 04 p. Spišské Podhradie,
okres Levoča
3. Plniareň minerálnych vôd Salvator Lipovce 2, 082 36 Lipovce, okres Prešov
4. Odbytové strediská : Expedičný sklad Prešov, Radlinského ul., MO predajňa Prešov,
Sklady Bratislava a Zvolen

Sortiment výroby:
BALDOVCE
Baldovská prírodná 0,33 l sklo,, 0,5 l PET, l, l PET, 2,0 l PET
Baldovská prírodná jemne perlivá 0,33 l sklo, ,5 l PET, 1,5 l PET, 2,0 l PET
Baldovská pomaranč 1,5 l PET, 0,5 l PET
Baldovská grep 1,5 l PET
Baldovská citrón 1,5 l PET, 0,5 l PET
Baldovská pitahaya 1,5 l PET, 0,5 l PET
Baldovská pomelo 1,5 l

SALVATOR LIPOV(;E

Salv_ator prírodná 0,75 11,5 l PET 2,0 l PET
Salvator pomelo 1,5 l
Salvator lesná zmes 1,5,1
SAVIOR stolová voda 0,33 l sklo,
DROB~EK dojčenská voda 1,5+0,5 l PET,l,5 PET, 2,0 l PET,0,33 l PET
DROB~EK sýtený, nesýtený, jemne sýtený l, l PET,2,0 l PET,1,5+0,5 l PET,
D.ROBČEK
dojčenská voda jahoda, malina, ci rón 1,5 l PET, 0,33 l PET
',..,_
FRESH pomaranč 1,5 l
FRESH citrón 1,5 l
FRESH pitahaya 1,5 l
FRESH dojčenská voda 1,5 l
Coool Cola 2 l
.(

,,,

~

Základné údaJe o spoločnosti :

4 344 252,00 €

Výška základného .imania

ll 635 493,00 €

Tržby za predaj vlastných výrobkov, tovaru
a služieb
Hosp. výsledok za .účtovné obdobie
Daň z príjmov PO splatná

l 406 830,00 €

l

i

~

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov nkmá žiadny majetkový podiel v iných
···' .!fl;,,

S~Ofo2nOStJack.
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1.2. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie
Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., Slovenská 9, 08186 Prešov,
IČO: 31 711464, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka
č. 223/P, zvoláva v zmysle ustanovenia§ 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a článku VIl, bod 3 stanov spoločnosti
riadne valné zhromaždenie,
ktoré sa bude konať 14.05~2015 o 09,00 hod. v sídle spoločnosti na Slovenskej ul. č. 9,
Prešov, s nasledovným programom :

l. Otvorenie a volba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2014, správa
o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2014, schválenie riadnej individuálnej účtovnej
závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho
výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2014.
3. Schválenie audítora na rok 2015.

Poučenie

akcionárov:

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 11.05.2015.
Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať v deň konania
valného zhromaždenia od 08.30 hod.
Pri registrácii je potrebné predložiť:
a/ akcionár -fyzická osoba- preukaz totožnosti
b/ akcionár -právnická osoba - preukaz totožnosti oprávnenej osoby, originál, alebo
úradne
overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo z inej právnym predpisom
stanovenej evidencie, nie starší ako 3 mesiace,
c/ Splnomocnenec akcionára- preukaz totožnosti splnomocnenca, písomné
splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a v prípade zastúpenia
o--"~7-e"<;,,~':,

wAiii'"liiÍGkei
~. , . . . . . . . . . . . . _ ,
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osoby predmetný výpis uvedený v bode b/. Splnomocnenec akcionára nemôže byť člen
dozornej rady spoločnosti.

Jill

,;tf~~*"'

Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení (VZ) a právo hlasovať na ňom.
Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.
Akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenie pod ra § 180 ods. l ObZ., ako
i právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania podľa § 181 ods. l.
Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov, návrhy prípadných uznesení VZ
a tlačivo plnomocenstva na internetovej stránke spoločnosti www.baldovska.sk 30 dní
pred termínom konania valného zhromaždenia konaním alebo priamo v sídle spoločnosti
v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na VZ, idú na jeho ťarchu.

Splnomocnenie
Splnomocnlter {majiter akcii MINERÁLNE VODY a.s.)
Meno/obchodné meno/názov
Bydlisko/sídlo/miesto podnikania:
Rodné čfslo/dátum narodenia/ltO:

.......................................................................................................

Označenie registra, ktorý podnikatefa

zapfsal a čfslo zápisu
Právnická osoba konajúca:
Meno l}

......................... ;........•....•.•....... 2).................................................. .

........................................................................................................

Vo funkcii:

,

Rodné č., dátum narodenia:
Bydlisko:
splnomocňujem týmtci

Splnomocnenca (účastnfk na VZP):
Meno/obchodné meno/firmy
Bydllsko/sfdlo/podnikania:
Rodné čislo/dátum narodenia/11::0:
Označenie registra, ktorý podnikatefa

zapísal a čfslo zápisu
Právnická osoba konajúca:
Meno l)
Vo funkcii
Rodné č./dátum narodenia
Bydlisko
aby nás ako akcionára spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, 11::0 31711464, zapfsanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešov, v odd. Sa v vložke č. 223/P zastupoval na riadnom valnom zhromažden!
tejto spoločnosti, ktorá sa uskutočni dňa 14.mája 2015, v plnom rozsahu mojich práv a povinnosti.
Menovaný/á je splnomocnený/á vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s predmetom plnomocenstva a uplatňovať v~etky
práva, ktoré mne ako akcionárovi prináležia, najmä zúčastniť sa na valnom zhromaždeni, hlasovať na ňom s počtom hlasom
podfa pomeru menovitej hodnoty mojich akcif k výške základného imania. Požadovať na ňom informácie týkajúce sa
záležitosti spoločnosti alebo náležitosti osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného
zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
Splnomocnenec je povinný konať osobne, nie je oprávnený ustanoviť ďalšieho zástupcu. Toto plnomocenstvo sa riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V ............................

dňa .......................... ..

úradne (u notára alebo na matrike) overený
podpis splnomocnitera
Plnomocenstvo prijímam

v ............................. dňa ........................

podpis splnomocnenca

1.3. Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Alžbeta Janusová

predsedníčka

predstavenstva od 2.8.1995

Vladimir Hatok

člen

predstavenstva od 26.04.2001

Stanislav Lengyel

člen

predstavenstva od 01.08.1995

Zasadnutia predstávenstva 'v roku 2014:
23.01., 24.02., 14.03., 14.04., 15.05., 24.06., 24.07., 21.08.,22.08., 23.09., 22.10.,25.11.
a 18.12.2014.
.Účasť členov na zasadnutiach predstavenstva -100 %.

·Dozorná rada spoločnosti
.~ !

Ing. Mária HarniC:arová

predsedníčka

Ing. Edita Doláková

člen

Ing. Daniel Slabý

člen

Ing. Pavel Szabó

člen

Karel Bortel

člen

dozornej rady odl3.6.1997

dozornej rady od 15.5.2008 do 15.05.2014
dozornej rady od 16.05.2014
dozornej rady od 14.05.2009 do 15.05.2014
dozornej rady od 16.05.2014

23.01., 24.02., 14.03.,11.04., 15.05., 23.09, 25.11. a 18.12.2014
Účasť členov na zasadnutiach predstavenstva - 98 %.

1.4. Správa o hospodáreni a stave majetku spoločnosti za rok 2014
1.4.1. Vyhodnotenie plnenia úloh spoločnosti za rok 2014
Smerovanie vývoja spoločnosti v roku 2014 nadväzovalo na vypracovaný· a schválený
obchodno- finančný plán na rok 2014, ktorého súčasťou bol aj predpokladaný budúci vývoj
v činnosti spoločnosti na rok 2014 a nasledujúce obdobia.
Úloha č.1
V pripade schválenia našej žiadosti o NFP realizovať projekt Zvýienie
konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológii
v celkovej výške 6 153 545 EUR.
Z: Predstavenstvo
Termin: 2014/2016
Úloha splnená, dňa 27.06.2014 podpísaná s MH SR Zmluva o poskytnuti NFP č: KaHR·
111SP-1201/1170/167. Názov Projektu: Zvýšenie konkurencieschoppostJ znapky
Baldovská implementáciou inovačných technológií a techrh,logických.transf'érôv.
Úloha č. 2
Pripraviť a realizovať investičnú akciu Skladová hala ll ...: Salvator Lipovce
Z.: Predstavenstvo
Termin: 31.12.2016

Úloha v termíne, v roku 2014 bol spracovaný projekt a investičná akcia sa začala
realizovať v mesiaci december 2014 s tennínom ukončenia jún 2015.
Úloha č. 3
Realizovať prestavbu časti strojného zariadenia (foriem) na výrobnej linke KRONES ,.
v závode Salvator Lipovce - prechod z uzáverov a preforiem PCO na shorty PCO 1881
Termín :31.12.2014
z.: Predstavenstvo

Úloha splnená v novembri 2014.
Úloha č. 4
Realizovať

dodávku a montáž Stanice C02 v závode Baldovce.
Z: Predstavenstvo
Termin: 31.12.2014
Úloha splnená, Stanica C02 v závode Baldovce zaradená do majetku spoločnosti
v decembri 2014.
Úloha č. 5
Realizovať dodávku a montáž akcie Biologická čistička odpadových vôd - závod Baldovce
Z.: Predstavenstvo
Termin: 31.12.2014

· Ýlofta naaplns-1"eatoitN: l&&l&fJi&ll6"udtulls &tciUIIJ al NIIL&hi dliGiiläiil& 1'88811111·?
na 31.03.2015.

Oloha č. 6
Zabezpečiť

administratlvne záležitosti (monitorovacie správy) k projektom:
Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovnikov
spoločnosti MINERALNE VODY a. s. - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
• Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou
inovačných technológii a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast /závod Salvator Lipovce/
Termín: podľa termínov monitorovacích správ
Z: Predstavenstvo
•

Úloha splnená, monitorovacie správy predkladané v zmysle termínov jednotlivych
projektov.

1.4.2. Stav majetku a jeho zdrojov krytia v EUR
Porovnanie majetku znázorňuje nasledovná tabuľka:
Ukazovater
SPOLU MAJETOK
Neobežný_ m~etok
Z toho :dlhodobý nehmotný
majetok
dlhodobý hmotný
~ ' ·majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Z toho : zásoby
pohradávky
finančné účty

Casové rozHšenie,

Stav
k 31.12.2012
9 743 743
6 871 881
16632
6 855249

Stav k 31.12.2013

v€
Stav k 31.12.2014

8 711 573
5 872 492
10 800

8424 798
6 102 198
4050

5 861 692

6 098148

o

o

o

2 865149
1 050 375
1 781 720
33054
6713

2 830 556
909 929
1 449 816
470 811
8525

2 309 433
600 716
1 432 110
276 607
13167

Neobežný majetok
Stav celkového majetku v netto vyjadrení poklesol oproti roku 2013 o 286 775,- €, z toho
neobežný majetok sa zvýšil o 229 706,- € a obežný majetok poklesol o 521 123,- €.
Do dlhodobého hmotného majetku boli zaradené: 2 vysokozdvižné vozrky, nrzkozdvižné
elektrické vozíky, osobné vozidlo, brána s pohonom, šokový ochladzovač a zmrazovač
a drobný hmotný majetok /dispenzory a PC/.
Obežný majetok .
Celkový obežný majetok poklesol v roku 2014 oproti roku 2013 vplyvom nižšieho stavu
pohľadávok a zásob.
Celkové zásoby vykázali pokles v položkách: nedokončená výroba a materiál.

Pohľadávky poklesli o 17 706,- €.
Z celkových pohľadávok pohľadávky z obchodného styku (po zohľadneni opravných
položiek) činia 1 398 141,- €, čo je oproti roku 2013 pokles o 40 002,- € a z celkových
pohľadávok predstavujú 97,6 %.
Zostatky pohradávok boli zaslané odberaterom na potvrdenie. Pohľadávky po lehote
splatnosti nad 1 rok sú v riešeni zmluvných právnických spoločnosti.
.
V predaji prevažujú odberatelia s dlhšou dobou splatnosti najmä zahraničné obchodné
reťazce a slovenské aliancie, tieto však tieto doby v rámci tolerancii podľa kúpnych zmlúv
dodržiavajú, problematickl sú malf odberatelia, kde aj vymáhanie pohľadávok je zd(havé a
náročné na čas a náklady.

Vlastné imanie a záväzky k 31.12.2014
Ukazovater
Stav k 31.12.2012
SPOLU VLASTNE IMANIE
9 743 743
AZÁVÁZKY
Vlastné imanie
5110754
Z toho : základné imanie
4 344 252
Kapitálové fondy a fondy
761 724
zo zisku
HV bežného účt. obdobia
266 556
Záväzky
3 372 717
Z toho : Rezervy
3 721
Krátkodobé záväzky
845 321
Dlhodobé záväzky
695 721
Bankové úvery a výpomoci
1 827 954
Casové rozlíšenie
1 260 272

Stav k 31.12.2013

: Stav k 31.12.2014

8 711 573

8424 798

5402 080
4 344 252
788 384

6 320091
4 344 252
843 393

550 098
2 690468
3579
907 591
793 060
986·238
619 025

1 340 651
2104 707
.33238
110 709
867 638
+ 493122

o

Vlastné imanie v hodnotenom roku predstavuje 75,02 % z celkových zdrojov, v roku 2013
činil 62,01 %, v roku 2012 52,45 %. Cudzie zdroje sú nižšie o 4 215 384,00 EUR oproti
vlastným zdrojom. Zákonný rezervný fond vo výške 516 867 € sa podieľa na základnom
imani 11,9 %.
Celkové záväzky ovplyvnili bankový úver a záväzky voči dodávateľom. Akciová spoločnosť
podpisala s UniCredit Bank úverovú zmluvu:
- na dlhodobý úver v hodnote 2 465 586 € s terminom splatenia v roku 2015 pri mesačných
splátkach podl'a splátkového ka{endára.
Zostatok úverov predstavuje: 493 122 €.
Záväzky z obchodného styku oproti roku 2013 poklesli o 168 971 €. Záväzky po lehote
splatnosti predstavujú 2,3 %.
V dlhodobých záväzkoch treba ešte spomenúť odložený daňový záväzok z titulu rozdielu
medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku

Vývo likvidity:
Rok

Likvidita 1.stupňa

Likvidita 2.stupňa

Likvidita 3.stupňa

2012

0,01

0,69

1,18

2013

0,25

2,12

3,12

2014

0,40
má dosahovať > 0,2

2,05
má dosahovať= 1 alebo
>1

3,25
má dosahovať=2
alebo>2

Vývoj likvidity v roku 2013 a 2012 ovplyvnil vysoké cudzie zdroje.
Dosiahnuté stupne likvidity v roku 2014 hovoria, že spoločnosť je likvidná.
Finančné kovenanty:
Pomer vlastného imania k bilančnej sume: 75,02 (má byt' nad 50%)
Koeficient krytia dlhovej služby: 2,23 (nemá klesnúť pod 1,25)
1.4.3.

