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1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Vážená pani primátorka, poslanci Mestského zastupiteľstva,
klienti a obchodní partneri,
v mene predstavenstva a.s. SPOOL Vám predkladám Výročnú správu
spoločnosti za rok 2018. Za úspech považujeme dosiahnutie zisku z hospodárenia
aj napriek zmenám, ktoré rok 2018 oproti roku 2017 priniesol a mali vplyv na
zvýšenie nákladov spoločnosti.
S platnosťou od 1.1.2018 novelou zákonníka práce došlo k zvýšeniu
minimálnej mzdy o 10,34 %, čo predstavovalo najvyššie nominálne zvýšenie
minimálnej mzdy od vzniku Slovenskej republiky. Príplatky, ktoré vstúpili do platnosti
od 1. mája 2018 za prácu nadčas, sviatok, sobotu a nedeľu v prevažnej miere
ovplyvňujú prevádzku športovísk. Keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že v roku
2018 bola poskytnutá dotácia Mesta Lučenec oproti roku 2017 na prevádzku
športovísk opäť znížená o 10.000,- € je čoraz ťažšie zabezpečiť prevádzku a aj
kvalitu poskytovaných služieb športovísk. V nasledujúcom období bude potrebné
otvoriť otázku ďalšieho financovania športových zariadení.
Za dosiahnuté výsledky hospodárenia, by som chcel
poďakovať všetkým
zamestnancom akciovej spoločnosti za ich svedomitú prácu a zodpovedný prístup pri
plnení úloh. Vedenie spoločnosti si váži čas, znalosti a zručnosti každého
zamestnanca, ktoré vynakladá v jej prospech.
Na záver by som chcel poďakovať pani primátorke vykonávajúc pôsobnosť
valnej hromady a.s. SPOOL, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva za
prejavenú dôveru a spoluprácu, ktorá podporuje napĺňať naše spoločné ciele
v prospech našich klientov a všetkých občanov Mesta Lučenec. Zároveň by som
chcel poďakovať našim zákazníkom a klientom za prejavenú dôveru a obchodným
partnerom za spoluprácu.
Zo správy nezávislého audítora vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a
verný obraz o finančnej situácii spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec k 31.decembru
2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade
so zákonom o účtovníctve.

Ing. Róbert Móric
predseda predstavenstva a.s. SPOOL
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2. PROFIL SPOLOČNOSTI
SPOOL akciová spoločnosť vznikla v roku 1993 transformáciou Mestského
bytového podniku, Obecného podniku Mesta Lučenec na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva
č. 145/1992 zo dňa 17.12.1992. Spoločnosť bola
založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.1.1993 a rozhodnutím zakladateľa
podľa § 154 zák. č. 513/91 Zb.. Zakladateľom a jediným akcionárom a. s. SPOOL je
Mesto Lučenec. Dňa 02. 04.1993 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli : Sa Vložka 158/S. Mesto Lučenec je
vlastníkom so 100% podielom. Počet akcií akciovej spoločnosti: 74 714 ks, druh kmeňové, podoba – listinné, menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 €.
Všeobecné údaje spoločnosti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obchodné meno: SPOOL a.s.
Sídlo: Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec
Dátum založenia a.s.: 22.01.1993 – zakladateľskou zmluvou
Dátum zápisu do OR SR: 02.04.1993
IČO: 31 586 392
DIČ: 2020464974
Právna forma: Akciová spoločnosť
Predmetom podnikania akciovej spoločnosti sú nasledovné podnikateľské
činnosti, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR:
 správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu
obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
 montáž vodomerov na teplú a studenú vodu
 cestná nákladná doprava
 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 poskytovanie ubytovania v ubytovni v rozsahu voľných živností
 podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných
odpadov
 prevádzkovanie športových zariadení
 prípravné práce k realizácii stavby
 uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 prevádzkovanie pohrebiska
 čistiace a upratovacie služby
 prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa
popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené
s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na
umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než
majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
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osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných
značiek
vykonávanie odťahovej služby
uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
prevádzkovanie práčovne a čistiarne
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na
priamu konzumáciu

3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo / Štatutárny orgán / :
Predseda :

Ing. Róbert Móric,

Podpredseda :

MUDr. Zaher Mahmoud

Členovia :

Ing. Kvetoslava Dedinská
MUDr. Rudolf Slivka
Erika Lorinčíková

Dozorná rada :
Predseda :

Ing. Eva Balážová, PhD.

