
TEKos. sool. s r. o.' Partizá nska 108912.9Ot 01 Malackv

Výročná správa o v'ýsledku hospodárenia za rok 20L4

Rokom 201'4sa zavŕšilo desaťročné obdobie po transformáciispoločnosti. Cielbm tejto

transformácie, ktorá predstavovala presun riadiacich ajvýkonných pracovníkov

zabezpečujúcich práce iba pre mesto Malacky do organizačnej štruktúry MsÚ Malacky bola

hlavne úspora nákladov (DPH) a taktiež rýchlejšia operatíva riadenia tým, že požiadavky

mesta Malacky plnili priamo zamestnanci mesta.

Spoločnosť TEKos zabezpečuje pre týchto pracovníkov ,,technický servis", t' j' pripravenosť

všetkých vozĺdiel a technických prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečovanie

a plnenie všetkých potrieb obyvatel'stva v komunálnej sfére. okrem už spomenutého

technického servisu spoločnosť TEKos týmto pracovníkom poskytuje šatne, kancelárske,

výrobné a skladové priestory. Dovolíme si konštatovať, že počas uvedeného obdobia sa nám

podarilo splniť všetky požiadavky mesta Malacky v oblastĺ strojno-technického vybavenia

vo viacerých oblastiach technické zázemie prevyšuje bežný štandard komunálnych služieb

na Slovensku.

Tržby za vyššie uvedené služby predstavujú necelých 50%z celkových tržieb

spoločnosti' Zostávajúce tržby spoločnosti predstavujú, resp' sú zabezpečené za služby

poskytované okolitým desiatim obciam, právnickým a fyzickým osobám.

Samotný rok2aL4 hodnotíme ako priaznivý rok nadväzujúci na stabilné predošlé obdobie.

V roku 2ot4sa nevyskytližiadne mimorĺadne udalosti (ťažké pracovné Úrazy, havárie).

Z plánu investíciípre rok 2oL4boli splnené obidve poloŽky.

Z finančného hl'adiska považujeme spoločnosťTEKOS za stabilnú, bez úverovejzátaže,

s nízkym podielom pohl'adávok a rastúcim obratom'

Vybrané hlavné ukazovatele hospodárenia spoločnosti v roku 2014 v porovnaní

s predošlým obdobím sú uvedené v nasledujúcej tabul'ke:
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Výber základných poloŽiek rok 2010 (v €) rok 2011 (v €) rok 2012 (v €) rok 2013 (v €) rok 2014 (v €)

TrŽby z predaja sluŽieb 784 039 835 048 815 584 837 818 851 796

Tržby z predaja DHM 0 8 999 0 0 2 600

Tržby z predaja materiálu 12349 12 245 19 284 16 437 '19 731

Výnosy celkom 796 890 856 357 835 209 854 321 874 468

Náklady ceIkom 770 179 821 756 825 421 828 219 862025

Hospodársky výsledok
pred zdanenĺm

26 711 34 601 9 788 26 102 '12 443

Podrobnejší prehl'ad nákladov vybraných položiek je spracovaný v prílohe č. 1'

K jednotlivým položkám predkladáme nasledovný komentár:

L Spotreba materiálu - náklady tejto položky reprezentujú cenové hladiny uvedených

komodít a súčasné potreby organizácie a jej mierne klesajúci (resp' ustálený)

charakter potvrdzuje, že stav strojového parku sa nezhoršuje, skôr naopak.

Ż' Spotrebu energiído značnej miery ovplyvňujú klimatické podmienky v hodnotenom

období, hospodárnosť a ceny' Spotrebu za rok 2oI4 považujeme za priaznivú'

3. Na znížení nákladov na opravy a údržbu sa podiel'al pomerne dobrý stav techniky

a taktieŽ výkon opráV vo vlastnej réžii' (Podarilo sa nám získať automechanika.)

4. Nárast položky cestovné je spôsobený zvýšením stravného podl'a vyhlášky a kopíruje

potreby organizácie v danej oblasti'

5. ostatné služby- tieto náklady predstavujú nutné režijno-prevádzkové výdavky' lch

nárast napr' zneškodňovanie odpadu reprezentuje zvýšené výkony' Náklady-mýtne

poplatky sú dané platnou legislatívou'

6. osobné náklady

- Mzdové náklady-na zvýšení mzdových nákladov sa podiel'alo hlavne zvýšenie

priemerného stavu pracovníkov v opravárenskej dielni (na druhej strane zníženie

nákladov na opravy)a čiastočne nárastom počtu nádob na tuhý komunálny
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odpad (úkolová mzda), valorizácia miezd a taktiež motivovaním pracovníkov, aby

nezneužívali nárok na osobné prekážky t j. platené vol'no'

- Stravné - náklady v tejto položke sú dané čiastočne legislatívne (výška náhrady)

a taktĺež prevádzkovými potrebami organizácie'

Náklady v položkách7 ,8, II a IŻ sú režijného charakteru a ich výšku stanovuje

príslušná legislatíva'

9. Predaný materiálje vlastne obratová položka doplnkovej činnosti'

10' lné náklady z hospodárskej činnosti- platídetto ako u položky 5'