Komentár k hospodárskemu výsledku

';t;-,,."~JAi!

Vroku 2014 výkázala spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov hospodársky výsledok
pred zdanenfm + 1 406 830 € a výsledok hospodárenia po zdanenr + 1 340 651 €.
Vývoj nákladov a vplyv na zisk za rok 2014
Ukazovater
Výnosy celkom
• tržby z predaja tovaru
tržby z predaja vlast.
'
~\ffrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
a.aktivácia
tržby z predaja
majetku a materiálu
ostatné výnosy
výnosy z finančnej
!

činnosti

Náklady celkom
náklady vynaložené na
obstaranie predaného
tovaru
výrobná SQ_otreba
osobné náklady
dane a poplatky
odpisy
zost. cena predaného
majetku
ostatné náklady
-"''~1

finančné

náklad_y_
daň splatná
odložená daň

2012
12 370 987
1 216 441

2013
12.661 802
1 216 730

9 653741

10 122 145

805 829

687 494

60799

6 335

634163

629 079

10

19

12 104 431

12 111 705

921 792

905 593

8499 868
1 125 630
62677
1 121 553

8 729 674
1 060 488
51686
1 094 379

50 318

3 984

40 787

125 910

...............
3 339

o
209 557

......

2014
13 045 019
870 288
10 765 205
750 333
25189
633 531
473
11 704 368
590 844
8 653 619
1 039 402
64 716
1 107 680
86 611
68027

'"'"'

7250
3
96 337

7042
90
66089

Vývoj tržieb a ostatných výnosov a ich vplyv na prevádzkový hospodársky výsledok :
Ukazovater
Tržby za vlastné výrobky
Tržb_y za služby
Tržby za predaj tovaru
Tržby z predaja DM a materiálu
Ostatné výno~y_ z hosp. činnosti

r.2014

r. 2012

r.2013

9 269197
24 544
1 216 441
60799
634163

10 075 777
46368
1 216 730
6 335
629 079

;

10 746 014
19191
870 288
25189
633 531

201412013

l

106,65
41,39
71,53
397 62
100,71

Pravidelné zásobovanie obchodných reťazcov v malých množstvách a v určenom čase
kladie veľké nároky na:
·
logistiku,
organizovanie nakládky,
prepravné náklady.
Celkové tržby za výrobky znižujú okrem bonusov aj množstevné zravy, ktoré sú predmetom
dojednávania obchodných podmienok na prlslušný rok. Zahraničné obchodné reťazce
a slovenské aliancie kladú stále náročnejšie požiadavky na podporu predaja- letákové akcie,
otvorenie novej prevádzky, listing, sprostredkovanie, fixné bonusy a ďalšie, čo sa odráža na
tržbách za vlastné výrobky a nákladoch v skupine služby. Charakter znlženia tržieb alebo
nákladu bol analyzovaný a podľa podkladov aj naúčtÔvimý. Tržby z predaja DM a materiálu
boli oproti roku 2013 vyššie. V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je zúčtované
rozpustenie dotácií z projektu KaHR.

Vývoj vybraných druhov nákladov za rok 2014
Ukazovater

Skut. 2012

Skut. 2013

Skut.2014

Výrobná spotreba
- spotreba mat. a energie
V tom- materiál
energia
-služby

8 499:868
6 719 065
6 341176
377 684
1 780 803

8 729 674
6 025 548
5 660 680
364 561
2 704 126

8653619
5 562 835
5'230083
.332 752
3 090 784

Vo výrobnej spotrebe bol zaznamenaná úspora v spotrebe materiálu a energie o 462 713
EUR z dôvodu nižších cien vstupných materiálov a úspory pohonných hmôt.
V službách bol vykázaný nárast 386 658 €, .
Významné položky v skupine služby.
Náklady na nakupovanú dopravu
Náklady na podporu predaja, z toho:
• Náklady na propagáciu a reklamu
• Poplatky za využitie distribučnej siete kupujúceho
• Náklady na sprostredkovanie, logistiku a administratívu u kupujúceho
• Mýtne
• Opravy áut a technológie

~~á~i>OioMnost'

"oHM.

sa rozhodla pre účtovné odpisovanie
Vzhľadom n=':?"'"~~~·"~"'
dlhodobého hmotného majetku a podiel strojov na ňom , odpisy predstavujú vysoký podiel na
nákladoch, značne ovplyvňujú ekonomický výsledok firmy a odložený daňový záväzok.
Výšku odpisov OHM a DNM ovplyvňuje technológia v závode Lipovce.

Pridaná hodnota ako hodnota pridaná spracovaním v spoločnosti predstavovala
v hodnotenom roku 3 141 363 EUR, čo je o 750 261 EUR viac ako v roku 2013
Do finančných nákladov boli naúčtované nákladové úroky z úverov vo výške 20 248 €, čo je
o 16 152 EUR menej ako v roku 2013.

Pod dosiahnuté ekonomické výsledky sa podpisa/o:
-náročnosť predaja zahraničným reťazcom a slovenským alianciám a veľká

konkurencia na trhu, a tým vysoký podiel nákladov na dopravu a nákladov na
podporu predaja na celkových nákladoch,
-znfženie cien vstupov do výroby a distribúcie -prepravu hotových výrobkov
k odberateľom
-náklady súvisiace s požiadavkou obchodných reťazcov na EDI komunikáciu
-nákladové úroky za poskytnutý úver

Z finančnej analýzy ex- post vyplýva, že akciová
'.

-4

spoločnosť musí venovať pozornosť:

.

-

predaju výrobkov s väčšim zameraním na nový sortiment a tým aj novú
skupinu zál<:aznikov
rozboru variabilných nákladov a hľadať spôsoby ich úspory
kalkulácii vlastných nákladov a predajných cien
logistike a vyťaženosti nákladných áut
prehodnoteniu odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vymáhaniu pohľadávok z obchodného styku
dobe obratu zásob, najmä materiálu a hotových výrobkov

Informácie podfa paragrafu 20 Zákona o

-

cieľovú

účtovníctve

po skončení hodnoteného účtovného obdobia nenastali udalosti a neboli uzavreté
obchody, ktoré by mali vplyv na finančné ukazovatele
účtovná jednotka venuje pozornosť životnému prostrediu, vynaložila prostriedky na
rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Baldovciach
spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraniči
v oblasti výskumu a vývoja nevynakladá prostriedky
spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej
jednotke
v budúcom období vzhľadom na kapacity novej technológie bude vyrábať širší
sortiment výrobkov s cierom dosiahnuť vyššie tržby pri využivanr potenciálu
zamestnancov, ktorr absolvujú rôzne druhy školeni v rámci projektu vzdelávania.

Ciele a metódy riadenia rizík v účtovnej jednotke pre zabezpečenie hlavných typov
plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty
Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužívala.

Cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti,
kto~ je účtovná ~ednotka "stavená
, .
§pol) nosf
rlzlrť ROOIIIIF BPIBI]Bm "91'el5k6\S ffl887 5 Hakbpl5ffi ftt'JPl5~1" pN ~eo*--'·~-~,

ma

ošetrené zmluvne. Riziko vzniká pri predaji novým odberatel'om. Pohľadávkam
z obchodného styku venuje náležitú pozornosť. Úverové riziko je možné z úverov
poskytnutých UniCredit Bank , spoločnosť prijíma opatrenia pre jeho elimináciu.

,.n

Kódex o riadeni spoločnosti je uvedený v
1.5.

časti

V správy.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014

V roku 2014 spoločnosť MINERÁLNE VODY a. s. vykázala zisk po zdaneni vo výške
1 406 830,00 EUR
Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. na svojom zasadnutf dňa 07.04.2015
uznesením č.71/15 schválilo návrh na rozdelenie zisku za rok 2014, ktorý v súlade so
Stanovami spoločnosti podľa Čl. XII, bod 12, ods. f) predkladá na prerokovanie dozornej
rade spoločnosti.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2014:

Hospodársky výsledok po zdanení:
Prfdel do SF:
Rezervný fond:
Tantiémy:
Nerozdelený zisk:

1 406 830, OO EUR
30 000,00 EUR
140 683,00EUR
236147,00 EUR
1 000 000,00 EUR

Prešov 07.04.2015

Ing. Alžbeta Janusová
predsedníčka predstavensta

2.2.

Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

ll. Správa dozornej rady
2.1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 v spoločnosti
V roku 2014 DR zasadala v týchto termínoch:
23.01.,24.02.,14.03., 11.04.,15.05.,23.09.,25.11. a 18.12.2014
Na svojich zasadnutiach DR prerokovala podľa schváleného programu zasadnuti :
• Zápisnice z predstavenstva
• Hospodárske výsledky spoločnosti
• Stvrfročné výkazy ziskov a strát, Súvahy
• Záväzky a pohľadávky spoločnosti
• Svoju vlastnú činnosť a činnosť jednotlivých členov dozornej rady spolu so závermi,
ktoré bolo potrebné vyvodiť
• Podnikovú stratégiu a riziká podnikania
• Struktúru a prevádzku interných systémov kontroly a riadenia rizika predstavenstvom
• Činr1osf predstavenstva ako orgánu spoločnosti a aktivity jeho jednotlivých členov
spolu aj so závermi, ktoré je potrebné z nicf) vyvodiť
• Návrh predstavenstva na audítora na vykonávanie ročného auditu za rok 2014
• Odmeňovanie pracovníkov spoločnosti a zásady tvorby a rozdelenia sociálneho
fondu
• Vykonanie priebežného auditu
Dozorná rada kontrolovala :
• plnenie prijatých uzneseni
• uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
• dodržiavanie S.tanov spoločnosti
• významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vrátane čerpania pôžičiek a
úverov
• reklamné výdaje a poskytovanie sponzorstva
• čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu
• finančnýrozpočetbežnéhoroka
• plnenie obchodno-finančného plánu
• dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutf NFP KaHR-111SP-0902/0370/76Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou
inovačných technológi( a technologických transferov
• dodržiavanie podmienok rozhodnutia MPSVaR SR o schváleni žiadosti o NFPNFP27110231235
• plnenie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie
legalizácii prfjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovan/ prijatej dňa 1.1.2010
Na svoje zasadnutia si dozorná rada prizývala členov predstavenstva, ekonomickú
riaditeľku, obchodného riaditeľa a výrobno-technického riaditeľa spoločnosti. Všetci členovia
dozornej rady sa ~účastnili riadneho valného zhromaždenia dňa 15.05.2014.

'"'·-·QQigrpá rada Pi il<PÍQW iŕJ§iQguU Sňa 1 ~ 1 ~ 6Ql 5 ~Aseú~ela fiadgu inHiW~WiiPilWQtQ~Wasx"*-·'
závierku spoločnosti, návrh na rozdelenie ZIS U za ro2 1 V sÚ
a rokovacím poriadkom dozornej rady, Stanovami spoločnosti.

ade SO\ a utom

2.2. St~novisko dozornej. rady k ročnej C.čtovnej závierke spoločnost~ ,za rok 20'\4
Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov má podľa zákona 431/2002 Z.
povinnosť mať overenú účtovnú závierku oprávneným audítorom.

Z.

o účtovrtictve

Valné zhromaždenie dňa 15.05.2014 uznesenim č. 5 schválilo, aby ročný audit spoločnosti
vykonala Ing. Marta Nachtmannová, bytom 072 34 Zalužice, č!slo .dekrétu SKAU, event. č.
000788.
Dozorná rada na svojom zasadnuti dňa 13.04.2015 preskúmala riadJ1U individuálnu účtovnú
závierku za rok 2014, svojím uznesenim č.1 schvaľuJe riadnu individuálnu účtovnú z~vlerku
spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2014, a odporúča akcionárom na
riadnom valnom zhromaždeni dňa 14.5.2015 riadnu individuálrlU účtovnú závierku schváliť
bez výhrad.

2.3. Stanovisko dozornej rady k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2P14
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 13.04.2015 prerokovala návrh'na rozdelenie zisku
za rok 2014, ktorý jej predložilo predstavenstvo spoločnosti.
Dozorná rada svojírh uznesením č. 2 schvaľuje návrh predstavenstvá zo dňa 07.04.2015 na
rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne:
Hospodársky výsledok po zdaneni:
Pridel do SF:
Rezervný fond:
Tantiémy:
Nerozdelený zisk:

1 408 830,00 EUR
30 000,00 EUR
140 683,00 EUR
236147,00 EUR
1 000 000,00 EUR

Prešov 13.04.2015

Ing. Bc. Mária

Harničárová

Predsednička

DR

111. Správa audítora
Prílohy:

Súvaha k 31.12.2014
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 vrátane Výkazu Cash flow

k 31.12.2014

IV. Predpokladaný budúci vývoj v činnosti spoločnosti na rok 2015
a nasledujúce obdobia
Spoločnosť na nasledovné obdobie prijlma nasledovné opatrenia:

Úloha č.1
Ukončiť r~alizáciu Projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská
implementáciou inovačných technológii a technologických transférov v zmysle
podpísanej Zmluvy o poskytnut! NFP č: KaHR-111SP-1201/1170/167 s MH SR zo dňa
20.06.2014.
Termin: december 2015
Z: Predstavenstvo

Úloha č, 2
Dokončiť realizáciu investičnej akcie Skladová hala ll - Salvator Lipovce.
Termín: 30.09.2015
Z.: Predstavenstvo
Úloha č. 3
Realizovať stavebné práce v závode Baldovce nevyhnutné pre Projekt: Zvýšenie
konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inovačných technológii
a technologických transférov- výrobná hala, obklady, kanalizácia, podlahy, maľby, nátery,
osvetlenie, podhľady a pod.
Termín: 31.12.2014
Z: Predstavenstvo

Úloha č. 4
Dokončiť realizáciu dodávky a montáže akcie Biologická čistička odpadových vôd -závod
Baldovce vrátane skúšobnej prevádzky.
Termin: 31.12.2015
Z.: Predstavenstvo

Úloha č. 5
Zabezpečiť

administratívne záležitosti (monitorovacie správy) k projektom:
Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovníkov
spoločnosti MINERALNE VODY a. s. -OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
• Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou
inovačných technológií a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť
a Hospodársky rast /závod Salvator Lipovce/
Termín: podľa terminov monitorovacieh správ
Z: Predstavenstvo
•

V.

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť v roku 2008 sa rozhodla dodržiavať zjednotený Kódex o správe a riadení
spoločnosti,

ktorý predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí 17.9.2007 a v spoločnosti je
účinný od tohto dátumu.
Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý vychádza z princípov OECD a je verejne dostupný
na www.baldovska.sk a v sídle spoločnosti.