Podpredseda :

Mgr. Bibiána Hulinová

Členovia:

Ing. arch. Anna Václavíková
Ing. Ján Danko
Ing. Roman Konečný
Anna Mullerová
Drahomír Zvara

Riaditeľ :

Ing. Eva Vasilová
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4. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A.S. SPOOL
ZA ROK 2018
4.1 Výsledok hospodárenia za rok 2018
Akciová spoločnosť pri účtovaní a zostavovaní účtovnej závierky postupovala
podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a ďalších súvisiacich predpisov. V roku 2018 a.s. SPOOL dosiahla zisk pred
zdanením vo výške 24.315,- € a v porovnaní s rokom 2017 bol zvýšený
o 3.929,- € .
Plán nákladov a výnosov na rok 2018 schválilo predstavenstvo a.s. SPOOL na
svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 20.3. 2018 uznesením č.03/20/03/2018.
Plánovaný HV na rok 2018 bol vo výške 1 734,- € a v porovnaní so
skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia
bol prekročený
o 22.581,- €.
Výsledok hospodárenia – zisk pred zdanením bol v roku 2018 oproti
roku 2017 zvýšený o 3 929,- €.
Rok

2018

2017

Náklady

5 598 742

3 855 339

Výnosy

5 623 057

3 875 725

24 315

20 386

HV ( +zisk, - strata )
Tab. č. 1

 Celkové náklady v roku 2018 oproti roku 2017

vzrástli o 1.743.403,- €

a celkové
výnosy vzrástli o 1.747.332,- €.
Zvýšenie nákladov a výnosov bolo
v prevažnej miere ovplyvnené väčším rozsahom objednaných prác Mestom
Lučenec, ktoré súviseli s opravami a rekonštrukciou komunikácii, údržbou
zelene a správou pohrebísk.
 SPOOL a.s. odviedla Mestu Lučenec nájomné vo výške 202.356,- € za
mestské byty a v porovnaní s rokom 2017 o 59.675,- €
viac ako
v predchádzajúcom roku vplyvom zvýšenia počtu bytov vo vlastníctve Mesta
Lučenec .
 Náklady na spotrebu materiálu ( účet 501 ) sa zvýšili v roku 2018 o 29.088,- €,
energie ( účet 502 ) o 8.710,- €, mzdové náklady (účet 521) o 18.499,- € ,
povinné poistenie ( účet 524 ) o 7.589,- €, ostatné služby ( účet 518 )
o 3. 973.515,- €.
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V roku 2018 sa znížili náklady na opravy majetku (účet 511 ) o 12.291,- €,
odpis HIM (účet 551) o 10.828,- € , úroky ( účet 562 ) o 5.059,- €.
V roku 2018 sa zvýšili tržby v porovnaní s rokom 2017 za nájom bytov
o 12.169,- €, údržbu o 9.374,78 €, montáž vodomerov o 8.945,- €,
upratovanie o 2.562 ,- € a podiel na výsledku hospodárenia DFM sa zvýšil
o 10.571,- €.

