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Výročná správa o výsledku hospodáreniaza rok 2015

Rok 2015 bol pre spoločnost'TEKos zásadným z hl'adiska zmien v organizácii. V lete prišlo

na základe qýberového konania k zmene konatel'a spoločnosti a neskôr aj riaditel'a

spoločnosti. Po desiatich rokoch, kedy bola uskutočnená transformácia spoločnosti

ohl'adom presunu riadiacich pracovníkov a robotníkov do organizačnej štruktúry mesta, sa

k 3L'L2.20L5 pracovníci znovu začlenili spät' pod jednu strechu s ponúkanými službami'

Ako noý konatel' som spoločnosť prevzal v uspokojivom stave. Finančne dosahovala

stabilný výsledok a venovala sa tradičným činnostiam, ktoré boli nastavené historicky.

Technika, ktorá je vo vel'kej miere zastaraná je však z dôvodu dôkladného servisu

a pravidelnej údržby v dobrom stave. Druhú polovicu roka 20].5 som Venoval identifikácii

potenciálu pre rast spoločnosti ajej d'alší rozvoj, zvyšovaniu efektivity vykonávaných

činností a nastavovaniu vnútorných procesov riadenia.

Spoločnosť TEKOS poskytuje služby mestu Malacky v troch hlavných oblastiach: odpadové

hospodárstvo, starostlivost' o verejnú zeleň a údržba miestnych komunikácií a verejného

osvetlenia Tieto služby predstavujú asi 50 percent celkových tržieb spoločnosti. V roku

20].5 zabezpečoval TEKos pre mesto strojno-technické vybavenie, pre vlastných

pracovníkov mesta. Tento model bol neprehl'adný z hl'adiska plánovania ýkonu,
efektivĺty, toku financií a kontroly.

Zbytok tržieb TEKOS fakturuje d'alším desiatim obciam, ktoým vykonávame zvoz odpadu

afiremným klientom afyzickým osobám' Vdruhej polovici roka sa najmä zdôvodu
zvyšovania efektĺvity práce a spustenia monitorovacieho GPS systému vozidiel podarilo

zvýšit' množstvo vykonaných služieb v súkromnom sektore a tým dosiahnut'vyššie tržby.

Personálne bolo potrebné v roku 20].5 vykonať zmeny v počte THP pracovníkov a to na

úseku personálnom z dôvodu naýšenia počtu zamestnancov, ktorých sme prevzali

z mesta, d'alej bolo potrebné posilnit'dispečing, vzhl'adom na organizáciu dopravy a nové

zákazky v roku 20L6 a konečne obchodné oddelenie na riadnu komunikáciu s firemnou

klientelou, tvorbu cenoých ponúk a účasti vo verejných obstarávaniach.
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Výber základných položiek 201.0 ZOLL 20L2 20L3 20L4 20L5

Tržby z predaja služieb 784 039 835 048 8L5 584 837 8r_8 85I796 913 460

Tržby z predaja DHM 0 8 999 0 0 2 600 0

Tržby z predaja materiálu L2 349 L2 245 L9 284 L6 437 L9 73L 23 426

Výnosy celkom 796 890 856 357 835 209 854 321. 874 468 937 658

Náklady celkom 770 t79 82L756 825 421. 828 2L9 862 025 937 46L

Hospodársky ýsledok pred

zdanením
267TI 34 601 9 788 26 t02 t2 443 L97

V roku 20].5 bol dosiahnutý rekordný obrat spoločnosti, spôsobený nárastom tržieb
v druhom polroku. Bolĺ identifikované príležitosti, zefektívnené činnosti a vol'né kapacity,
ktoré sme ponúkli firmám, občanom a obciam.Išlo najmä o odvoz stavebného odpadu,
strojové zametanie v priemyselných parkoch a asfaltovanie výtlkov.

Podrobnejšíprehl'ad nákladových položiekje v prílohe č. L

Komentár k vybraným položkám:

1. Položka klesla vd'aka pravidelným cenor4łm prieskumom pri nákupe náhradných
dielov a pravidelnej sút'aži na dodávatel'a PHM

2. Spotreba energií závisiod poveternostných podmienok v zimnom období

3. opravy kleslĺ z dôvodu minimalizácie opráv v externom prostredí' a z dôvodu, Že
sme nepotrebovali žiadnu zásadnú generálnu opravu vozidla

4. Položka 5 ostatné službyje v priamej úmere s rnýkonom spoločnosti, najmä sa týka
likvidácie odpadu na koncovom zariadení(AsA, recycling), zvýšený náklad sa
premietne v tržbách

5' Zvýšené personálne náklady súvĺsia s rastom spoločnosti a prípravou na nové
činnosti v roku 20].6
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6. ostatné náklady súvisia s modernizáciou priestorov, potrebou doplnit'technické

vybavenie zamestnancov a investície do sledovacej a zabezpečovacej techniky

v areáli.