§ 20 ods. 6 zákona o

účtovníctve

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa
rozhodla dodržiavať pri riadeni a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti
verejne dostupný
Kódex o správe a riadení spoločnosti je v platnosti od 17.9.2007 a je verejne dostupný
v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.baldovska.sk
b) všetky významné Informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o
metódach riadenia zverejnené
Základné informácie o správe a metódach a riadenia sú obsiahnuté v Organizačnom
poriadku a.s. a súbore riadiacich aktov, štatúte predstavenstva. V plnom rozsahu sú
s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti a nachádzajú sa v plnom znení v sídle
spoločnosti •
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchtÓ odchýlok
alebo Informáciu o neuplatňovan( žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody,
pre ktoré s.a tak rozhodla
Odchýlky sa nevyskytli .
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikaterskej činnosti. Dozorná rada
predkladá iávery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň
vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve v znení
neskorších;predpisov. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch
členov, z toho jeden člen je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov DR sú tri
roky. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob
rokovania. Dozorná rada nemá výbory.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv·
akcionárov a postupu ich vykonávania
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie (VZ), ktoré vykonáva pôsobnosti
v zmysle stanov spoločnosti a obchodného zákonníka. VZ sa skladá zo všetkých na ňom
prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na VZ hlasovať na ňom,
požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo os9b,
ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom
návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie
právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií, pričom na každých
33,19 ť pripadá jeden hlas.
informácie o zložení a

f)

činnosti

predstavenstva a. s. a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má štyroch členov, v zložení Ing.
Janusová Alžbeta -predseda predstavenstva, Lengyel Stanislav- člen , Hatok
Vladimír- člen predstavenstva.
Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo
všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene
spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich
spoloč~;~osť podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším členom
predstavenstva.
Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá DR a valnému zhromaždeniu.
Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje. základné zásady
činnosti predstavenstva, vzťahy k ostatným orgánom a.s. ako aj ku generálnemu
riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá.

l § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
a) štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných. papieroéh, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru s uveden rm druhov akcU, opisu práv s nimi
spojených pre každý druh akcif a ich percentuálny podiel na celkovom základnom
iman i
ISIN :SK 1120002599, séria 01, druh: akcie na doručiteľa, počet: 130 875 ks,
Menovitá hodnota : 33,19 € jedna akcia
Základné imanie : 4 344 254 €
Počet akcií : 130 875 ks v menovitej hodnote 33,19 €
Podiel na Zl : 100%
Cenné papiere doteraz vydané sú splatené .
•
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Doteraz vydané vymeniteľné dlhopisy- nie

b) obmedzenia prevoditefnosti cenných papierov
akcie sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB bez obmedzenia prevoditeľnosti
c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu
kvalifikovanú účasť ( aspoň 10% ) na základnom imaní spoločnosti a.s. vlastní:
72,787% podiel (95 260 akcií Ing. Janusová)
25,082% podiel (32 827 akcU- V. Hatok)
1,930% podiel ( 2 526 akcH- R. Minarik)
0,201% podiel( 262 akci(- mesto Prešov)
d) majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
majitelia nemajú osobitné práva kontroly
e) spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami
nie sú uplatňované priamo zamestnancami
spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie
f)

obme~zenia hlasovadch práv

neexistujú obmedzenia hlasovacích práv
g) dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť
k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv
spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by
mohiLviesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv
h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu
stanov
členov predstavenstva a DR volí a dovoláva valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie
je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu
predstavenstva. Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo. Funkčné obdobie
členov DR je 3- ročné. Opakované zvolanie do funkcie je možné. Predsedu DR volf DR.

i)

právomoci jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií
alebo spätnom odkúpenf akci(
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným
zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom
odkúpení akcií nemá.

j) všetky významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobtldajtl tlčlnnosť,
menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov,
ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej tlčlnkoth s výnimkou
prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne po~kodilo, táto výnimka sa neuplatní ak je
povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinnosti ustanovených osobitnými
·
predpismi
spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.

k) všetkých dohod~ch, uzatvorených medzi ňou a členmi jej org;inov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa Ich funkcia
alebo pracovný pomer skončil vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca,
ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávatera bez uvedenia dôvodu alebo sa
Ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie ·
spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

Informácia o vyhodnotení aplikácie Smernice o programe
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INTERNÉ OZNÁMENIE

Mesto Prešov

Od: Oddelenie mestského majetku

Pre: poslanci MsZ mesta Prešov

Vec

Právne stanovisko k odpredaju 262 kusov akcií na doručitel'a
mesta Prešov spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s.

Dátum: 22.06.2015

Mesto Prešov má majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti MINERÁLNE VODY, a. s.
so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov (ďalej len "spoločnost"') vo výške 0,2 %.
Mesto Prešov nadobudlo akcie spoločnosti na základe Zmluvy o prevode akcií č. 6/1996
uzatvorenej medzi Fondom národného majetku a Mestom Prešov. Predmetná zmluva bola
uzatvorená na základe rozhodnutia MSPNM SR č. 85 zo dňa 15.7.1994 a dodatku č. 14/Z
zo dňa 26.9.1994 o privatizácii š. p. Východoslovenské žriedla Prešov, ktorým bol
privatizačný projekt tohto štátneho podniku vybraný na realizáciu. Predmetom tejto zmluvy
bol bezodplatný prevod akcií spoločnosti v menovitej hodnote 262 000, - Sk. Prevodca
(Fond národného majetku) previedol a nadobúdateľ (Mesto Prešov) prebral 262 kusov akcií
na doručitel'a v menovitej hodnote jednej akcie 1 000, - Sk, pričom sa jedná o akcie, ktoré
v súlade s platnou právnou úpravou majú formu zaknihovaných cenných papierov.
Spoločnosť emitovala 130 875 akcií v celkovej menovitej hodnote 4 344 251,6625 EUR.
Podiel Mesta Prešov na základnom imaní spoločnosti predstavuje 0,2 %.
Akcie spoločnosti sú voľne obchodovatel'né na burze cenných papierov a trhová
hodnota 1 akcie predstavuje 9,96 EUR.
V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Článkom XVI - Podmienky majetkovej účasti
mesta v obchodných spoločnostiach Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.
9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 (úplné znenie) je v kompetencii Mestského
zastupitel'stva mesta Prešov rozhodovať o zrušení majetkovej účasti mesta v obchodnej
spoločnosti,
a teda aj o predmetnom predaji akcií nakoľko predajom dôjde k zániku
majetkovej účasti mesta Prešov v spoločnosti.
Podmienkou zmeny majiteľa zaknihovaných akcií na doručiteľa je uzatvorenie kúpnej
alebo darovacej zmluvy podl'a § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Okrem toho sa na prevod akcií vyžaduje aj registrácia prevodu centrálnym
depozitárom alebo členom centrálneho depozitára na základe príkazu na registráciu
prevodu zaknihovaného cenného papiera, pričom registráciou prevodu zaknihovaného
cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majitel'ov
zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu v prospech účtu
majiteľa nadobúdatel'a.

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis: Mgr. Nataša Abed ~-t'v(

- MsÚ/SP-01/811
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DAŇOVÉ PRIZNANIE

J

11\111111\IIIIIJIIIIIIIIUIII

K DANI Z PRfJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY
pod ra zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ..zákon")
Čiselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa plšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypll"lajO paličkovým pismom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to či emou alebo tmavomodrou farbou.
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[J1l- Emailová adresa l Faxové

o 5 1 l 4520793

info@ipzpresov .com , 051/4520793

Uplatňujem osobitný spôsob zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa§
Ukončujem uplatňovanie

X áno' 1

17 ods. 17 zákona

osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa§ 17 ods. 17 zákona

Daňovnlk s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
prlslušného článku zmluvy o zamedzeni dvojitého zdanenia

podľa

§ 2 pism. e) tretieho bodu zákona a podra

áno' 1
áno' 1
áno11

Ekonomické alebo personälne prepojenie podľa § 2 plsm. r) zákona so zahraničnými osobami

21

·Umiestnenie stálej prevádzkarne na územf Slovenskej republiky, za ktorú sa vypoč1ta základ dane alebo daňová strata
[Hl- Súpisnéforientačné čislo
B]l- Ulica

[§l-PSČ

lTI]-

11§]- Obec

2) Vypli'\ a sa,len ak dal'lovnlk nemá sl dio na územi Slovenskej republiky.

1) Vyznač! sa x.

Záznamy

L

Počet stálych prevádzkarní

daňového

úradu

Miesto pre
MF/20231/2013-721

Odtlačok prezentačnej pečiatky

evidenčné člslo

Generované

z

FDF

-

OMEGA

dal"lového úradu

www.kros.sk
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. čast'· VÝPOČET ZÁKLADU DANE Ä'DANE
Ri11dok
Znamienko

Popis položky
Výsledok hospodárenia pred zdanením{§ 17 ods. 1 zákona (zisk+, strata-)]
alebo rozdiel niedzl prljmaini a výdavkami (Ili. čast'~ r. 3 laburky F alebo r. 1
taburky C1 alebo r. 1 tabufky C2 alebo r. 3 tabul'ky G2) alebo uprávený
výsledok hospodárenia (Ili. čast'- r. 4 taburky G3)

Údaje

v eurách

1QQI

-

Položky_m~ulúce vÝSledok hospodárenia alebo rozdiel medzi pri]rriami

7 6 13 9

'

7 7

a výdavkami

Sumy, ktoré neoprávnene skrá~fi.pŕijmyvrátaňe rozdielu podra § 17 ~ds~ s ~
zákona a sumy nepel\atnych plneni, al< nie sú súeasťou r. 100

Sumy podra § 17 ods. 19 a§ 52 ods. 12 zákona prijaté v zdar'lovacom
obdobi, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100

'

. f12QJ

'

Výdavky (náklady). ktoré nie sú dar'lovými výdavkami podľa § 21 zákona
alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených
nar. 140, 150 a 160 (tabuľka A -lit. časť)

~

SlJily podľa§ 17 ods. 19 a§ 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené
do konca zdallovacíeho obdobia

:1.401

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevý!ujú dallové odpisy tohto majetku (tabuľka 8 -HJ. Časf) . .

.1®1

'

jQQl

'

2 4 3 7 6

Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona
Uprava (zvý!enie) základu dane v prfpade zrušenia dallovnika s likvidáciou,
pri vyhláseni konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepella.žnom vklade(§ 17b a 17d zákona) alebo zrušeni bez likvidácie
(§ 17ca 17ezákona)
Ostatné položky zvyšujúce
Medzisúčet

(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r.160 + r. 170 + r.180)

'

i1IQJ

'

Prljmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa§ 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou r. 1OO

~

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u dal\ovnfkov nezaložených alebo
nezriadených na pOdnikanie(§ 12 Ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a
nie sú uvedené nar. 210

2401

r. 100

'

·~

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami

súčasťou

8 8

)1iQJ

r. 100, neuvedené vr. 110 až 170

Prijmy oslobodené od dane podla§ 13 zákona, ak sú

'

@Ql

2 4 3 7 6

'

8

a.

a výdavkami

'

'
l

Príjmy nezahrr'\ované do základu dane pOdľa § 17 ods. 3 pfsm. a) zákona
a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona
Rozdiel, o ktorY dallové odpisy hmotného majetku prevy§ujú Odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B-Ili. časť)
Sumy podfa § 17 ods. 19 zákona, ak neboli prijaté v zdar'\ovacom obdobi,
za ktoré sa dar'lové priznanie podáva, ak sú súčast'ou r. 100
Sumy podla § 17 ods. 19, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli
zaplatené v zdal\ovacom obdobi, ak nie sú súčasťou r. 1OO

24.QJ
l

~§.QJ

l~

l

.mn

Úprava (zníženie) základu dane v prípade zru§enia dal\ovnika s fíkvídáciou, pri ~
vyhláseni konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepellažnom vklade(§ 17b a 17d zákona) alebo zrušeni bez likvidácie
(§ 17ca 17ezákona)
Ostatné položky znižujúce

r. 100, neuvedené vr. 210 až 280

Medzisúčet

'
'
l

2lli2J
~QQJ

(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

'
l

Základ dane alebo daňová strata
Základ dane(+) alebo dal\ovä strata(-)
(r. 1OO+ r. 200- r. 300 +/- r. 6 tabuľky H)

~

Casf základu dane alebo da~ovej straty, vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov a na spoločnlkov verejnej
obchodnej spoločností

1.;@

Uhrn vyl\atých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a da~ových strát

~

Základ dane(+) alebo daňová strata(-) po úprave o položky uvedené
na r. 320 a 330 (r. 310- r. 320- r. 330)

11QQJ

L

MF/20231/2013-721

-

5 1 7 6 2 , 8 9
l

l

-

5 1 7 6 2 , 8 9
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Položky odpočitateľné od základu dane uvedeného na r.

-,

400

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400

lllil

,

f2QQJ

Základ dane zni!sný o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400- r. 410)

o , oo

+

Sadzba dane a daň pred. uplatnenim úľav na dani a uplatnenim zápočtu dane zaplatenej v zahranič[
Sadzba dane (v%), s výnimkÓu daňovníka, ktorý vyplr"ia tabuľku J
Daň pred uplatnenlm úrav na d~ml zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 500 x r. 510): 100 alebo daň uvedená v Ili. časti- r. 8 tabufky J

~

2 2

~

o , oo

úravy na dani
Orava na dani podľa

[610f

Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600- r. 610)

1QQJ

.