SPOOL a.s. zaznamenala zmenu v roku 2018 v spôsobe účtovania spravovaných
bytov a nebytových priestorov, nakoľko majetok, ktorý ako správca spravuje nie je
majetkom účtovnej jednotky.
Správca bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
je účtovnou jednotkou a predmetom jeho účtovníctva je majetok, ktorý patrí účtovnej
jednotke a nie majetok spravovaných bytov a nebytových priestorov. Informácie
a evidencia týkajúce sa bytov a nebytových priestorov sú v r. 2018 zaznamenané v
podsúvahovej evidencii správcu. Správca tým, že vykonáva v mene vlastníkov bytov
finančné plnenia, ktoré sa realizujú na bankových účtoch bytových domov nemôžu
byť vykazované v súvahe správcu a ani sa o nich neúčtuje ako o majetku správcu.
Uvedená zmena bola vykonaná v roku 2018 pri účtovaní spravovaných bytových
domov na základe usmernenia, ktoré zaslalo v roku 2017 Ministerstvo financií SR
Združeniu bytového hospodárstva na Slovensku, ktorého je a.s. SPOOL členom.
Touto zmenou účtovných zásad došlo v účtovnom období k zníženiu majetku a tým
aj záväzkov v porovnaní s vykazovanými údajmi za minulé účtovné obdobie.
Hodnota majetku a tým aj záväzkov patriacich vlastníkom bytov bola odčlenená od
majetku správcu a je vykazovaná v poznámkach k účtovnej závierke r. 2018 v čl. V
– Informácie o iných aktívach a iných pasívach. Na základe odporučenia audítora
bola v roku 2018 vykonaná ďalšia účtovná zmena oproti roku 2017 a to účtovanie
výnosov a nákladov z hospodárskej činnosti a.s. SPOOL. V tomto prípade došlo
k zmene účtovania nákladov z účtu 548 (ostatné náklady ) na účet 518 ( ostatné
služby ) a výnosov z hospodárskej činnosti z účtu 648 (ostatné výnosy ) na účet 602
( tržby z predaja služieb). V porovnaní s minulým účtovným obdobím bol
zaznamenaný pokles nákladov na účte 548 a výnosov na účte 648, ale
zároveň nárast nákladov na účte 518 a nárast tržieb na účte 602. Účtovná zmena
nemá vplyv na sumárny účet nákladov a výnosov za rok 2018.
V roku 2018 na základe odporučenia audítora akciovej spoločnosti SPOOL a
rozhodnutia predstavenstva a.s. SPOOL bola investícia týkajúca sa vybudovania
plážového volejbalového ihriska v roku 2010 na Letnom kúpalisku vo výške
21.173,52 € zaradená do majetku a.s. SPOOL na účet 021.
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Uvedený majetok sa bude odpisovať v zmysle zákona o účtovníctve 20 rokov v 5
odpisovej skupine. Ostatné zakúpené vybavenie a vykonané práce na jednotlivých
športoviskách v celkovej sume 16.082,48 € boli zaúčtované do nákladov ako
zmarená investícia.
Majetkové účastí spoločnosti a.s. SPOOL k 31.12.2018
A.s. SPOOL v roku 2018 vlastnila majetkové účasti v spoločnostiach Mepos s.r.o.
a Veolia Energia a.s. .
Štruktúra majetkových účastí spoločnosti k 31.12.2018
Spoločnosť

podiel v %

Mepos s.r.o.

51,00

Veolia Energia a.s.

15,79

Tab. č. 2

Spoločnosť a.s. SPOOL nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Významné finančné riziko pre účtovnú jednotku a.s. SPOOL aj v roku 2018
predstavovalo vlastníctvo polyfunkčného domu bývalej Plavárne Aqua SPOOL,
ktorá
sa neprevádzkuje od februára 2015. Každoročne zaťažuje a.s. SPOOL
splátkou úveru vo výške 40.128,- €. Vo veľmi zlom technickom stave je strecha,
ktorá zateká a tým znemožňuje akékoľvek využitie objektu. Ani po uverejnení
verejnej výzvy na odpredaj polyfunkčného domu plavárne nebol záujem o jeho
kúpu. Zrejme je to ovplyvnené aj tým, že objekt nemá vlastné prípojky vody a
elektriny . Ročná účtovná strata strediska predstavuje 49.525,- € . Stredisko
zaťažujú náklady : odpis, daň z nehnuteľnosti, paušálne poplatky dodávateľovi za
vodu a elektrickú energiu, strážnu službu – kamerový systém, úroky za poskytnutý
úver a poistenie majetku.
Ako prebytočný majetok bol v roku 2018 ponúkaný na odpredaj bytový dom na
adrese Gorkého 18 v Lučenci, ktorý je od roku 2013 neobývaný, avšak záujem o jeho
kúpu nebol .

4.2 Zhodnotenie činnosti stredísk a prevádzok
Správa bytových domov
A.s. SPOOL spravovala k 31.12.2018 celkom 3414 bytov z toho vo vlastníctve :





Mesta Lučenec 324 bytov
SPOOL a.s. 161 bytov
Obce Mašková 10 bytov
Vlastníkov bytov 2919 bytov
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Byty vo vlastníctve Mesta Lučenec spravuje a.s. SPOOL na základe Mandátnej
zmluvy. V roku 2017 sme rozšírili výkon správy o bytový dom v Lovinobani a v roku
2018 sme prevzali do správy bytový dom v Obci Mašková. Špecifickú správu
bytových domov predstavujú tie, ktoré sú v osobnom vlastníctve vlastníkov bytov
a správa sa vykonáva
v zmysle zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Od 1.11. 2018 bol uvedený zákon opäť novelizovaný zákonom 283/2018 Z. z.
a podstatne zmenil určité oblasti správy a zároveň rozšíril povinnosti správcu
a zvýšil nároky na jeho administratívu.
V roku 2018 a.s. SPOOL organizovala pre poverených zástupcov vlastníkov bytov
v poradí už štvrtý ročník Seminár pod názvom : ,,Vzdelávanie poverených zástupcov
vlastníkov a správcov zvyšuje kvalitu správy bytových domov.“ Seminár sa
organizuje pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej
a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktorého je a.s. SPOOL aktívnym
členom. Pozvanie na seminár prijala aj pani prof. Ing. Zuzana Sternová PhD.,
riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného Bratislava, ktorá mala veľmi
zaujímavú prednášku o aktuálnych problémoch tepelnej ochrany pri zabezpečovaní
obnovy bytových domov.