Predpokladaný budúci vývoj

Tak ako už bolo povedané v úvode tejto správy, organizácia má pevné postavenie na

komunálnom trhu v Malackách a okolí' Má svoju stálu a rozrastajúcu sa klientelu zákazníkov'

Vel'kú časť dopravno-technických zariadenísa nám podarilo inovovať' Ďalšia časť zariadení,

i ked'v dobrom stave a plne funkčná si v blízkej budúcnostĺ bude vyžadovaťobnovu, resp'

výmenu. Ďalšĺe nové zariadenĺa a dopravno-mechanizačné prostriedky si vyžiada

rozširovanie činností, ktorým sa spoločnosťv blízkej budúcnosti nevyhne a to nielen

v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o odpadoch'

Nel'ahká úloha čaká management organizáciív personálnej oblasti, pretože pomerne vel'kým

problémom súčasnej doby je zabezpečovanie kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sily, čím je

Vlastne podmienené napredovanie a rozvoj spoločnosti' Anivýhl'ad do budúcnosti sa nejaví

pre túto oblasť priaznivo a preto bude nutné pre zabezpečenie rozvoja a splnenie

strategických cielbv robiť vel'mi citlivo personálnu politiku a vytvorením primeraných

pracovných a mzdových podmienok stabilizovať a rozšíriť káder výkonných, flexibilných

a odborne zdatných profesionálov ochotných pracovať.
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Návrh na rozdelenie zisku

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v správe navrhujeme do sociálneho fondu odviesť

25% disponibilného zisku a zvyšok ponechať na rozvoj organizácie.

Malacky dňa 1.6.20L5

T E K Ü s spo|.sr.o.
Partizánska-'ĺ089/2' 901 01 Malacky

lco: sł ĺ1'l 832
|Č DlČ: sK2o2o357878
tel'/Íax' a3Ąl 772 20 60

lng' Vladimír Balúch

konatel' a rĺaditel' spoločnosti
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Príloha č. 1

k výročnej správe o výsledku hospodárenia za rok 2014 v €

čĺslo
položky

Náklady
Výber základných poloŽiek

rok 20í0 rok 2011 rok 2012 rok 20í3 rok 2014

1 spotreba materiálu 154 642 167 565 167 029 158 504 ĺ50 960
z toho: náhradné diely 35 865 26 240 22292 28 457 26 627

drobný majetok 14 923 18 662 20 437 ô 676 I 382
PHM _ nafta,benzín 79 823 99 797 't09 547 108 531 101 076
mazadIá, oIeje 3 884 3 955 3 692 3 544 3 330
ostatný materiál 11 350 11 477 '11 061 11 296 11 545

2 spotreba eneľqie. vodv. plvnu I 581 7 288 9 988 8 128 I 586
3 oprava a údrŽba 79 412 76 439 79 678 90 83í 70 098
4 cestovné 5 610 7 145 6 566 6 604 7 549
5 ostatné služby celkom 135 097 162 114 166 746 153 527 157 192

z toho: nájomné 13 193 26 892 26 576 '13 767 '14 239
poštovné 421 347 347 322 286
te!efón 3 599 3 067 3 253 2812 2 867
zneškodnenie odpadu ASA 96 505 106 1 19 95 929 97 347 1 05 261
recykling 0 0 0 6 599 4 895
mýtne poplatky 0 0 0 6 881 10 040
softvér 0 0 0 2 365 1 864
adítorská činnost' 0 0 0 1 700 1 700
služby MsU 0 0 0 3 955 1 759
školen ie,stočné.ostatné 0 0 0 17 779 14 281

6 osobné náklady ceIkom 289 943 296 592 284 093 292 167 343 193
z toho: mzdové nákladv 204 547 207 446 198 824 205 984 239 707

zák. soc. poistenie (bez 525) 67 521 ô9 607 67',175 71 020 84 105
soc.poistenie-DDP 0 0 0 5 3't5 5 708
zák. soc. nákladv 11 878 13 110 11 670 9 848 13 673

z toho: stravné 7 930 8 111 7 269 6 989 8 287
7 daň z motorových vozidiel 12 034 13 552 14 097 ĺ3 803 14 513
8 ostatné dane a poplatky 0 0 0 2 320 3 117
9 predaný materiáI 18 064 11 563 11 856 13 706 16 874
ĺ0 iné náklady z hospodárskei činnosti 11 045 11 113 11 317 12 322 í1 í09

z toho: zák. poistenie mot. vozidiel I 158 I 510 9 665 I 968 10 149
11 odpisy DHM 50 777 64 331 64 060 74 774 76 935
12 ost.nákIady na finančnú činnost' 0 0 0 í 533 í 899

Náklady celkom 770 179 82',1756 825 421 828 219 862 025

T E n ł; s Spol'sr.o.
Partizánska 1089/2, 90í 01 lli:l .,ĺ;ky

ICO: 34 111 832
lČ D|Č: sK2o2 o357B7B
tol,/fax: 0341 772 20 6(,

nájom od ŽeIezníc: 13 325 €