,

o , oo

+

Daň po uplatneni zápočtu dane zaplatenej v zahranič!

dane zaplatenej v zahranič!
(z r. 6 tabufky E - 111. časf)

fZ.19J

Daň po úfavách a po zápočte dane uvedenej na r. 71 O
zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700- r. 710)

~

Zápočet

l

o oo

+

l

Daň upravená o preddavky na daň

Úhrn Preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie
podfa § 42 zákona (do lehoty na podanie dar"iového priznania)

~

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdal'lovacle obdobie
podfa § 44 zákona

~

Suma dane vybranej zrážkou pcivažovanej za preddavok na daň
(§.43 ods. 6 a 7 zákona]

~J
l

l

~

Daň z.r. 800

o

oo

l

am

z dividend uvedená v VIl. ~asti- r. 16

Daň

,

a.4.QJ

Celková suma preddavkov na dar"i
(r. 810 + r. 820 -tr. 830)

Daň

l

l

~.QQJ

na úhradu
[(r. 850 - r. 840 + r. 860} ;z ot)

Nedoplatok dane (-t)

Daňový preplatok
[(r. 850- r. 840 + r. 860} < OJ

Preplatok dane(-)

o oo

+

l

1~11

-

'

3} Dal\ na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovnik využije postup pod fa§ 50 zákona, pričom na tomto riatlku sa uvedie nula.
Daň na účely určenia vý~ky preddavkov na daň

Dar"i na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona

,~

o oo
l

Dodatočné daňové priznanie

. 2

Dátum zistenia inej daňovej povinnosti alebo inej daňovej straty
Posledná známa daň
(r. 600 predchádzajúceho dar"iového priznania)
Zvýäenie (+)alebo znlženie (-}dane
(r. 800 - r. 920}
Posledná známa dar"iová strata
(r. 400 predchádzajúceho daňového priznania)
Zvýšenie(+} alebo zníženie(-) dar"iovej straty
(r. 400- r. 940)
Posledná známa daň z dividend
(r. 860 predchádzajúceho dar"iového priznania)
Zvýäenle (+}alebo zniženie (-)dane z dividend
(r. 860- r. 960}

L

MF/20231/2013-721

It~l

~

o
,
,

~
l

~QJ

~r

,
,

~
l
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. časť- Tabuľky pomocných výpočtov·a doplňujúcich· údajov
A. Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkaml (k r.13Ô ll. časti)
úhrn obstarávac!Ch cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových·
výdavkov podra podmienok ustanovených v§ 19 ods. 2 plsm: f) zákona

jJ

Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca prl]em
z predaja [§ 19 ods. 2 plsm. g) zákona)

~

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v Mkfadoch presahujúca sumu určenú

~

na Základe spotreby pohonných lalok vypočllanej

za kona

podľa § 19 ods. 2 plsm. l)

Crenský prlspevok vyplývajúci z nepovinné ho členstva v právnickej osobe
nad rámec§ 19 ods. 3 plsm. n) zákona

~

Rozdiel rriedzj menovitou hodnotou pohradávky alebo jej nesplatenej časti a
nig fm prfjmom z jej postúpenia alebo výškciu opravnej položky uzrianej
za daňový výdavok podľa§ 20 zákona(§ 19 ods. 3 pfsm. h) zákona)

~

OdpliíliY (provlzie) za vyméhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto
pohľadávky[§ 19 ods. 3 plsm. p) zákona)

f&.J

Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov
podľa § 21 ods. 1 ptsm. h} zákona

~

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 pfsm. e) zákona]

~

Poskytnuté dary vrétane zostatkovej ceny trvale vyradeného majeiku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zäkona]

lJU

Tvorba opravných položiek neuznané za
[§ 21 ods. 2 plsm. j) zákona)

daňový

'
'
'

'
'
'

3 7

'

'

Da~ovo neuznané odpisy pri nesptnenl podmienok finančného prenájmu pri ná~
jemných zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2011 a dafiovó neuznané výdavky
podľa§ 17 ods. 24 zékona pri nájomných zmluvách uzatvorených po 31.12.2011

Výdavky vynaložené na prljmy oslobodené od dane alebo
do základu dane
Ostatné položky, ktoré nie sú
neuvedené nar. 1 až 13

daňovými

nezahŕiiané

výdavkami,

~

Úhrn r. 1 ai 14
(k r. 130 - ll. časti)

'

~

Hl

o

'

[11J

Tvorba rezerv neuznané za daňový výdavok
podľa§ 21 ods. 2 plsm. j) zákona

6

'

I1QJ

výdavok

'

'
2 4 3 3 9
2 4 3 7 6

'

'

2 8

8 8

B - Odpisy hmotného majetku
Odpisy hmolného majetku zahrnuté do základu dane
podľa§ 19 ods. 3 plsm. a) zákona
Účlovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

IJJ
_:.{j

Odpisy nezahrnuté v dai'\Ových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona}

l~

Pomerné časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania
podľa § 27 alebo 28 zákona

~

C1

'
'
'

'

·Výsledok hospodárenia pred :zdanenlm vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie
41
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu

Výsledok hospodérenia pred zdanenlm spolu z hlavnej nezdafiovanej a
·

~

Suma výsledku hospodárenia pred zdanenlm
z hlavnej nezdallovanej činnosti

~

Suma výsledku hospodárenia pred zdanenlm
zo zdallovanej (podnikateľskej} činnosti

r-~

zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

Zisk

z predaja majetku(§ 17 ods.

16 zákona)

I-1J

'
'
'
l

Príjem z nájomného a príjem z reklám

~

'

4} Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007 -74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úttovania a
účtovej osnove pre úttovné jednotky, ktoré nie so založené alebo zriadené na útel podnikania (ozn<!menie č. 60112007 Z. z.) v zneni neskor~ ich predpisov.

Opatrenie Ministerstva financíi Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005· 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úttovania a
účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v zneni neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 t. MF/16786/2007·31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, prlspevkové organizácie, štätne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. l:.)
~ v zneni neskor&ích predp1sov.
MF/20231/2013-721
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· C2 ·Rozdiel prijmov a výdavkov vykázaný daňovnikom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci
v sústave jednoduchého účtovnictva podl'a osobitného predpisu 51
Rozdiel prijmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti

~

Suma rozdielu prl]mov a výdavkov z nezdaňovane] činnosti

~

Suma rozdielu prljmov a výdavkov zo zdai'lovanej činnosti

~

Zisk z predaja majetku(§ 17 ods. 16 zákona)

'
'
'

_1..1

l

íl

Prljem z nájomného a prijem z reklám

'

5) Opatrenie Ministerstva financi! Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/2497512010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
podrobnosti o usporiadanf, označovani položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej zävierky
na ~erejnerile pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovnfctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie
č.472/2010Z. z.)vznenl neskorälch predpisov.

l O· Evidencia a odpočet straty podl'a § 30 zákona (kr. 410 ll. časti)
Zdaňovacie

obdobie

1

Výäka daňovej straty vykézanfl
v zdaňovacom obdobi

2

Úhrn dal\o~ch strát, na ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od základu dane
Zéklad dane v zdaňovacom obdobi,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane

4

Skutočne odpočltané
daňová strata

5

Zdaňovade

obdobie

1

VýSka Claflovej straty vykézaná
v zdaňovacom obdobi

2

Úhm daňo~ch strát, na ktoré je .
3
uplatňovaný odpočet od základu dane
Základ dane v zdai'lovacom obdobi,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane
Skutočne odpočltaná
daňová

strata

4

5

~

L1..

'

l

'

'

'

l

'

l

[.;i

Li_

'

'

'
,

'

l

l

'
l§_

LQ..
obdobie

1

Výška daňovej straty vykázaná
v zdaňovacom obdobi

2

Zdaňovacie

Úhm dai'lovych strát, na ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od základu dane
Základ da'ne v zdai'lovacom obdobi,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane
Skutočne odpočítaná

dai'lová strata

4

5

,

'

'

'

'

'

'

l

lli

lL
Zdaflovade obdobie

1

Výška dal'lovej straty vykázaná
v zdallovacom obdobi

2

Úhm daňových strát, ha ktoré je
3
uplatňovaný odpočet od zäkladu dane
Základ dane v zdal'lovacom období,
v ktorom je uplatnený odpočet
od základu dane
Skutočne odpočítaná

dai'lov á strata

L

MF/20231/2013-721

4

5

'

l

l

l

l

l

'

l
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E. Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovÍ! povinnost' v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahranlčl (kr. 710 ti. časti}
jj
Základ dane uvedený na r. 400
Úhm pŕljmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu vzahraničl
(zaokrúhlenY' na eurocenty nadol)
Pomer príjmov~ r. 2 k základu dane na r. 1 v%, (vypočítaný na dve
desatinné miesta, zaokr\ihlený podra § 47 od • 2 z:ákona) (r. Z : r. 1) x 100

_;H

Maximélna vý&ka dane zaplatenej v zahranič , ktorú je možné započltaf
(zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r. 600 ll. easti x r. 3): 100

.1J

Dal\ zaplatená v zahranič! vzfahujúca sa na ~ rljmy uvedené na
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

~

r. 2

Dal\ uznaná na zápóčet
(r. 5 maximálne do sumy na r. 4)

F

·DoplňuJúce

_(?j

údaje

Súčet

prevádzkových, finančnY'ch a niimorladr ych výnosov

Súčet

prevádzkových,

finančných

2 1 7 5 6

97895,95

a mimoriadnych nákladov

~J

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 1 - r 2)

18

7 6 1 3 9 ' 7 7

G1 - Výsledok hospodárenia vykázaný v i diví duálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných !tandardov pre finančné výkaznlctvo
Výnosy z bežnej činnosti a ostatné výnosy
Náklady

.JJ

11

11

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnEj účtovnej závierke
podra medzinárodných štandardov pre finančn~ vY'kaznlctvo
6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
kap. 13/zv. 29) v platnom zneni.

č.

1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatl\ovanf medzinárodných

účtovných

noriem (Mimoriadne vydanie U. v. EU,

G2- Výsledok hospodárenia vykázaný po ľa evidencie v rozHhu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z z. o účtovnlctve v zneni neskoršlch predpisov
Súčet

prevMzkových,

finančných

Súčet

prevádzkových, finančných a mimoriadny h nákladov

a mimoriadny h výnosov

účtovníctva

.JJ
,21

Výsledok hospodárenia vykázaný podra evidenc e v rozsahu a spôsobom
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníct\ a podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 431/2002 Z. z. v zneni neskorälch predpisov

G3- Úpravy výsledku hospodárenia vykázané o v Individuálnej účtovnej závierke podľa medzlnárodnY'ch 'tandardov pre finančné výkaznlctvo
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné ýkaznlctvo
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa psobitného predpisu 71

w
.2J

Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ' 1
Upravený výsledok hospodárenia
(r.1 + r. 2- r. 3)

,AJ

7) Opatrenie Ministerstva fina nell Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spOsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného dal\ovnikom v Individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkaznlctvo (oznámenie č. 110/2006 z.) v zneni
opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznamenie č. 690/2006 Z. z.).
Ako príloha daňového priznania u daňovníka vyka:z:ujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podra
zvoleného spOsobu vykazovania základu dane sa predkladá
a) evidencia v rozsahu účtovnej zävierky, z ktorej by sa vyčfslil výsledok hospodárenia, ak by daňovnik účtoval pod ra opatrení vydaných Ministerstvom financíi
Slovenskej republiky podľa§ 4 ods. 2 zákona č.431/2002 Z. z. v zneni neskorš Ich predpisov s výnimkou poznámok, alebo
b) prehrad úprav vykonaných podTa citovaného opatrenie z výsledku hospodárenia vykázaného podTa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na
upravený výsledok hospodárenia.

z.

L
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H ·Výpočet zäkladu dane nérezldenta ·
Základ dane stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona

Druh príjmu

§ 16 ods. 1 plsm. a) zákona s výnimkou

,

dal'lovnlka, ktorý zisťuje základ dane
1
podra § 17 ods. 1 plsm. b) a c) zákona
Prljmy

§ 16 ods. 1 plsm. e) bod 1, 2 a 4

1

Výdavky

zákona

2

,

§ 16ods. 1 plsm.e)bod 3zákona

3

,

§16ods.1 plsm.e)bod5zákoria

4

§ 16ods. 1 plsm. f)zákona

,
'

,

'

5

,

'

•
Zéklad dane
(r. 1 + úhrn r. 2 až 5
stlpca 1 - úhrn r. 2 až 5 stlpca 2)

6

'

. závislych
. osôb (kr. 100 ll. časti)
l l ·Transakcie zahramčnych
o

Druh transakcie

Výnosy (Predaj)

úvery a pOžitky

1

Služby

2

Ucent:né poplatky

3

Výnosy (Predaj)

Nehmotný majetok

4

·Hmotný majetok

5

Finančný majetok

6

Zésoby materiálu, Výrobkov ~ tovaru

7

J • Výpočet

Položky ovplyvl'lujúce r. 100
1

Náklady (Nákup)

Položky ovplyvl\ujúce r. 1OO

Druh transakcie

2

'

,

'

'

'

l

Doplňujúce

údaje
Obstarávacia cena 2

1

,

,

'

'
,

'
'

'

dane u daňovnlka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok so začiatkom pred 31. decembrom 2012

Základ dane uvedený na r. 500

~
l

Pomerná časť základu dane uvedeného na r. 1 za počet mesiacov
~
od zal:latku zdal'lovacileho obdobia do 31. decembra 2012
(vypočltané na dve desatinné miesta, zaokrúhlená podra § 47 ods. 2 zákona)
(r. 1 :počet mesiacov zdaňovacieho obdobia) x poeet mesiacov
zdal'lovacieho obdobia do 31. decembra 2012
Pomerná east' základu dane uvedeného na r. 1 za počet mesiacov
l~
od začiatku kalendérneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia
(vypočítaná na dve desatinné miesta, zaokrúhlená podra § 47 ods. 2 zákona)
(r. 1 : pol:et mesiacov zdaňovacieho obdobia) x počet mesiacov od 1. januára
2013 do konca zdaňovacieho obdobia
Sadzba dane uplatl'lovaná na l:ast' základu dane z r. 2
(sadzba dane podfa § 15 zékona účinného do 31. decembra 2012)
Sadzba dane uplatňovaná na čast' základu dane z r. 3
(sadzba dane podra § 15 zákona účinného od 1. januára 2013)

AJ
~

z r. 2 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol

_QJ

Dal'! z časti základu dane z r. 3 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r.3xr.5):100

]j

Dal\ pred uplatnen Im úfav na dani u dallovnlka, ktorého zdal'lovacim
obdobim je hospodársky rok so začiatkom pred 31. decembrom 2012
(r. 6 + r. 7) (prenos na r. 600)

.aJ

Daň z časti základu dane
(r. 2 x r. 4): 100

L

2

MF/20231/2013-721

l

,
f

9
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'
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IV. časť- Vyhlásenie o po ukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
neuplatňujem

x

postup pod ra § 50 zákona (vyznačf sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty
na podanie dallového priznania (minimálne 0,5% z dallovej povinnosti z r. BOO)
1
za zdallovacie obdobie končiace najneskôr do 31. decembra 2014

2% z daňovej povinnosti z r. 800 zaokrúhlené na eurocenty nadol podla§ 47

ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnuty dar podra r. 1
1,5 %z dal\ovej povinnosti z r. 800 zaokrúhlené na et.irocenty nadol
ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podla r. 1

podľa§

47

Počet

prijlmaterov podielu zaplatenej
dane (minimálne po 8 eur)

ďalší

prtjlmatelia sa uvádzajú na osobitnej prllohe,
ktorä je súčasťou dallového priznania)
Suma v eurách

IČO/ SlD

l

3

'
'

4

Udaje o prijiinateľovl č. 1

(qf. sa uvádza viac ako jeden prijímate l,

2

'

podpis štatutárneho orgánu
dallovnlka alebo právneho
nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu

'.
Právna forma

l

l

l
Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica

PSČ

V.

Súpisné/orientačné člslo

Obec

čast'-

Miesto na osobitné záznamy

daňovníka

vrátane uvedenia Jednotlivých zäkladov dane (da~ových strát) stálych prevádzkärnl dallovnfka uvedeného v § 2 plsm. e) treťom bode zákona
umiestnených na (aemí Slovenskej republiky Vypočítaných pod ra§ 17 ods. 25 zákona

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

L

MF/20231/2013-721
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Osoba oprávnená na podanie dal'\ového priznania za právnickú osobu
Priezvisko
Meno

l

Titul pred menom l za priezviskom

l
Postavenie vzhradom k právnickej osobe

Trvalý pobyt oprávnenej osoby
Ulica

PSČ

Súpisné/orientačné člslo

Obec

$tát

,.
Emailová adresa l Faxové číslo

Telefónne člslo

Počet prlloh

l

l

Vyhlasujem, že vietky údaje uvedené
v daňovom priznan! sú správne a úplné.
Dátum

.