Štruktúra spravovaných bytov v roku 2018

161 10
324

byty v súkromnom vlastníctve
nájomné byty vo vlastníctve Mesta
Lučenec
nájomné byty vo vlastníctve SPOOL
a.s.

2919

nájomné byty obec Mašková

Tab. č. 3

Z pohľadu zabezpečovania služieb a ich rozširovania nás teší, že v roku 2018 boli v
oveľa väčšej miere využívané služby a.s. SPOOL súvisiace s montážou rádiových
modulov k vodomerom a upratovanie spoločných priestorov bytových domov, ktoré
sa rozbiehali už v roku 2017. Čoraz častejšie naše služby využívajú aj iné
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organizácie v Meste Lučenec napr. Odborné učilište internátne v ktorom sme
vymieňali prívod vody a odpadové potrubie, ale aj Domov sociálnych služieb
Libertas, Finančné riaditeľstvo colnej správy atď.
Aj v roku 2018 bol kladený veľký dôraz pri výkone správy na bezpečnosť a ochranu
zdravia obyvateľov bývajúcich v spravovaných bytových domoch, preto
v pravidelných cykloch
zabezpečujeme všetky požadované odborné skúšky
a prehliadky v zmysle platných predpisov.
Na základe schváleného plánu investícií v roku 2018 a.s. SPOOL zabezpečila
komplexnú obnovu bytového domu na adrese Ul. Novohradská č. 34, 36 v Lučenci.
V rámci obnovy boli odstránené systémové poruchy a vady bytového domu,
zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena
bleskozvodu . Investičný náklad na obnovu bytového domu ( obr. č. 1 ) predstavoval
čiastku 162 988,- € s DPH.
Po prehodnotení stanoviska
Hasičského záchranného zboru
v Lučenci
za účasti zástupcu Stavebného úradu v Lučenci a projektanta sa upustilo od
plánovanej montáže elektrickej požiarnej
signalizácie ( EPS ) v Športovej hale
ARÉNA .

Obr. č. 1
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V Ubytovni a.s. SPOOL boli v roku 2018 v rámci vykonaných opráv vymenené
schodiskové okná a tiež bol
zrekonštruovaný vstupný priestor Ubytovne
( obr. č .2 a 3 ). V budove kotolne na Rúbanisku I. bola vykonaná oprava strechy.

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Správa športovísk


Zimný štadión

Prevádzka zimného štadióna (Obr. č. 4) bola v roku 2018 oproti predchádzajúcej
sezóne predĺžená o 1 mesiac na základe rozhodnutia Mesta Lučenec. Ľadová
plocha bola využívaná predovšetkým na tréningy a zápasy všetkých vekových
kategórií hokejového klubu HC Lučenec, korčuliarske krúžky pre školy a škôlky
Mesta Lučenec, športové aktivity rôznych organizácií a občanov, ale aj pre širokú
verejnosť.

Obr. č. 4
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Prevádzkové náklady v roku 2018 predstavovali 127108,- € a v porovnaní s rokom
2017 boli zvýšené o 14.396,- € Zvýšenie nákladov v roku 2018 bolo spôsobené
predĺžením sezóny 2017/2018 do konca apríla. V apríli Mesto Lučenec na zimnom
štadióne organizovalo Gala večer v rámci celoslovenskej súťaže :,, Puškinov
pamätník “. V rámci opráv a údržby
boli na zimnom štadióne vlastnými
zamestnancami realizované nátery tribúny, šatní, celého interiéru a exteriéru, čo tiež
prispelo k zvýšeniu nákladov. Prevádzka zimného štadióna svojou konštrukciou
a vybavením nie je vyhovujúca na chladenie ľadovej plochy počas letných mesiacov.
Náklady na prevádzku hlavne na energie sú niekoľkonásobne vyššie. Pokiaľ bude
v najbližších rokoch záujem zo strany Mesta prevádzkovať ZŠ aj v letných mesiacoch
bude potrebné z bezpečnostného hľadiska , aby vlastník Mesto Lučenec realizoval
na ZŠ výmenu vzduchotechniky.


