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Výľočná spľáva o výsledku hospodáľenia za ľok 2013

Rok 2013 hodnotíme ako úspešný ľok, ktoľý potvľdzuje stabilitu organizácie ajej

pevné postavenie v oblasti komunálnych sluŽieb.

V pľiebehu hodnoteného ľoka sme nęzaznamena|i žiađne mimoriadne udalosti

(pracovné urazy, haváľie a i.).

Plán investícií pre rok 2013 bol splnený, až na nákup ľahkého nákladného automobilu

tľiedy N1 s pohonom 4x4. oblasť služieb, ktoľé mal pokľývať sme mali zmluvne zaistenú

dodávateľsky.

Za stabi|né povaŽujeme i finančné hľadisko s nulovým úveľovým zat'ažením, nízkymi

pohľadávkami, rastúcim obľatom a ziskom orgaĺizácie.

Vybrané hlavné ukazovatele hospodárenia spoločnosti vroku 2013 vporovnaní

s tľomi pľedošlými ľokmi sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Náľast výnosov o 2,3Yo značne prevyšuje ľast nákladov o 0,34%o' čo sa odzrkadlilo na

dobrom hospodáľskom výsledku.

Podrobnejší pľehľad nákladov vybraných poloŽiek je spracovaný vpľílohe č. 1.

K jednotlivým poloŽkám predkladáme nasledovný komentáľ:

1. Spotľeba mateľiálu.

a) Mierny pokles spotreby mateľiálu kopíľuje potreby organiztĺcie

v posudzovanom ľoku.

I

Výbeľ základných položiek rok 2010 (v €) ľok 2011 (v €) ľok 2012 (v €) ľok 2013 (v €)

Tržby z predaja služieb 784,039 835,048 815,584 837,818

Tržby z pľedaja DHM 0 8,999 0 0

Tržby z pľedaja mateľiálu 12,349 12,245 19,Ż84 16,437

Výnosy celkom 796,890 856,357 835,209 854,3ŻI

Náklady celkom 770,179 821,756 825,4Ż1 828,219

Hospodáľsky výsledok
pred zdanením

26,711 34,601 9,788 26,102



b) Na asi 27-percentnom náľaste spotreby náhradných dielov sa podieľali hlavne

opľavy zvozovej ažacej techniky.

c) Nižšie náklady na pohonné hmoty ovplyvnil najmä cenový vývoj na trhu.

2. Spotreba energie.

Pokles spotreby eneľgie o nece|ých 23oÁ sa podaľilo dosiahnuť podpísaním

výhodných zml,Ĺĺv o dodávke energií a čiastoěne aj vďaka cenovému vývoju

a mieľnej zime.

3. Predaný matęľiál'

Nárast predaja sa nám podarilo dosiahnuť hlavne vďaka zvýšenému záujmu

zákaznikov o nové zvozové nádoby na tuhý komunálny odpad'

4. opľavy aűđržba.

14-peľcentný nárast nákladov na opravy a údržbu bol spôsobený hlavne

ro zs iahlej šími opľavami zvozovej techniky a zametača CC2020 .

5. Cestovné náklady, pľakticky na úrovni roku20l2, sú primerané.

6. ostatné služby.

a) Pokles v položke nájomné bol spôsobený výpadkom nájmu za tľiediacu linku

v Zohore, ktoľáje nefunkčná od požiaru v ľoku 2012,

b) NiŽšie poplatky za telefonovanie sa podaľilo dosiahnuť vďaka výhodnejšej

zmluve s operátorom.

7. osobné náklady.

Nárast o necelé 3o/o v mzdových nákladoch a sociálneho poistenia zodpovedá

va|orizácii miezd a v malej miere sa na ňom podieľa i motivácia zamestnancov.

Ztĺkladĺé sociálne náklady sú niŽšie hlavne pľe niŽšie odvody do sociálneho fondu

o 0,5oÁ.

8. Daň zmotorových vozidiel určuje VÚC, mierny pokles sa podarilo dosiahnuť

odhlasovaním nevyužívaných vozidiel'

9. ostatné dane a poplatky.