.2

o

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

Vl. ČASŤ ~Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
Žiadam o vrätenle daňového preplatku podra § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok)
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorši ch predpisov.
poštovou poukážkou

na

účet

IB AN
Kód banky

Člslo účtu

l
Dátum

. 2

L

MF/20231/2013-721

o

podpis <tatutá<neho o<gänu
alebo ""'ho oASiupou

o••
alebo splnomocneného zástupcu

daňo"" !ka

l
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ČASŤ - Podiely na zisku (dividendy}

J

u

·ktoré podliehaj zdaneniu podl'a § 51 d ods. 3 zákona

l

Podiely na zisku (dividendy), J(toré podliehaJú zdaneniu podľa§ 51d ods. 3 zákona
Podiely na zisku (dividendy) neznfžené
o vydavky zo zdrojov v zahranič!
Od subjektov so sfdlom v inom štáte
ako členskom štáte Európskej únie,
s ktorým nemá Slovenská republika
uzatvorenú zmluvu o zamedzeni
dvojitého zdanenia
Od subjektov so sfdlom v inom štáte
ako členskom štáte Európskej únie,
ml
s ktorým má Slovenská republika
uzatvorenú zmluvu o zamedzeni
dvojitého zdanenia 11
Od subjektov so sfdlom v iných
čletaských štátoch Európskej únie, na
ktorých základnom Iman! má daňovnlk ~
v čase vyplaty, poukázania alebo
priplsania dividend v jeho prospech
priamy podiel menši ako 1O %

Suma

hl

~

!illJ

Daň zaplatená v zahranič!

,
,

'
,

'

Podiely na zisku (dividendy), ktoré
~
podliehajú zdaneniu podTa § 51d
ods. 3 zákona
(r. 01 až r. 03)
8) Nar. 2 stf. 2 sa neuvedie dal'! zaplatená v zmluvnom

'

'
~táte,

s ktorým sa

uplatňuje

metóda vyflatia.

Výpočet dane z podielov na zisku (dividend), ktoré podliehajú zdaneniu podľa §_51d ods. 3 zákona

Podiely na zisku (dividendy) uvedené nar. 04

sd. 1

'

[@

Sadzba dane (v%)
Daň {zaokrúhlená na eurocenty nadol)
(r. OS x r. 06): 100
Výpočet

[[§]

f 5

[@

,

'

dane po vyňatl podielov na zisku (dividend) zo zdrojov v

Úhrn vyňatých podielov na zisku (dividend)

l@

Podiely na zisku (dividendy) znížené o úhrn vyr"latých
podielov na zisku (dividend)
(r. 05 - r. 08)

lQID

Daň po vyňatí podielov na zisku {dividend) zo zdrojov
v zahranič! (zaokrúhlená na eurocenty nadol)
(r. 09 x r. 06): 100

zahraničí

,
,

í15l

'

Výpočet dane uznanej na za počet na daňovú povinnosť

v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí
Suma podielov na zisku (dividend) uvedených nar. 09
znížených o sumu podielov na zisku (dividend) uvedených
[ill
nar. 01 (r. 09- r. 01) alebo úhm sumy podielov na zisku
(dividend) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
(zaokrúhlený na eurocenty nadol) (r. 02 stl. 1 + r. 03 stf. 1)
Daň zaplatená v zahranič! vzťahujúca sa na podiely
na zisku (dividendy) uvedené nar. 11 z r. 04 stf. 2- uvádza f12l
sa suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia (zaokrúhlená na eurocenty nadol)

,

'

Výpočet

percenta na účely zápočtu
[(r. 11: r. 09) alebo (r. 11: r. 04 stf. 1)) x 100

Maximálna výška dane zaplatenej v zahranič!, ktorú je
možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor)
[(r. 10 alebo r. 07) x r. 13): 100
Daň uznaná na zápočet
(r. 12 maximálne do sumy nar. 14)
Daň

po uplatneni vyňatia a zápočtu dane zaplatenej
v zahraničí (prenos na r. 860)
(r. 1O alebo r. 07) alebo (r. 1O - r. 15 alebo r. 07 - r. 15)
Dátum

. 2
MF/20231/2013-721

o

LN]

'
[ll]

'
[§l

'
(1§j

'

podpis štatutárneho orgánu
alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu

daňovníka
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(v celých eurách)

l

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pl!u zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), plsacim strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

AAB t D t F G H l J K l MN O P Q R ~ T 0 V X 9 t
Dai'lové

2

Účtovná závierka

identifikačné číslo

o2

18 2 6

o3

7

Účtovná závierka

Of 2 3

l

IČO

x

3 6 4 9 2 8 4 1

X

mimoriadna

zostavená
schválená
(vyznač/

SKNACE

•

sa x)

68.32.0

5 6

7

8 9

Mesiac Rok

o1 4
do
2 o1 4
r--------------------------------4
od o 1
Bezprostredne
2 o1 3
predchádzajúce
obdobie
do 1 2
2 o1 3
od

riadna

4

Za obdobie

o1
o6

2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P

l PZ

a

r e š o v

s .

Sldlo účtovnejjednotky
Ulica

Crslo

ZÁBORSKE

5o 4

PSC

Obec

o8

ZÁBORSKE

2 53

C!slo faxu

Cis1o telefónu

o5

1

o5

l 4 5 2 o7 9 3

l 4 5 2

1

o7

9 3

E-mailová adresa

info@tpzpresov
Zostavená

dňa:

25.06.2014

com
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovnictva:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dfla:

.2 o

Záznamy daňového úradu

L
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Ozna.
čenle

A.

A.l.

A.l.1.

2.

Člslo

STRANA AKTfV

riadku

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 030
+ r. 061

001

Neobe!ný niäjetok
r. 003 + r. 011
+ r. 021

002

a

l· OIC 2 0 2 1 8 2 6 0 3
1

l

l

Bežné úttovné obdobie
Brutto· časf 1
Korekcia

Aktlvované náklady
na vyvoj
(012)·/072,091A/

004

Softvér
(013)-/073,091A/

005

Netto

71

Be;z:prostredne predchádnjúce
účtovné obdobie

2

Netto

1 6 6 o

6 o 1 15

l

43506

3

si
7 o 8 59

r

4 3 5o 6
003

1111111111 1111111111111111

·časf 2

4 3 5o 6

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 004 a!
,, 010)

~

71

2 3 6 9 6

l

l

--

l
!
l

__L_

1-

3.

Ocenlterné práva
(014) -/074, 091A/

006

4.

Goodwill
(015)-/075,091A/

007

l
l

l
l

l

- -f - - - - 5.

6.

7.

A .ll.

A.ll.1.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) ·/079,
07X, 091A/

008

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041)-093

009

l

l
l
l

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) • 095A

l

010

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 012 a!
r. 020)

011

Pozemky
(031)- 092A

012

4 3 5 o 6
4 3 5 o 6

2.

3.

L

Stavby
(021) -/081, 092A/

Samostatné
hnutefné veci a
súbory hnuterných
vecf
(022)-/082,092A/

MF SR

č.

l

013

.,.
l

014

25947/1/201 o

.

2 3 6 9 6

l

-~--------l

, _ -·-·---

·-

l
2 3 6 9 6

l
l
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l Súvaha Úč POD 1 - 01 l
Ozn•·
eenle

STRANAAKTIV

a

b

4.

5.

6.

Pestovaterské celky
trvalých porastov
(025} -/085, 092AI

015

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

016

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032)/089,
092At

017

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042). 094

018

8.

9.

A.llt.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052} • 095A

2.

3.

4.

5.

6.

7.

L

Korekcia • časť 2

Netto

3

_ _ _ _ _ _ _c----~-----

6976

l

3 6 53

o

3 6 53

o

l
l
l
l

l
1

J

l

l

022

l

l

023

l

l

024

Pôžičky účtovnej

I

----

jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A

025

Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
• 096A

026

Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA}
-096A

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043)- 096A

č.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

l
021

MF SR

Netto

019

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 022 ciž
r. 029)

Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) • 096A

l

Brutto • čast' 1

6 9 7 6

020

Podielové cenné
papiere a podiely
v spolotnosti s
podstatným vplyvom
(062} • 096A

l

l

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/· 098

Podielové cenné
A.lll.1. papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) • 096A

1

--

oax.

7.

lllllllllllllllllllllllllllll l

2 0.2 1 8 2 6 0 3 7
Bežné účtovné obdobie

tlalo
riedku

c

Dl(;

25947/1/2010

--------

-

l

l
l

______l_

l

027

l
028

l

-----

l
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l Súvaha Úč POD 1 -01 l
ou. ••

STRANAAKTIV

tenie

a

c

Poskytnuté
preddavky
na dlhodoby
nnančny majetok
(053)- 095A

8.

D.

Obetný majetok
r. 031 + r. 038
+ r. 046 + r. 055

Zásoby
súčet (r. 032
• r. 037)

B.l.

8.1.1.

2.

lllllllllllllllllllllllllllll ~-l,,

2 ·0 2 1 8 2 6 0 3 7
Detné účtovné obdobie

eralo
riadku

b

Dl<!

1

l

l

Netto

DruHo - časf .1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Korekcia - časf 2

Netto

l

029

l
030

1 6 5 8 2J

1 6 58 2

l

Nedokoneená
výroba a polotovary
vlastnej vyroby
(121,122, 12X)/192. 193, 19X/

-

3 4 2 9 3

l

031

at

Materiál
(112, 119, 11X)
-/191' 19X/

3

l

032

l

l
033

l

3.

Vyrobky
(123)- 194

034

4.

Zvieratá
(124)-195

035

l
l

l

l
-1

5.

6.

8.11.

8.11.1.

2.

3.

4.

L

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

036

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A)- 391A

037

Dlhodobé
pohradávky
súčet (r. 039 at
r. 045)

038

Poh!adávky z
obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A
Cistá hodnota
zákazky
(316A)

Pohradávky voci
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A)- 391A
Ostatné pohradávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351 A)- 391A

MF SR

č.

25947/1/2010

l

-.

l

l

l

l

l
l

039

l
040

-041

~-------=c
l

042

l

l
l

l
Strana4
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(' ~ l Súvaha-Úč POD 1 - 01 l
,\

~

OZnl·
unie

STRANA AKTIV

a

b
Pohradávky voči
spoločn fk om,

5.

členom

(

2 0 2 18 2 6 0 3 7

1

l
l

Brutto - časť 1

Netto

Netto

--

7.

l

iné pohfadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 37BA) • 391A

044

Odložená dal'lová

045

-----

(481A)

Krátkodobé

046

pohľadávky .
súčet (r. 047 až

7 3 53

Pohľadávky

3.

Cistá hodnota
zákazky
(316A)

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej

047

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A)- 391A
Pohľadávky voči
spoločnlkom,
členom a združeniu

Sociálne poistenie
(336)· 391A

18 4 16
4 9 5 31

16 9 1

l

l

048

l
l
-T-

050

8.

B.IV.

l

051

l

l

052

Dal'lové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) • 391A

053

Iné pohfadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) • 391A

054

Finančné účty
súčet (r. 056 až

055

2 4

oo

2 4

l

l

1 53 3

l
- 2 7

1 5 8 7 7

l

B.IV.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

056

1 4 91

1 4 9

l
MF SR

o ol

9. 2 2 91

9 2 2 9

r. 060)

L

č.

-·--

l

l
7.

o

l

049

(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) • 391A
6.

7 3 53\

4 9 53

· -jednotke a materskej
učtovnej jednotke
(351A) • 391A

-

-

l

r. 054)
B.lll.1. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)391A

l

-

l

•

2.

l

l

pohľadávka

8.111.

----

3

_____L_________________

043

a združeniu

l

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Korekcia - časť 2

(354A, 355A, 358A,
35XA)· 391A

6.

1\1111111111111\ 1111111111111

Bežné účtovné obdobie

C:f1f0
riadi<ú

c

DIČ

25947/1/2010

--

9 7
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l Súvaha Úč POD 1 - 01 l

l

o ......
eonlo
a
2.

-.

2 -0 -. 2 1 8 2 6 0 _- 3 7

riadku

b

c

Účty v bankách
(221 A, 22X +/- 261)

-·

· Bežné účtovné obdobie

Čisto

STRANA AKT IV

-· -11111111111111111111111111111· ·, -:-]

1

l
l

Brutto - časr 1

Netto

2

Netto

.Korekcia - C::asr 2

9

057

o8 o

9

l

--3.

4.

•
5.

c.

C.1.

2.

3.

4.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
diMou ako jeden rok
22XA

058

Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257,
25X} -/291, 29X/

059

Obstarávany
krátkodobý finančný
majetok
{259, 314A) • 291

060

Časové rozll!enle
súčet (r. 062 až
r. 065)

061

l

l

064

Príjmy budúcich
obdobi krátkodobé
(385A)

065

l
2 71
14

l

l
l
1 2 8 56

l

Čl•lo

STRANA PASIV

riadku

b

c

A.

Vlastné imanie
r.068 + r.073 + r. 080 + r. 084 + r. 087

067

A.l.

Základné imanie

A.l.1.

Základné Imanie (411 alebo+/- 491)

č.

1 2870

l

066

MF SR

l
2 71

2 7

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 067 + r. 088 + r. 121

L

l

l

Príjmy budúcich
obdobi dlhodobé
(385A)

o

l

062

063

a

1 57 8

l

Náklady budúcich
obdobi krátkodobé
(381A, 382A}

čtnlt

2 7

3

o 8 ol

l

Náklady budúcich
obdobi dlhodobé
(381A, 382A)

O zna ..

...

Bezprostredne predchád~Júce
účtovné obdobie

súčet

25947/1/2010

(r. 069 až 072)

Bežné

účtovné

Bezprostredne predchádzajúce úč1ovné
obdobie

obdobie

5

4

1 6 6

-

o9

2 2 9 14 2

068

6 6 4

069

6 6 4

ooo
ooo

o 8 59
- 1 53 o o 2
7

664000
664000
Strana 6

_j

,. ·r·
. UVP001v11

7

l Súvaha-Úč POD 1-01 l

Ozno-

b

c

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(/-/252)

070

3. Zmena základného Imania+/- 419

Bežné

účtovné

Pohfadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

A.ll.

Kapitálové fondy

A.ll.1.

Emisné ážio (412)

súčet

(r. 074 až 079)

o· 3

7

5

--

-·

072
073

075

--

-Zákonný rezervný fond (Nedelitefný fond)
z kapitálových vkladov (417, 418)

076

4.

Oceňovacie razdiely z precenenia majetku
a záväzkov(+/- 414)

077

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastln
(+/· 415)

078

6.

Oceflovacíe rozdiely z pŕecenenia
pri .Ziučenl, splynuU a rozdelení(+/· 416)

079

súčet

(r. 081 až r. 083)

A.lll.1. Zákonný rezervný fond (421)
2.