Letné kúpalisko

V sezóne 2018 sme zaznamenali pokles návštevnosti na letnom kúpalisku o 2128
osôb. V roku 2018 navštívilo kúpalisko 9.225 osôb a v sezóne 2017 11.353 osôb.
Pokles návštevnosti bol zapríčinený horším počasím, ale aj z dôvodu vysokej
konkurencie kúpalísk v okolí. Výpadok tržieb zo vstupného sme sa snažili
nahradiť prenájmom kúpaliska pre firmy a organizácie .


Futbalový štadión

Na futbalovom štadióne boli v rámci údržby v roku 2018 realizované : nátery
kompletného oplotenia okolo futbalovej plochy a časti tribúny, oprava poškodenej
strechy nad starými šatňami.
Zrekonštruovaná bola tribúna, ktorá bola presunutá na FŠ z tenisových kurtov.
Mesto Lučenec vybudovalo na FŠ automatické zavlažovanie . Náklady v roku 2018
vo výške 34.278,- € boli znížené oproti roku 2017 o 7.159,- € .

Obr. č. 5
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Športová hala ARENA

Akciová spoločnosť SPOOL prevádzkuje športovú halu ARENA už štvrtý rok. V roku
2018 oproti roku 2017 sa zvýšila obsadenosť športovej haly o 272,2 hodín. Celková
obsadenosť ŠH v roku 2018 bola 1851,35 hodín a v roku 2017 1579,15 hod.
Najväčší rozsah nájomných hodín je poskytovaný extraligovým klubom BKM
Lučenec o. z. v počte 1.174,15 hod. a FK MIMEL Lučenec o. z. v počte 278,5
hod. Priaznivci atletiky si určite v roku 2018 prišli na svoje počas atletického mítingu
,,Skokanská latka“, ktorá sa organizovala začiatkom februára. Vďaka víťazstvu v
extralige futsalového klubu FK MIMEL Lučenec sa v mesiaci október konali zápasy
UEFA s medzinárodnou účasťou. V mesiaci október BKM Lučenec usporiadal
,,Memoriál Janka Šufiarského “. S veľkým ohlasom sa stretol
druhý ročník
Slovenského pohára spoločenských tancov, ktorý organizuje Dance ATTACK (Obr.
č. 6 ).

Obr. č. 6



Kompostáreň

Za rok 2018 a.s. SPOOL prijala do kompostárne 1 960,38 t biologicky
rozložiteľného odpadu ( BRO ). Oproti roku 2017 to bol nárast o 277,83 t. Z údržby
verejnej zelene bolo privezených 1.088,18 t a to o 4 t menej ako v roku 2017 .
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Od obyvateľov bolo prostredníctvom fi. Ecofemina a Mepos privezených 860,42 t
odpadu. Zavedenie zberu BRO od mája 2018 Mestom Lučenec z domácností
zvýšilo nárast BRO oproti roku 2017 o 288,42 t . Zvoz tohto odpadu zabezpečuje
firma Mepos. Samotní obyvatelia a právnické osoby priviezli do kompostárne 11,78
t odpadu, čo predstavuje pokles oproti vlaňajšku o 33%.
V roku 2018 sa v kompostárni spracovalo 1 840,90 t odpadu v porovnaní
s rokom 2017 je to o 377,10 t menej. Počas letnej sezóny každoročne predlžujeme
otváracie hodiny kompostárne o každú druhú sobotu od 8:00 hod. do 13:00 hod. a
každú stredu do 17:30 hod. V roku 2018 bola vykonaná oprava stroja SEKO
Samuraj. Opakované opravy zariadenia signalizujú, že v dohľadnej dobe 2-3 rokov
bude potrebné vykonať generálnu opravu fermentora.