Jedná sa o novú poloŽku, ktoľú sme zaviedli za účelom pľehľadnosti a správneho

sumáľu celkových nákladov'

l0. Iné náklady z hospodáľskej ěinnosti.

Mierny náľast nákladov u tejto položky spôsobilo hlavne zákonné a havaľijné

poistenie novej techniky.

1 1. Zvýšenie nákladov _ odpisy dľobného majetku.

Zo dp ov edá zaradęniu novej techniky do maj etku or ganizácíe.
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12. ostatné náklady na finančnú činnost'

Platí detto ako u poloŽky 9.

Predpokladaný budúci vývoj

otganizäcia, ako uŽ bolo uvedené' má pevné postavenie na komunálnom trhu, má

svoju stabilnú klientelu, naši zá|<azníci sú s poskytovanými službami spokojní, a preto

nęľátame s poklesom zákazok. Naše strojno-technické vybavenie nie je najnovšie' je ale vo

vel'mi dobrom stave a zatiaľ plne uspokojuje i najväčšieho zttkazníka_ mesto Malacky.

V budúcom ľoku neplánujeme investovať do novej techniky. To však neplatí pre

ďalšie roky, kedy s obnovou techniky musíme počitat', lebo tá naša, i keď v dobľom

technickom stave, bude zastaľaná morálne.

odpoľúčame preto pripľavovať sa na obnovu techniky avytvárat'ftnančné pľostriedky

uŽ v tejto dobe.

I\ávľh na rozdelenie zisku

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v správe a infoľmácií konateľa navrhujeme do sociálneho

fondu odviesť 15% disponibilného zisku a zvyšok ponechať na obnovu stľojno-

technologického parku.

V Malackách dňa 13. 6.2014
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Ing' Vladimíľ Balúch

riaditeľ a konateľ spoločnosti
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Prĺloha č. 1

k výročnej správe o výsledku hospodárenia za rok 2013 v €

nájom od Železníc: ĺ3 325 €

číslo
poIoŽky

Náklady
Výber základných poloŹiek

rok 20í0 rok2011 łok2012 rok 20í3

1 spotreba materiálu 154 642 167 565 167 029 158 504
z toho: náhradné diely 35 865 26 240 22292 28 457

dľobný maietok 14 923 18 662 20 437 6 676
PHM _ nafta,benzín 79 823 99 797 109 547 í08 531
mazadlá, oleie 3 884 3 955 3 692 3 544
ostatný materiál 11 350 11 477 11 061 11 296

2 spotľeba energie, vody, plynu 9 58'ĺ 7 288 I 988 8 128
3 pľedaný materiál 18 064 11 563 11 856 í3 706
4 oprava a údrŽba 79 412 76 439 79 678 90 831
5 cestovné 5 610 7 145 6 566 6 604
6 ostatné slużbv celkom 135 097 162 114 166 746 153 527

z toho: náiomné 13 193 26 892 26 576 13767
poštovné 421 347 347 322
telefón 3 599 3 067 3253 2812
zneškodnenie odpadu ASA 96 505 106 1 19 95 929 97 347

7 osobné nákladv ce!kom 289 943 296 592 284 093 292167
z toho: mzdové nákladv 204 547 207 446 198 824 204 600

zák. soc. poistenie (bez 525) 67 521 69 607 67 175 71 020
zák. soc. nákladv 11 878 13 110 11 670 I 848

z toho: stravné 7 930 B 111 7 269 6 989
I daň z motoľových vozidiel 12 034 13 552 14 097 13 803
9 ostatné dane a poplatkv 0 0 0 2320
í0 iné náklady z hospodárskei činnosti 11 045 11 113 11 317 12322

z toho: zák. poistenie mot. vozidiel I 158 9 510 9 665 I 968
11 odpisv DHM 50 777 64 331 64 060 74774
12 ost.nákladv na finančnú činnost' 0 0 0 I 533

Nákladv celkom 770 179 82'.1756 825 421 828 219