-------

.·

080

3 5 13 1

3 5 1 3 1

081

3 9 2 9

3 9 2 9

Nedeliterný fond (422)

082

$tatutárne fondy a ostatné fondy

083

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 085 + r. 086

084

3. (423, 427. 42X)
A.IV.

účtovné

074

~Ostatné kapitálové fondy (413)

Fondy zo zisku

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

obdobie

071

3.

A.lll.

l

11111111111111111111111111111

4

------- 1---- ---------

f---- f--

2.

črsro

riadku

a

4.

2 Ú 2 1. 8 2 6

STRANA PASIV

tenie

2.

lDIČ

3 1 2

-

o2

8 5 2 1 3 3

3 1 2

o2

- 8 425 8

1

085

5 9 5 9

59 5 9

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

086

- 8 5 8 o9 2

-84854o

A.V.

Výsledok hospodárenia za úCtovné
obdobie po zdanenl/+-/
r. 001 • (r. 068
+ r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121}

087

-

8.

Záväzky
r. 89 + r. 94 + r.106 + r. 117 + r. 118

088

2 4 5 7 5 1

8.1.

Rezervy

(r. 090 ažr. 093)

089

6.1.1.

Rezervy zákonné dlhodobé (451A)

090

2.

Rezervy zákonné krátkodobé
(323A, 451A)

091

3.

Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

092

4.

Ostatné krátkodobé rezervy
(323A, 32X, 459A, 45XA)

093

Dlhodobé záväzky
(r. 095 a2 r. 1 05)

094

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

095

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2.

8.11.

súčet

súčet

8.11.1. (321A, 479A)
2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

096

3.

Dlhodobé nevyfaklurované dodávky (476A)

097

L

MF SR

č.

25947/1/2010

7 6 1 4

o

-

9 5 5 2

2 2 3 8 6 1

6 4

o

6 4

o

6 4

o

6 4

o

--

2 8

4 4
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Súvaha-Oč POD 1 - 01!

_.
Ozna·
tenie

l

elalo

STRANA PAS IV

riadku

b

c

a

IIIIIIIIII!UIIIIIIIIIIIIIIIr. ·~

2 .0 2 1 8, 2 6 0 3 7

OIC

4.

Dlhodobé záväzky voti dcérskej úttovnej jed·
098
nolke a materskej účtovnej jednotka (471A)

5.

Ostatné dlhodobé Záväzky v rámci
konsolidovaného celku (471A)

099

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

100

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

101

8.

Vydané dlhopisy(473N-/25SA)

102

~. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

103

Befné úetovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

4

5

---

2 8

4 4
-

10.

Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A. 47XA, 372A, 373A, 377A)

104

11.

Odloženy daňový záväzok (481A}

105

B.lll.

Krátkodobé Záväzky
súčet {r. 107 at r. 116)

106

2 4 5

B.lll.1.

Záväzky z obchodného styku (321, 322,
324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)

107

8 7

2.

Cista hodnota zákazky (316A)

108

3.

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

109

4.

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)

110

5.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (361A, 36XA, 471A. 47XA)

111

6.

Záväzky voči spoločnfkom a združeniu
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A)

112

7.

Záväzky voči zamestnancom
(331,333,33X,479A)

113

8.

Záväzky zo sociálneho poistenia
(336, 479A)

114

7 7 7

7 7 8

9.

Daňové záväzky a dotácie
{341, 342,343, 345, 346, 347, 34X}

115

4 4 2 7

9

Ostatné záväzky
(372A. 373A, 377A, 379A, 4 74A, 4 79A, 47X)

116

1 5 1 3 5 5

1 5 13 5 5

B.JV.

KrAtkodobé finančné výpomoci
{241, 249, 24X, 473A, /-/255A}

117

B.V.

Bankové úvery
r.119 +r.120

118

B.V.1.

Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

119

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

120

c.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 122 až r. 125)

121

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A}

122

2.

Výdavky budúcich obdobi krátkodobé
(383A)

123

3.

vynosy budúcich obdobi dlhodobé
(384A}

124

4.

Výnosy budúcich obdobi krátkodobé
(384A)

125

o8 3
5 oo

10.

2.

L

MF SR

c. 25947/1/201 o

3 8 8 3 6

3

--------

-

2 2 3 1 7 7

o9

9 3

12

o6

--

1

-o

2 4
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(v celých eurách)

l

~íselné údaje sa z:arovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z:ľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú práz:dne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým pismom {podra tohto vzoru), pisacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

AÄ8

Č

V É F G H { J K l MN O P Q R Š T Ú V X Y Ž
Účtovná závierka

Daňové identifikačné čislo

2

o2

18 2 6

o3

7

O1 2 3 4 5 6 78 9

Účtovná závierka

Mesiac Rok

2

od

o1
o6
o1

do

12

2

od
riadna

IČO

x

3 6 4 9 2 8 4 1

X

schválená

mimoriadna

Za obdobie

zostavená

(vy211ačl

do

--------·-Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

sa x)

68.32.0

o1 4
2 o1 4
·------

2

o1 3
o1 3

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

l PZ

účtovnej

Sldlo

a . s

P r e š o v
jednotky

t---------------------------------·--·---------------------Uiica

Člslo

ZÁBORSKE

5

PSČ

o4

Obec

o8

ZÁBORSKE

2 53

Čfslofaxu

Clslo telefónu

o5

1

l 45 2

o7

l 452

o5 1

9 3

o7

9 3

E-mailová adresa

info@ipzpresov
Zostavený dňa:

25.06.2014

com
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválený dňa:

. 2

Záznamy

L

o

daňového

úradu

~---------M_i_es_t_o_p_re_e_v_id_e_nč_n_é_č_rs_lo_____________o_d_tla_č_o_k_p_re_z_en_ta_č_n_~_·p_e_č_ia_tk_y_d_aň_o_v_éh_o_u_·r_ad_u__~
MFSRč.24219/3/2008/1

G9nerovaná

z

FDF-

OMEGA

www.kros.sk
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1

a 2 6 ·o ·3
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Skutočnosť

o.....

ersro

Text

čenle

a

rl•dku

c

b

l.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

Obchodná marža

ll.

Výroba

11.1.
2.

2

1

03

r. 01 • r. 02

r. 05 + r. 06 + r. 07

Tržby z predaja vlastných vyrobkov a
~lužieb (601, 602. 606)

Zmeny stavu vnútroorganizačnych zásob
(+/-účtová skupina 61)

3. Aktivácia

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

obdobie

02

predaného tovaru (504, 505A, 507)

...

účtovné

01

Náklady vynaložené na obstaranie

A.

belné

(účtová skupina 62)

o9
o9

04

2 1 6 2 1

1 5

05

2 1 6 2 1

1 5

1 2 9 8 3 7

1 9
1 9

06
07

B.

Výrobná spotreba

08

3 7 5 6 4

8.1.

::>potreba materiálu, energ1e a ostatnych_
neskladovaternych dodávok (501, 502, 503.
505A)

09

2 5 2

Služby (účtová skupina 51)

10

1 2 3 6 2

4 6 2 1 7

1 5 9 4 3

2 1

2.

...

Pridaná ho.dnota

r. 09 + r. 10

r. 03 + r. 04 • r. 08

11

--

c.

Osobné náklady

C.1.

Mzdové náklady (521, 522)

súčet

(r. 13 až 16}

spoločnosti

-

12

1 1

13

8

o2

o6 6
ooo

8 3 6 2

o

o8

2

2 5 8 1

o

18 3 7 6

2.

Odmeny členom orgánov
družstva (523)

3.

Náklady na sociélne poistenie
(524, 525, 526}

15

2 8 1 6

6 8 5 8

4.

Sociálne néklady (527. 528)

16

2 5

o

5 7 6

o.

Dane a poplatky (účtová skupina 53}

17

8 8 7

12 8

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému maietku [551, 553)

18

Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)

19

a

14

-

Ili.

-

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

20

G.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohradávkam (+1-547)

21

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644,645, 646.648,655, 657}

22

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

23

H.

v.
l.

.
Vi.

L

Prevod výnosov z hospodárskej
(·)(697)

činnosti

·--------

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
r.11- r. 12- r. 17. r. 18 + r. 19
• r. 20 • r. 21 + r. 22 ·r. 23 + (-r. 24) • (-r.25)

26

MF SR

č.

2421913/2008/1

9 4

4 8 2

o3

2 7

o1

--- ·-25

podielov (661)

·--

24

Prevod nákladov na hospodársku
činnosť(· )(597)

Tržby z predaja cenných papierov a

4 2

--

F.

IV.

1 74 2

..

-

7 5 9 6 3

-

9 2 9 9

27
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Ott 2

o2

18 2 6

o3 7

111111111111
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Skutočnosť

Člslq

Ozna·
t•nle

Text

riadku

a

b

c

J.

Predané cenné papiere a podiely (561)

be!né ·č

é bd bi

u tovn o

o

--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

e

1

28
r----------------~-------,------

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32
Vynosy z cennych pap1erov a podielov
Vl1.1 v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)
VIl.

2.

3.

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)
Výnosy z ostatného dlhodobého

29

--

-------

30
31
32

"finančného majetku (665A)

VIU.

V<jnosy z krátkodobého
majetku (666)

finančného

33

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

34

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácii (664, 667)

35

L.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

36

M.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/~ 565

37

Výnosové úroky (662)

38

Nákladové úroky (562)

39

Kurzové zisky (663)

40

Kurzové straty (563)

41

K.
IX.

x.
N.
Xl.

o.

9 2

XII.

Ostatné výrw:Jsy z ftnančnej
Ostatné náklady na
(568, 569)

P.
XIII.

R.

.
..

činnosti

(668)

finančnú činnosf

42

Prevod

finančných

výnosov(-) (698)

44

Prevod

finančných

nákladov (-) (598)

45

Výsledok hospodárenia z finančneJ
činnosti
r. 27 • r. 28 + r. 29 + r. 33 • r. 34
+ r. 35 • r. 36 • r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
• r. 41 + r. 42. r. 43 + (· r. 44)- (-r.45)

46

-

Výsledok hospodáreniu z befnej
činnosti pred ~danením r. 26 + r. 46

47

-76

činnosti

s.

Dal'\ z prijmov z bežnej
r. 49 + r. 50

8.1.

- splatná {591, 595)

49

• odložená(+/- 592}

50

2.

..

1 7 7

43

XIV.

Mimoriadne výnosy

(účt()vá

(účtová

skupina 68)

1 4

o

-

14

o

-9552

53

•

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanenlm r. 52 - r. 53

54

24219/3/2008/1

9 5 52

52

skupina 58)

č.

-76

51

Mimoriadne náklady

MF SR

2 5 3

48

T.

L

-

1 7 7

--

Výsledok hospodá.renla z bežnej
činnosti po zdanenl r. 47 • r. 48

3 4 5

'
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Skutočnosť

o."•.
tenie

Text

Clalo·
riadku

b

c

a
U.

Dal\ z prljmov z mimoriadnej činností
r. 56+ r. 57
-

55

U. l.

• splatná (593)

56

-odložená(+/- 594)

57

Výsledok hospodárenia z mimoriadneJ
činnosti po zdaneni r, 54- r. 55

58

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanenlm (+/·) [r. 47 + r. 54]

59

v.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločnfkom (+/- 596)

60

.....

Výsledok hospodárenia za
obdobie po zdanenf
(+/·) [r. 51 + r. 58· r. 60]

2.

.
...

L

MF SR

č.

24219/3/2008/1

belné

účtovné

bezprostredne predchádzaJúce účtovné
obdobie

obdobie

2

1

-

účtovné

61

-

7 6 14

o

-

7 6 1 4

o

-9552

-

9 5 5 2
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individuálnej

l

účtovnej závierky

1 O. O 6 . 2 O 1 4

zostavenej k .

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pišu zrava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prá:t:dne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým plsmom (podľa tohto vzoru), plsaclm strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á A' 8 č

vÉ

F G H f J K L MN

Účtovná závierka

Daňové identifikačné člslo

2

o2

o p· o R

1 826037
x

x

mimoriadna

3649284 1

priebežná

SKNACE

v eurocentoch

68.32.0

x

vx

ý

ž

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Účtovná závierka

riadna

H~O

š T ú
zostavená

(vyznač/

o1
o6
o1

od
Za obdobie

schválená
(vyznač/ sa

v cal9ch eurách

Mesiac Rok

do

x)

sa x) .

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

2

2
2

o1 4
o1 4
o1 3

do 1 2 2 o 1 3

Obchodné meno (názov) ú~tovnej jednotky

p r

l PZ

účtovnej

Sldlo

e š o v

a

s

jednotky

Ulica

Císla

ZÁBORSKE

5

PSČ

o4

Obec

o8

zá

2 53

b o r s k

e

Cislo telefónu

o5

1

Cislo faxu

l 4520793

o5

1

J. 4 5 2

o7

9 3

E-mailová adresa

i n f

o@

i pz p r eso v

Zostavené dňa:

25.06.2

o1 4

com

Podpisovy záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisovy záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa:
•·

2

o

Záznamy daňovéh«> úradu

L

L----------M_i_es_to
__
pre
__e_v_id_e_nro
__é_č_ls_lo_________________o_d_tla_č_o_k_p_re_z_en_ta_č_n_~_·p_e_č_ia_tk_y_d_a~_o_v_éh_o_u_·r_ad_u__~
MF SR č. 17920/2013
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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: IPZ Prefiov a.s.
ZébOrske 5ó4, 082 53 ZébOrske
S kilo:
24.03.2004.
. .
Détum uloženia:
Dátum vzniku:
16.04.2004
A.b) Opis llospO(Iérskej

tlnnosU útlovnej jednotky. nžinierska (;innosr v siavebnlctve (Okrem vybranYch činnosti vo výstavbe)
(od: 16.04.20<;14)

.

uskutoči'lOvanie stavieb a Ich zmien

(od: 16:04.2004) ·
vypracovanie dokumentácie a projektu Jednoduchých stavieb, drobnYc:h stavieb a zmien týchlo stavieb
(od: 16.04.2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického vybavenia týchto stavieb
(od: 16.04.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho, pozemné stavby
(od: 16.04.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru, pozemné stavby
(od: 16.04.2004)
výkon činnosti stavby\oedúceho, intiillerske stavby • potrubné a inllllniové stavby
(od: 16.o4.2004)
.
výkon činnosti stavebného dozoru, inži.nler5ke stavby· vodohospod;!rske stavby, technické, technologické a
energetlck6 vybavenia stavieb- zdravotnolechnlcké zariadenia a ln~talácle, vykurovanie a klimatizačné
zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia
(od: 16.04.2004)
výKon ()innosti stavebného dozoru, intinierske stavby· dopravné stavby (pozemné komunikácie a trolejové
vedenia)
(od: 16.04.2004)
práce vyl<.onavané strojnými mechanizmami
.
(od: 16.04.2004)
prlpravné prllce pre stavbu, zemné pr;lce a demolécie
(od: 16.04.2004)
verejné obstarévanie
(od: 16.04.2004)
.
sprostredkovanie predaja, prenéjmu a kúpy nehriuternostl
(od: 16.04.2004) ·
sprostredkovaterská činnosr v rozsahu verných živnosti
(od: 16.04.2004)
podnikateľské poradenstvo
(od: 16.04.2004)
prenájom nehnuteľnosti (poklar sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s
prenéjmom)
(od; 16.04.2004)
činnosr ekonomických, účtovnYc:h a organizačných poradcov
(od: 16.04.2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnost'
(od: 16.04.2004)
marketing a manažment
(od: 16.04.2004)
poskytovanie úverov z vlastnYc:h zdrojov
(od: 16.04.2004)
vypracovanie ~túdil regionélneho rozvoja, vypracovanie rozvojových projektov
(od: 16.04.2004)
A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Bezprostredne predchádzajúce
úetovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

Pnemerny prepoeltaný počet
J:Bmestnancov

1

Stav zamestnancov ku di'lu, ku ktorému
sa zostavuje úttovna závierka, z toho:

1

Počet

1

vedúcich zamestnancov

A d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene

ručiacim spoločníkom

Ú~tovná jednotka nemá nápll\ pre túto polo~ku.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
A. e) Pravny dOvod na zostavenie úttovnej :~:ávierky:

O

0

O

riadna
mimoriadna
Dovod na zostavenie mimoriadnej úCtovnej závierky: zaclatok likvidácie

priebetné

A f) Dátum schvalenia úCtovnej závierky za predchadzajúce obdobie: 25.04.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Účtovné jednotka nemá nápli'l pre túto položku.