4.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Jednou z priorít a.s. SPOOL je prevencia a predchádzanie vzniku
pracovných úrazov a vytváranie priaznivých pracovných podmienok pre
zamestnancov. V priebehu roku 2018 bola v spoločnosti pravidelne vykonávaná
preventívna kontrolná činnosť zameraná na technický stav prevádzkových pracovísk,
komplexné previerky stavu BOZP a ďalšie povinnosti vyplývajúce z vnútorných
predpisov, vyhlášok a zákonov. Prostredníctvom vypracovaného zdravotnohygienického auditu jednotlivých prevádzok sa posudzujú riziká na jednotlivých
pracoviskách a následne sú zatriedené do pracovných kategórií v súlade s vyhláškou
MZ SR 448/2007 Z. z.

4.4 Ochrana životného prostredia
V spoločnosti pravidelne kontrolujeme spotreby energií jednotlivých
pracovísk, ale aj spotreby energií bytových domov, ktoré spravujeme a v tejto
súvislosti ponúkame aj efektívne riešenia pre našich klientov . Znižovaním spotrieb
energií sa nám darí šetriť zaťaženie životného prostredia.
V budovách a.s. SPOOL sa vykonáva triedenie odpadu : papier, sklo a plasty.
V zmysle platných predpisov zabezpečujeme likvidáciu nebezpečného odpadu
prostredníctvom špecializovanej firmy.
Sústavné zlepšovanie ochrany životného prostredia a zvyšovanie prevencie v tejto
oblasti patrí k základným prioritám a.s. SPOOL.

4.5 Výskum a vývoj
A.s. SPOOL nevykonáva aktivity v oblasti výskumu a vývoja.
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4.6 Základné ukazovatele spoločnosti v rokoch 2018 - 2017
Ukazovatele

2018
2017
6 210 368 10 344 154
3 262 275 3 281 412
0
238
2 287 332 2 298 139
974 943
983 035
2 930 173 7 040 132
4 175
3 853
18 127
15 762
1 424 074 3 472 205
1 483 797 3 548 312
17 920
22 610

Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Ostatné fondy zo zisku
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Bankové úvery
Časové rozlíšenie
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Daň z príjmov splatná
Daň z príjmov odložená (+/-)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Zdroj: Účtovné závierky za rok 2018 a 2017
Tab. č. 4
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6 210 368 10 344 154
4 100 438 4 098 546
2 684 458 2 684 458
3 024 183 3 024 183
34 155
32 925
16 295
16 295
-244 721
-236 629
-1 428 492 -1 428 828
14 560
6 142
2 105 671 6 245 181
7 048
4 751
1 345 471 5 371 648
212 376
250 721
540 776
618 061
4 259
427
7 774
16 541
24 315
12 120
-2 365
14 560

19 665
721
20 386
14 244
6 142

4.7

Porovnanie výnosov a nákladov
v roku 2018 oproti roku 2017 v zúženej forme – EBITDA
Porovnanie výnosov a nákladov
v zúženej forme – EBIT DA

II.
B.
*
C.
D.

Výroba /601,602,604,622/
Výrobná spotreba /501,502,503,504,505,518/
Pridaná hodnota
Osobné náklady /521,522,523,524,525,526,527,528/
Dane a poplatky/531,532,538 /

2018

2017

4 823 994
4 578 832
245 162
715 530
26 531

745 851
587 714
158 137
688 330
25 531

147 777

175 832

8 864
131 139
0

14 200
141 967
3 635

1 112
766 327

2 038
2 984 061

120 539

2 254 102

138 913
7 774
19 366
2 424
10 181
10 947
6 015
16 541
24 315
0
0
0

161 632
19 665
8 796
686
15 240
132 696
126 217
721
20 386
0
0
0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

24 315

20 386

Daň z príjmov

12 120

14 244

Výsledok hospodárenia
pred zaúčtovaním: opravnej položky, odpisov pohľadávok zo súdnych
rozhodnutí a odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Opravné položky k pohľadávkam, odpis pohľadávok
E.
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku /551,553/
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu /641,642/
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
F.
/541,542/
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /644,645,646,648,655,657/
Ostatné náklady na hospodársku činnosť /543,544,545,546,547,
H.
548,549,555,557/
Výsledok hospodárenia pred zaúčtovaním odpisov a daňou – EBIT
DA
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku /665/
X.
Výnosové úroky /662/
N.
Nákladové úroky /562/
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti /668,661/
P.
Ostatné finančné náklady /568,561,569/
**
Hospodársky výsledok z finančných operácií
*** Hospodársky výsledok za bežnú činnosť
XIV. Mimoriadne výnosy /účt. skupina 68 /
T.
Mimoriadne náklady /účt. skupina 58 /
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
***