Predpokladaný vývoj v ľoku 2016

Rok 2016 bude náročným rokom pre spoločnosť z hl'adiska nábehu nových činností,

implementácie nastavených procesov a stabilizácie zmluvných vzťahov. Zmeny, ktoré

spôsobil noý zákon o odpadoch prinášajú množstvo povinností, ale aj ýiev, ktoré

otvárajú trh. Spoločnosťje vel'mi dobre etablovaná v regióne na trhu s komunálnymi

službami. Rokovania so starostami ukazujú príležitost, ktorou by sa mala spoločnosť

zaoberať a to je ,,ZDIEĽANIE KoMUNÁLNYCH SLUŽIEB". Vytvárat'regionálne väzby,

centralizované prevádzky, lokálne zberové miesta a logistické body.

obnova a modernizácia techniky a majetku je plánovaná formou čerpania prostriedkov

z fondov, ktoré poskytuje štát, alebo Európska únia. TEKOS sa v spolupráci s mestom

Malacky snaží čerpať prostriedky v sume okolo 2 mil € na činnosti, ktoré zabezpečia všetky

potrebné povinnosti v regióne Malacky a okolie.

V roku 2016 nás čaká vel'ké množstvo investíciído výroby a noých činnostĺ. Množstvo

z nich bude naplno fungovať až v druhom polroku a vyžiada si nemalé náklady na

spustenie a implementáciu procesov. Výnosy z nových činností nabehnú v druhej polovice

roka a je možné, že náklady v roku 20L6 budú vyššie ako očakávané výnosy. Zvýšenie

nákladov sa snaŽĺme dobehnút'noými službami, rozšírením cenníka a aktívnym hl'adaním

nových klientov.

Samostatnou výzvou pre rok 201'6 je nastavenie vzťahov s mestom, kde bude potrebné

jasne definovat'očakávaný objem poskytovaných služieb a nastavit'ceny tak, aby sme za

poskytnuté financie z rozpočtu maximalizovali ýkon. Je potrebné tiež jasnejšie nastaviť

formu kontroly činnostía samotnej fakturácie. Neaktuálne passporty (zeleň, komunikácie,

osvetlenie) nám tieto procesy spomal'uje.
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Návrh na rozdelenie zisku

Vzhl'adom na skutočnosti uvedené v správe a qýšku dosiahnutého zĺsku navrhujem sumu

ponechat' na rozvoj organizácie.

Malacky dňa 24.5.20L6 T E K O S,spol.sr.o.
Partizánska 1089ĺ2,901 01 Malacky

lco: rł' 111 832
lč oPH: sKŹÖź0367B7B'á7ex: og4l??220a0 1

Ing. Juraj Schwarz

konatel' a riaditel' spoločnosti
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Príloha č.L

K výročnej správe o ýsledku hospodáreniaza rok 20].5 v €

c Náklady - ýber 20L0 20rt 2012 20L3 20L4 201-5

1. Spotreba materiálu L54 642 1_67 565 L67 029 158 504 L50 960 t36 397

Z toho náhradné diely 35 865 26 240 22 292 28 457 26 627 t8 974

Z toho PHM 79 823 99 797 L09 547 L08 s31 1_0L 076 85 074

2 Spotreba energií 9 581 7 288 9 988 I r28 8 568 8 972

3 opravy a údržba 79 4r2 76 439 79 678 90 83L 70 098 50 290

4 ostatné služby 135 097 L62 114 L66746 L53 527 t57 L92 22L 324

Z toho ASA 96 505 r.06 r_r_9 9s 929 97 347 105 26L 140 130

Z toho recycling 0 0 0 6 599 4 895 8 6L7

5. osobné náklady 289 943 296 592 284 093 292 L67 343 L93 382 880

Đaň z motorových

vozidiel
t2 034 13 ss2 1.4 097 1_3 803 14 5L3 L6 248

ostatné poplatky 0 0 0 2 320 3Lt7 27L5

Predaný materiál L8 064 1L s63 1_1 856 1.3 706 L6 874 17 742

Iné náklady
z hospodárskej činn.

Ll- 045 LL Ll_3 IL 3T7 L2 322 1_1_ 1_09 1_0 333

Odpisy DHM 50 777 6Ą 33L 64 060 74 774 76935 77 I4L

ostatné fin. náklady 0 0 0 1 s33 1 899 638

Náklady celkom 770 L79 82L756 825 42L 828 2L9 862 025 937 46L
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