Omega· účtovníctvo, sklad a lakturäcia. Vyn:>bca programu :KROS a.s., A Rudnaya 21, OIO Olliiina, lei. 041f707 10 11, e-mail: kros@kms.sk, http: www.kms.sk
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·o. Ďalšie informácie
Účtovná jednotka nemé näplft pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
E.a} Účtovné jednotka bude nepretržite pokraoovar vo svojej činnosti:

O

áno

0

nie

V prlpade ak nie, uvies!' dOvod: účtovná jednotka je od 10.6.2014 v likvidácii
E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovn\ctve, s osobitost'ami:
DOvod zmeny

Hodnota vplyvu na prlslušnú z ožku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
E. c} (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Účtovná jednotka nemá nép\1\ pre túto položku.

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Úetovná jednotka nemá náplll pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovná jednotka nemá náp\1\ pre túto položku.

E. c} (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Účtovná jednotka nemé náplft pre túto položku.

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou

činnost'ou

Účtovnä jednotka nemá näplll pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovnä jednotka nemä náplfl pre túto položku.

E. c) (7 .) Dlhodobý finančný majetok
Účtovná Jednotka nemá nép\1\ pre túto položku.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
Účtovné jednotka nema náplfl pre túto položku.

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou
Účtovná jednotka nemá náplll pre túto položku.

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
úetovná Jednotka nemé né pili pre túto položku.

E. c) (1 0.) Zásoby obstarané iným spôsobom
úetovná jednotka nemá náplfl pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba
úetovná jednotka nemé népll\ pre túto položku.

Omega- úl:tovnictvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS a.s .. A. Rudnaya 21,010 01lilina,lel. 041(70710 l l, e-mail: kros@kros.sk,llttp: www.kros.sk
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E. c) (12.) Pohl'adávky
Pollfadávky "eňoval podnik:

nominálnou hodnotou

E. c} (13.) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý llnenčný majetok

oceňoval

podnik:

nominálnou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
nomlnélnov hodnotou
Časové roz:litenle na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov "eňoval podnik:·
nominálnou hodnotou

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív
čaaové rozllienle na strane pas lv oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou

E. c) (17.) Deriváty
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c} (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá náph'\ pre túto polo.tku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Účtovná jednotka nemá néplr'l pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za
daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

zdaňovacie

obdobie a

Účtovná jednotka nemá náplr'l pre túto položku.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Účtovná jednotka nemá nápi l\ pre túto položku.

E. d) (1.

čast')

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka nemá náplr'l pre túto položku.

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Účtovná jednotka nemá náplr'l pra túto položku.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
Účtovná jednotka nemá napil'\ pre túto položku.

Om"íla- učtovníctva, sklad a fakturácia. Výrobca programu: KROS a. s., A. Rudnaya 21,010 01 Zmna, tel. 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

.4

~k~ Úč

POD 3-041

DIČ !2 l O121 1 lal2 l 6 l Ol 3 i 71

Strana:

E. f} Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
účtovnä jednotka nemá näpll\ pne túto polo&u.

E. f} Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
Účtovné jednotka nemá náplň pre túto položku.

F.lnformácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. a) Prehl'ad o pohybe dlhodobého majetku
F. a) 1.- 3. Tabul'ka 1 Dlhodobý nehmotný majetok- Bežné

účtovné

obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) 1.- 3. Tabul'ka 2 Dlhodobý nehmotný majetok- Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovnä jednotka nemä nápll\ pre túto položku.

F. c) Prehl'ad o dlhodobom nehm. a hm. majetku,. na ktorýje.zriadené záložné právo a
dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať
Účtovná jednótka nemá nápll\ pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Účtovo(! jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c)Dihodobý nehmotný majetok, pri ktorom má
s ním nakladať

účtovná

jednotka obmedzené právo

Účtovná jednotka nemé náplň pre túto položku.

Omega. učtovnlctvo, sklad a lakturacia. Výrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 01001 Žilina, wl. 041n07 10 11, e-mail: kros@kros.sk, hUp: YMW.kros.sk
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obdobie

1. • 3. Pohyb obstart!Vaclch cien, oprnvok, opravných polotiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku • betné účtovné obdobie·
.Belné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

a

Pozemky

Stavby

b

c

Samostatné Pe•towtersk ZAkladné
6 celky
hnuteľné veci
stádo a ľažné
trvalých
a súbory
zvieratá
porastov
hnuterných
veci
d

e

f

Poskytnuté
Ostatný . Obstarávaný
preddavky
DHM
DHM
na OHM

g

h

l

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav na tačlatku
učtovného obdobia
Prlrastky

23696

Úbytky

23 696

6977

36530

67 203

23696

Pr&aUI!l (-t-I•)

36 530

43 507

Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky

6 977

Stav na začiatku
účtovného obdobia

6 977

6977

6 977

6977

Prlrastky
ÚbytJ<y_
Prtsuny (-t-/•)
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

36530

36530

36 530

36 530

o

23 696

o

o

Prirastky
Úbytky
Presuny(+/·)
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav ria začiatku
účtovného obdobia
S tav na· konci
účtovného obdobia

23696

Omfllla • úttovnictvo, sklad a fakturácia. Vyrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 2ilina, tel. 0411707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.krouk
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účtovné

obdobie

1. • 3. Pohyb obstarávaclch cien, oprávok, opravnych položiek, zostatkovych cien dlhodobého hmotného majetku· predchádz.ajuce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
m;ojetok

a

Pozomky

Stavby

b

c

Samostatné Pestovaterak Základné
é celky
~nuterné veci
stádo a fainé
trvalých
a eúbory
:a:vleratá
porastov
hnutarných
veci
d

e

t

Obstarávaný Poskytnuté
preddavky
OHM
na OHM

Ostatný
OHM

g

h

Spolu

i

i

Prvotné ocenenie
Stav na učiatku
účtovného obdobia
Prirastky
Úbytky
Presuny(+/-)

23696

6 977

36 530

67 203

Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky

23696

6977

36 530

67 203

Stav ná začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+i·)
Stav na konci
účtovného obdobia Opravné položky
Stav na :tačiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytk)'
Presuny 1+/·)
Stav ni konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovilého obdobia

5235

5235

1 742

1742

6 977

6977

36 530

36 530

36 530

36530

23696

1742

o

25 438

23696

o

o

23 697

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Účtovné jednotka nemé nápli'l pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má
s ním nakladať

účtovná

jednotka.obmedzené právo

Oetovné jednotka nemá ná plti pre túto položku.

F. b) Spôsob a výska poistenia dlhodobého majetku
Účtovnä jednotka nema näpll'l pro túto položku.

F. d) Prehl'ad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva
nadobudol verite!' zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva
účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
úetovná jednotka nemá näpli'l pra túto položku.

F. e) Prehl'ad o dlhodobom nehnutel'nom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo
zapísané vkladom do katastra nehnutel'ností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a
táto ho užíva
Účtovná jednotka nema náplň pro túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. g) Prehl'ad o položkách účtovaných na účte 097- opravná položka k nadobud.
majetku
Účtov na jednotka nsmä napi/l pre túto položku.

F. h) Prehl'ad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom obdobi
Účtovná jednotka nema napi/l pre túto polotku.

F. i) štruktúra dlhodobého finančného majetku podl'a položiek súvahy
Účtovné jednotka nema napi/l pre túto polotku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podl'a položiek súvahy- Bežné
účtovné obdobie
Účtovná jednotka nema napi/l pre túto položku.

F. j}, F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podl'a položiek súvahyPredchádzajúce účtovné obdobie
·
Účtovné jednotka nema napi/l pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého

finančného

Zlozky dlhodobeho finančn oho majetku

majetku

zmena stavu maJetku (pr rastky +, ubytky ·)

PO

BO
A.lll. Dlhodobý

finančný

majetok

súčét

(r. 022 ai 029)

A.lll.1. Podielové cenné papiere a POdiely v dcérskej účtovno) jednotke (061) ·096A
2. Podielové cenné papiere a POdiely v spoločnooti • podstatným vplyvom (062)- 096A
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065). 096A
4.

PO<tičl<y účtovnej

jednotke v konsolidovanom celku (066A). 096A

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067 A. 069, 06XA). 096A

6.

POtičl<y

s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A. 067A. 06XA) - 096A

7. Obstaravaný dlhodobý

r.nončny

majetok (043). 096A

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý

finančný

majetok (053) • 095A

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku - Informácie o
dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti
Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti
Stav na
Dlhové CP drfané do
splatnosti

Druh CP

a

b

začiatku

účtovného

Zvýtenle
hodnoty

Zní.tenle
hodnoty

d

e

Do s la l nosti viac ako jl_äf rokov
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac
par rokov vratane
Do splatnosti viac ako jeden rok a
najviac tri roky vrétane
Do splatnosti do ·edného roka vrátane
Dlhov• CP držan• do oplatnootl
lpolu

z účtovnlctva v

Stav na konci
účtovného obdobia

účtovnom obdobi

obdobia

c

Vyradenie
dlhovitho CP

l

x
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F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku -Informácie o
poskytnutých dlhodobých pôžičkách
lnfonnécie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Stav
na ~ačlatku účtovného
obdobia

Dlhodobé p6!1čky

---------·------~---·a-··----·------~----··-

-- -----.. ----···--·-·

Vyradenie
Zvýienle hodnoty

b---

·····-'"··-~-

c

--- ·-· --

Zníženi& hodnoty

---

pôil~ky ~

ú~tovníctva v
ú~tovnom obdobi
---·-········ ·-

e

d

Stav na konci ú~tovného
obdobia

- -···-···- --- .... --

...

T

Oo splatnosti viac ako päf rokov
Oo splatnosti vl&e
pif rokov vritane

ako tri roky a najviac

Oo aplotnoaU vl&e ako jeden l'Qk a

ruiM~c tri rokv vrátane

Oo $platnosti do jedného roka vrétar>e

o

o

Olhodob• p6.tltky apolu

o

o

o

F. m) Prehl'ad o dlhod. flnanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
F. m) Prehl'ad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať
úetovnájednotka nemá náplr'l pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod.

finanč.

majetku ku

dňu

zostavenia

účt.

závierky

Účtovné jednotka nemé náplň pre túto polo!ku.

F. o) Tabul'ka č.1 -Opravné položky k zásobám podl'a položiek súvahy
Účtovné jednotka nemá náplň

F. o) Tabul'ka

č.2

pre túto polotl<u.

-Informácie k nehnutel'nosti na predaj

Účtovné jednotka nemá néplr'l pra túto polotku.

F. p) Prehl'ad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
F. p) Prehl'ad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať
Účtovná jednotka nemá nápi fi pre túto polotku.

F. q1) a,b,c) Prehl'ad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnutel'nosti určenej
na predaj
Účtovná jednotka nemá nápi l\ pre túto položku.

F. q1) d) Prehl'ad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnutel'nosti určenej na
predaj
F. q2) Prehl'ad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnutel'nosti určenej na
predaj
Účtovné jednotka nema néplll pre túto položku.

F. q2} Zákazková výroba- Tabul'ka 1
F. 2. Údaje o zákazkovej výrobe a zékazkovej výstavbe nehnuternosti určenej na predaj, ktoré ku dt\u, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli
sa uvädza:

ukončené, pričom

Nátov poloiky

Za bežné účtovné obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
účtovného obdobia

a
V)inosy zo zákazkovej v)iroby
N~klady

na z.llkazkovú výrobu

Hrubý Zisk l hrubá strata
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F. q2) Zákazková výroba- Tabul'ka 2
Hodnota zákazlr.ovej výroby

Za bef.né účtovné obdobie

Sumär od začiatku zákazkovej yY-roby a! do
konca befného íičtovného obdobia

a

b

c

~

IIAroky za vykonanu po\w na Zákazkovej

. -w.t•{· ·.. · • .;,.. ·

·

Upňjvit niliVIcDv P<XIra stupila dokončenia alebo
mélódóil nuloYéi:IO Zisku
Sum;o pnjalýcb preddavkov
Suma zadi!anej platby

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti '- Tabul'ka 3

Názov poiof.ky
..

-·-

a

·-

Výnosy zo Zllkazkovej výstavby nehnulernosti

určenej

Za bežné účtovné obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

--

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuternolti
určenej na predaj at do konca
balného účtovného obdobia
d

na

pieda{
Néklady na zékazkov~ výstavbu nehnularnosti ureenej
na p.-..! aj
Hrubý zisk l hrubé strata

F. q2) Zákazková výstavba nehnutel'nosti :... Tabul'ka 4
Hodnota zákazkovej výstavby nahnutefno&tf
určenej na predaj

Za batná

a

účtovné

Sumár od začiatku zákazkovej výstavby
a! do konca

obdobie

nehnutefnostlurčeneJ na predaj
c

b

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na Zákazkovej
_výstavbe nahnutornosll určenej na l":edaj
úpr•va n•rokov podra stupfla dokoneenla alebo
metódou nulového zisku
Suma prijatych preddavkov
Suma zedrf.aneJ platby

F. r) Opravné položky k pohl'adávkam podl'a súvahových položiek
úctovné jednotka nema népil\ pre túto položku.

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohl'adávkam
ÚCtovné jednotka nemá nápil\ pre túto položku.