Daň z príjmov splatná

14 244

R.2. Daň z príjmov odložená

-2 365

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

14 560

Tab. č. 5 Zdroj: Účtovné závierky za rok 2018 a 2017
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6 142

4.8 Špecifikácia pohľadávok a záväzkov
Text:
Dlhodobé pohľadávky brutto:
Odložená daňová pohľadávka (481)
Krátkodobé pohľadávky brutto:
z toho korekcia (opravná položka 391)
Krátkodobé pohľadávky netto
v členení :
Pohľadávky iné (34,335,378)
Pohľadávky z obchodného styku (311,312,314,315)
Z toho :
Prefakturácia za služby SPOOL - MESTO LUČENEC ( 311)
Svoma s.r.o.,

Suma v €
18 127
18 127
1 782 730
358 656
1 424 074
342 493
1 081 581
393 117
296 522,31

Mepos s.r.o.,

78 571,48
9 168,61

Lipa s.r.o.,
EcoFemina s.r.o.,

8 854,81

Pohľadávky z obchodného styku (311)
Poskytnuté preddavky ( 314)
Pohľadávky iné

241 444
171 528
275 492

Záväzky brutto:
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé záväzky

2 105 671
7 048
540 776
212 376
1 345 471
1 147 721

Záväzky z obchodného styku
Z toho :
Úhrady za služby (SPOOL uhrádza spoločnostiam )

749 299

Svoma s.r.o.,

646 287,06

Mepos s.r.o.,

74 617,67

Lipa s.r.o.,

12 119,56

EcoFemina s.r.o.,

16 274,64

Ostatné záväzky – fond opráv ( 479)
Záväzky voči zamestnancom ( 331,333,336)
Záväzky – daňové (342,343)
Iné záväzky ( 372,379,)

1 177
32 830
84 609
79 134

Tab.č.6
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4.9

Vyúčtovanie
dotácie
poskytnutej
Mestom
na prevádzku športových zariadení za rok 2018

Dotácia Mesta Lučenec na rok 2018
Súčet nákladov v €
Zimný štadión
a.) Spotreba materiálu
b.) Spotreba energie
c.) Oprava a údržba
d.) Ostatné služby
e.) Mzdové náklady
f.) Odvody do fondov
g.) Ostatné prevádzkové náklady
SPOLU:
Letné kúpalisko
a.) Spotreba materiálu
b.) Spotreba energie
c.) Oprava a údržba
d.) Ostatné služby
e.) Mzdové náklady
f.) Odvody do fondov
g.) Ostatné prevádzkové náklady
SPOLU:
Futbalový štadión
a.) Spotreba materiálu
b.) Spotreba energie
c.) Oprava a údržba
d.) Ostatné služby
e.) Mzdové náklady
f.) Odvody do fondov
g.) Ostatné prevádzkové náklady
SPOLU:
ŠH Aréna
a.) Spotreba materiálu
b.) Spotreba energie
c.) Oprava a údržba
d.) Ostatné služby
e.) Mzdové náklady
f.) Odvody do fondov
g.) Ostatné prevádzkové náklady
SPOLU:

280 000,-€
298 748,-€
Náklady 1-12/2018 v €
8 097,31
52 202,99
2,20
5 114,86
54 979,28
2 085,37
4 626,62
127 108,63
Náklady 1-12/2018 v €
6 460,98
4 752,96
625,88
4 666,47
29 415,25
1 923,95
16 500,83
64 346,32
Náklady 1-12/2018 v €
2 949,00
13 628,91
0,00
1 762,09
11 571,54
527,12
3 839,40
34 278,06
Náklady 1-12/2018 v €
4 083,49
15 270,69
272,03
5 957,62
26 965,22
1 894,53
18 571,66
73 015,24

Tab. č. 7
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Lučenec

4.10 Ľudské zdroje
Chod akciovej spoločnosti v roku 2018 zabezpečovalo v priemere 54
zamestnancov. V priebehu roku SPOOL a.s. formou výberových konaní prijala na
uvoľnené pracovné pozície do pracovného pomeru 4 zamestnancov v spolupráci
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorým bolo pracovné miesto vytvorené aj
s podporou v rámci projektov :



„Cesta na trh práce 2“ Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a)
zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – 2 zamestnanci
„Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych
opatrení na trhu práce 3“ v zmysle § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.- 2 zamestnanci