F. s)

Pohľadávky

do lehoty a po lehote splatnosti

Názov poio!ky

v lehote splatnosti

Po lehote aplatnosti

Pohradávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobí pohradävky
Pohradávky z obd>odného styku
Pohradévky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohfadávky v rimci konsolidovaného celku
Pohradavky vočl spoločn l kom, členom a zdrulenlu

Iné pohrodllvky
Dlhodobi pohradávky apolu
Krátkodobi pohladivky
Pohľadávky

z obchodného styku

3 674

1174

4 848

3 674

1174

4 848

Pohradávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohladavky v rllmci konsolidovaného celku
Pohradévky voči spoločnlkom. členom a zdrulenlu
Sociálne poistenie
Da~ové

pohradávky a dotácie

Iné pohfad;lvky
Krlltkodobli pohradavky apolu
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F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
úelomijednoll<a oemé néplr\ pre tuto položku.

F. u) Pohfadávky, ria ktoré sa zriadilo záloiné

právo

F; u)Pôhfadávkypri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladat'
Účtovné jednotka nemé néplll pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohl'adávka
Účtovnä Jednotka nemá náplll pre túto položku.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku- Tabul'ka č. 1
Oetovné Jednotka nemá näpli'l pre túto položku.

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabul'ka č.2
úetovné jednotka nemé nápi l\ pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finahčnému majetku
Úetovnä jednotka nemá náplll pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku - Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM
Účtovné jednotka nemá nápi l\ pre túto polóžku.

F. yrKrátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo
..

.

F. y) Krátkodobý
s ním nakladať

finančný

majetok, pri ktorom má

účtovná

jednotka obmedzené právo

Účtovné jednotka nemá ná pli\ pre túto položku.

F. za} Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Účtovné jednotka nemá nápll\ pre túto položku.

F. zb} Významné položky

časového

Opla položky časového rozllienla

rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
Bein6

8

N'klady budúcich obdobi dlhodobé, z toho:
Naklady budúcich obdobi kratkodobé, z toho:
PrfJmy budúcich obdobi dlhodobé, z toho:
Príjmy buduclch obdobi krátkodobé, z toho:

účtovné

obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

účtovné

c

b·

15
··.

F. ze) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu- u prenajímatel'a
Účtovná jednotka nemé nápll\ pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)
úttovné jednotka nemá nápll\ pre túto položku.

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní
ú~tovna jednotka nemá náplll pre túto polotku.

G. a} 3) (1) Rozdelenie účtovnéhó zisku alebo straty z predch. roka
Účtovná jednotka nemá nápi ll pre túto položku.
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G. a) 3) (2) Rozdelenie

účtovného

zisku alebo straty z predch. roka

~~ f'IBiiiä rill!ilň pr& 1ú1ó položku.

G. a)5)::Prehfádo zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na
ú.čtý''V:I';!.St.
inianié)
·. . . ..
,.. ·'. . . . .
.· .
·'

·

·

:~:-

Účt~viié jednotka nemá riäplň pli! túto polotku.

G. b) Tvorbaa

čerpanie

rezerv vbežnom roku

:dlkonná rezerva- Z, ostatná rezervy (účtovná)- ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osOb
Bežné
Näzov položky

Stav na

otačlatku

účtovného

obdobie
Zrlňenle

Poulltle

Tvorba

obdobia

účtovné

-------------------- 8---------- ------··- ·-·----------'il ________________ _
DlhOdobé rezervy, z toho:
K.nltkodob6 ruorvy, z toho:

G. b) Tvorba a

Stav na konci účtovného
obdobia

-------------8--------- ------------,------64Q

640

čerpanie

rezerv v predchádzajúcom roku

·z.

zákonné rezerva
ostatná rezervy (účtovná)· ú
.
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osOb
Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky

Stav na začiatku
obdobia
b

a

obdobie

Zruienle

Použitie

Tvorba

účtovného

účtovné

l

e

d

c

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rozorvy, z toho:

250

Knltkodob• n>zervy, z toho:

640

390

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
·•
Text

Suma

PO

BO

1829
37 029

8576
78 923

ZIIÝ&zky do loholy splatnosti
Zllvazky po lehote splatnosli

G. d) Štruktúra záväzkov podl'a zostatkovej doby splatnosti
Súvähová polofka dväzku

Spolu vtom

103- Závazky zo sociálneho fondu

107 - Zévazky z obchodného styku
113 - Zlivazky voči zameslnancom
114- Zllv!lzky zo soclálnello poistenia
115 - Dallové záväzky s dolécie
116 - Ostatné záväzky
Spolu:

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

29
87499
1024
777
4 427
151 355
245 111

Zostatkové doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vratane

Zostal. doba
splatnosti viac ako 5
rokov

29
87 499
1 024

717
4 427
151 355
245 082

29

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch
Näzov položky
Dlhodob6 úväzky opolu

Bezprostredn• predchádzajúce účtovné
obdobie

Beiné účtovné obdobie
28

44

28

44

245 083
245083

223 177

Závazky so zostatkovou <labou splatnosti na<! par
rokov
Zilväzky so <ostat~ovou dobou sptatnosll jeden rok

at par rokov
Kr6tkodobi závlzky spolu
Zllvazky so zoslatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane
Zévazky po lehote splatnosti
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G. e) Hodnota záväzkov

zabezpečená

záložným právom

~~ neiňé ňés>lflpre tuto poiOtku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
Úeto\lné Jednotka nemé néplfl pre tOto položku.

G. f), F~ v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom
záväzku
Účtovná jednotka nemá néplfl pre tuto polotku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu
Náz:ov polofky

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

Befné úc}tovné obdobie

účtovné

44

86

Tvorba aoclálnoho fondu opolu

48

Čorpanlo ooclálnoho fondu

63

105
148

Konatný zostotok oocl61noho fondu

29

43

ZaCiatoCný otav ooclllnaho fondu
Tvoiba socl61neho .fondu na rari;hu nékladov
Tvorba

socl~lneho

fondu

zo zisku

Ostatn& llrorba 50Ciélneho fondu

G. h) Vydané dlhopisy
úetovné jednotka nemá nápll\ pre túto položku.

G. i) Bankové úvery
Úetovná jednotka nemé nápi l'\ pre túto polotku.

G. i)

Pôžičky,

návratné

finančné

výpomoci

Účtovné jednotka nemá nápi !'l pre tuto položku.

G. j)Významné položky čas. rozlíšenia Výdavkov BO a výnosóv BO
Účtovné jednotka nemé néplll pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov - Tabul'ka č.1
Účtovné jednotka nemé népll'\ pra túto položku.

G. k) Významné položky derivátov- Tabuľka

č.2

Účtovná jednotka nemé néplr'l pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemé néplr'l pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu ·u nájomcu
úetovné jednotka nemé néplr'l pre túto položku.

H. Informácie k údajom vykázaným vo Výnosoch

Omega. úetovnlctvo, s~lad a laktur~cia. Výrobca programu; KROS a. s.. A. Rudnaya 21,01001 Žilina, 1111.041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: YM'W.kros.sk

. Dlč ( 2 (

!Poznámky Úč POD 3-041

o(2 ( 1 la l2 ( 6( ob 171.·

.14

Strana:

H. ~).:Údaje
:o tržbách za vlastné výkony a tovar
_.,
.~

'>··-

Typ výrobkov, tovarov,
slu!leb napriklad A)
Bezproetredne
Betné
predchádzajúce

Obi asr
odbytu

-•--

účtovné

obdobie

a

b

účtovné

obdobie
c

21 621
21621

služby
Spolu

Typ výrobkov, tovarov,
slu.tléb (napriklad Cl
Bezprostredne
Betné
predchádzaJúce
útto.vné
ú~ovné
obdobie
obdobi l
f
ll

Typ výrobkov, tovlirov,
slu.tleb (napriklad B)
Pezprottredne
Bem'
· predchádzáJúce
účtovné
ú!tovné
obdobie
obdobie
a
d

150919
150 919

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
úetovná jednotka nemá néplfl pra túto položku.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskejčinnosti, finančných výnosova celková suma kurzových ziskov,
mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa
predchádzajúcich období
Účtovné jednotka nemá nápi fi pre túto položku.

H. g) Suma čistého obratu podľa§ 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Účtovná jednotka nemá néph'l pre túto položku.

l. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
l. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Hodnota

Položky nákladov

l

BO

PO

46217

12 3621

služby

l. b) Významné položky nákladov z hospodárskej

činnosti
Hodnota

Položky nákladov

PO

BO

25 610
1 742
63 620

11066

osobné nllklady
odpisy
spalreba materiálu, energie

25202

l. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Hodnota

Polo!ky nákladov

PO

BO
Kurzové straly spolu, z toho:
kurzové sti'aly ku dl\u, ku ktorému sa zostsvujo účtovné zol vierka
Ostatné významné položky finančnych nákladov. z toho:

177

l. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

l. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej
závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Účtovné jednotka nemá nápi l'\ pre túto položku.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J.a) až J. e) Odložená

daň

Účtovná jednotka nemá náp\1'\ pre \uto položku.

Omega· účlovnictvo, sklad a fakturacia. Výrobca programu; KROS a.s., A. Rudnaya 21,010 01 tilina, tel. 041fl07 10 11, e-mail: kros@llros.sk. http; www.kros.sk
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Porovnani~ splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku

J. f) aJ. g)

hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
Bezprostredné predchädzajúce
účtovné obdobie

Bežné ú~tovné obdobie
Názov položky
Základ dane

------·-·-·--·--·-----

a_

--

··-··-~---·-·-··--··--····----

--------ii·--~--~-----------

-76140

V9slec:lok hospodarenl• pred zdanenlm, z loho:

-~-----c---

x

Daň

- v%
cí ---

···----·"

e

---·

····~

..........._-----··f

x

-9 552

Dan

•t.

v

g

x

x

24 377

neuzna,.. náklady

Daň

Základ dane

x

x

leoreUcki daň
Daňovo

Daň

773

Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykazanej odletenej daflovej pohradavky
Umorenie daňovej sira ly
Zmena sadzby dane

l nt
Spolu
Splatna daň z prljmov

x

Odlotenä dali z prljmov

x

x
x
x

Celková clafl z prljmi>v

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch
úttovná]ednolke nemé náplfl pre lúto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach
Účtovné jednotka nemé m~plfl pre túto položku.

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
Úttovná jednotka nemá náplfl pre túto položku.

L. a} (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
Bezprostredne predchádzajúce účtovn6 obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči
spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnull
Z poskylnulýcll ziruk
Zo vleobe<:ne zévlznýcll prévnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom zlívazku
z rueenla
ln6 podmianen6 úväzky

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Účtovné jednotka nemé néplfl pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku
Účtovná jednotka nemá náplfl pre túto položku.

M~ Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a

iného orgánu
M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
Účtovné jednotka nema náplfl pre \úlo položku.

M. a) (PO} Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
Účtovné jednotka nema népll'l pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre
členov orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nema náplfl pre túto položku_
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M. ~),Informácie o pôiičkách poskytnutých Členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňtrúčtovného obdobia
.·
Účtovná jednotka nemá napil\ pre tútÔ polotku.

M. d) Informácie o hl~voých podmh~nkach,· na základe ktorých boli členom orgánov
záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

spoločnosti

Učtovnä jednotka nemé naph'\ pre túto položku.

M. el Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo Iného
plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Účtovná jednotka nema náplfl pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami
Účtovná jednotka nema náplr'\ pre túto položku.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok
so spriaznenými osobami
O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nama náplr'\ pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
Účlovna jednotka nemé napil'\ pre túto položku.

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
Účtovné jednotka nemé nápll'\ pre túto položku.

P. a-n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania
Bezprostredné predchédzaJúce ,ú~tovné obdobie
Stav na
začiatku

Položka vlastného
Imania
- -···- ·····----- ·--·----·

·---···--~

·-----

---·.. ··------

účtovného
-

a

··-

---·

-··-

-···--·-

____91:l"_Q_b!<! ----- -·b

Stav na konci
Prírastky
-----·---·-··--~ -~

c;

Úbytky
···---· --·--··-·-···
d

Presuny
-··--

účtovného

obdobia

------ ----·---·· --·-··- -----··-· --- -·"""

e

Základné Imanie
Vlastllé akcie a vlastllé obchodné oodielv
Zmena zékladného Imania

Pohladavky zs uplsané vlastne imanie
Emisné ~tio
Oslalné kaollalové fondv
Zllkonn~ rezervný fond (nedelltefný fondl z kaoitalových vkladov
Ocel'lovacie rozdiely z precenenia ma.letku a zävazkov

Ocanovacia rozdioly z kapitálových
Oceňovacie

rozdiely

účastln

z precenenia pri zi(Jtenl,

sotvnull a rozdeleni

Zilkonny rezervný fond
Nedelltefny fond
Statutárne fondy a ostotné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Ostatné oolotkv vlastného imania
Účet 49t -Vlastné Imanie f\lzlckel osoby- podnikatela

P. l) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend
Účtovná jednotka nema nápi l\ pre túto položku.

Rozdelenie hospodárskeho v)'sledku a výtlka vyplatených divident je uveden& v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre

ďalšie

záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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VŠEOBECNÉ PODANIE
PRE FINANČNÚ SPRÁVU
Oblasť podania

Daňové identifikačné člslo

2021965682

Agenda
Registráda oa dal\ z prfjmov

Register

e. dal'! z pridanej hodnoty

x

36503975

Daň

Správa dani

x

z prljmov fyzickej osoby

Daň

z prijmov pnlvnlckej osoby

Daň

z pridanej hodnoty

PRE~OV

Da~

zo lilvisle) einnosU

Pracovisko daňového Oradu

Daň

Daňový

úrad

Daňová

--

x

fyzická osoba

Dafloväexekúcla

Dane a odvody

$tátny dozor

Hazardné hry

pnlvnlcká osoba

l

l

(vyznačí sa •l

Iné podliaha]Oce llélnemu dozoru

potvrdenie (Iba pro oblasť ,Register')

podnet

vysvetlenie, vyjed18<1ie

plnomocenstvo na zastupovanie

oz.n6menle

odpoveď na

spätvza~e

odvolanie

némletl<a

žiadost
žiadosť

x

kontrola

z motorových 110zidiel
Qdvody
DPH osobitné spnlva

(vyzna~lsa ~l

Typ podania

o vydanie potvrdenia

l

Prlezvisko

VRP

Regls!rác:la setYisn)lch orgonlzäcil

IČO

Fyzické osoba

výzvu

l

iné
(vyzna~l sax)

tiadosU
hlásenie (Iba pre oblosť.~ dozol")
Meno

Titul (pred menom l za prl.."lsl<om)

l
·Rodné člslo

DéWm narodenia

l

.

•

s

rrr/lno ~zein/a SR

LPr6vnlckioaoba l

Nézov

1

ak Ide "fyz);lol

osobu bJi<iflolmm

.

FC

TATRAN '

A s

Právna forma

.

1 2 1

l Trval~ pobyt (fyzická osoba), sldlo (pnlvntcki oaoba) l

Ulica

Súpisné/orientačné

ČAPAJEVOVA

Clslo

4 7

PSČ

Obec

$tát

o8 oo1

PRE SOV

SLOVENSKO
Ema«ovä adres~

Talef6nne čisto

Text podanie

s.:.e..rou podanie je prQobo
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