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov a.s. SPOOL
Počet
Percentá
zamestnancov
Vysokoškolské vzdelanie
6
11,11%
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
31
57,41%
Úplné stredné odborné vzdelanie bez maturity
16
29,62%
Základné vzdelanie
1
1,85%
Spolu zamestnancov / percentá
54
100,00%
Vzdelanie

Tab. č. 8

Úplné stredné
odborné vzdelanie
bez maturity
30%

Základné vzdelanie
2%

Vysokoškolské
vzdelanie
11%
Vysokoškolské vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie s
maturitou
Úplné stredné odborné vzdelanie
bez maturity
Úplné stredné
odborné vzdelanie
s maturitou
57%

Tab. č. 9
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Základné vzdelanie

SPOOL a.s. kladie dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov. Zamestnanci si
formou školení neustále zvyšujú kvalifikáciu v rámci zmien zákonov a získavajú
odborné spôsobilosti pre výkon pracovného
zaradenia a tým prispievajú ku
skvalitňovaniu poskytovaných služieb akciovou spoločnosťou SPOOL.
Pohyb zamestnancov v sledovanom období bol zaznamenaný hlavne u sezónnych
zamestnancov počas prevádzky letného kúpaliska, ktorí mali uzatvorený pracovný
pomer na dobu určitú .
V roku 2018 ukončili pracovný pomer dohodou traja zamestnanci, jeden
zamestnanec ukončil pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku,
dvaja zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou bez uvedenia dôvodu. Počas
roka odišli na materskú dovolenku dve zamestnankyne a dve zamestnankyne
čerpajú rodičovskú dovolenku.
Akciová spoločnosť SPOOL v rámci svojej hlavnej činnosti ktorou je správa bytových
a nebytových priestorov zabezpečuje aj personálnu a mzdovú administratívu
vyplývajúc zo zákonných povinností pre výkon funkcie zástupcov vlastníkov bytov
prostredníctvom príkazných zmlúv. Príkazné zmluvy má uzatvorené 74 zástupcov
vlastníkov bytov. Vzhľadom na to, že poverení zástupcovia bytov jednotlivých
bytových domov sú odmeňovaní na základe rozhodnutí vlastníkov bytov
prostredníctvom príkazných zmlúv na nepravidelný príjem, SPOOL a.s. zabezpečuje
štvrťročné prihlášky a odhlášky do zdravotných poisťovní, výpočet, úhradu a
odvodové povinnosti z príjmu, zúčtovanie preddavkov na ich odmenu počas roka.

4.11 Ciele a stratégia a.s. SPOOL


Zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb



Pravidelne kontrolovať systém zabezpečovania služieb a vykonávať opatrenia
na zvyšovanie jeho efektívnosti a účinnosti



Zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť svojich zamestnancov



Pokračovať v systematickej obnove bytových domov a rekonštrukcie zdvíhacích
zariadení s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania



Zabezpečovať efektívnosť a transparentnosť správy či už zvereného, alebo
vlastného majetku akciovej spoločnosti



Vytvárať priestor na občiansku angažovanosť a využívanie športovísk v oblasti
výkonnostného aj rekreačného športovania širokého spektra obyvateľstva



Vytvárať v rámci svojich materiálno – technických možností podmienky na
rovnoprávnosť príležitostí pre športovanie a rekreáciu širokej verejnosti
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4.12 Predpokladaný vývoj spoločnosti
 Obchodná činnosť a.s. SPOOL bude aj naďalej zameraná prioritne na správu

bytových domov, ostatné činnosti bude vykonávať podľa požiadaviek Mesta
Lučenec a na základe uzatvorených zmlúv. V ďalšom období bude potrebné
ekonomicky sa vysporiadať s výpadkom tržieb za služby poskytované pre
Mesto Lučenec z dôvodu skončenia
platnosti zmlúv,
ktoré
súviseli
s opravami a rekonštrukciou komunikácii, údržbou zelene a správou
pohrebísk.



Pri správe bytov bude činnosť zameraná na zvýšenie konkurencie schopnosti
a.s. SPOOL voči iným správcom pôsobiacim v regióne a s tým súvisiace
rozšírenie činností a služieb orientovaných na požiadavky zákazníkov.

Predkladá : Riaditeľka a.s. SPOOL
Ing. Eva Vasilová

Schválilo : Predstavenstvo a.s. SPOOL
Predseda predstavenstva a.s.
Ing. Róbert Móric
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5. Správa audítora za rok 2018
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7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018
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