MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 1905/2018

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 21.06.2018 / 2018.06.21.

Názov predkladaného materiálu – Előterjesztett anyag címe
Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne
a kanalizácie mesta Komárno, a.s E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO : 36537870
za rok 2017

A KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei , Rt. 2017-es évi
gazdasági eredményének értékelése

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti
Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti

Odborná komisia/
Véleményező szakbizottság
Finančná komisia/ Pénzügyi bizottság
Mestská rada/ Városi Tanács

Dátum/dátum
06.06.2018 / 2018.06.06.
13.06.2018 / 2018.06.13.

Prílohy - Mellékletek:
1.
Návrh(y) na uznesenie
2.
Prílohy: Výročná správa spoločnosti KOMVaK a.s., ktorej súčasťou sú:
- Finančná analýza spoločnosti KOMVaK a.s
- Prehľad cash - flow spoločnosti KOMVaK a.s. za rok 2017
- Poznámky k účtovnej závierke spoločnosti KOMVaK a.s. za rok 2017
- Účtovná závierka za rok 2017
- Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
- Správa nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017
- Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017
- Hlavná kniha spoločnosti KOMVaK a.s. za rok 2017
- Zápisnica dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.05.2018
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A. Východisko:
Žiadateľ: KOMVaK, a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno
Predmet žiadosti: Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK, a.s. –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno za rok 2017

B. Informačný základ:
•

Súvisiaca platná legislatíva – zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov:
• https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201

•

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta: Zásady hospodárenia
s majetkom mesta a dodatky:
• http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
• http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
• http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
• http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf
• http://www.komarno.sk/sk/majetok-mesta---bdu_4332.html

•

Súvisiace interné normy mesta – Zásady (OVS, priamy predaj a prenájom, predaj
podľa §9a ods.8 písm.b/ zákona)
• http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20podmienkach
%20prevodu%20vlastn%C3%ADckeho%20pr%C3%A1va%20pozemku__.pdf
• http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20pravidl%C3%A
1ch%20obchodnej%20verejnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe.pdf
• http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20pravidl%C3%A
1ch%20priameho%20predaja%20a%20pren%C3%A1jmu.pdf
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ: Návrh na uznesenie schváliť podľa spoločnosťou predloženého
návrhu na uznesenie
Tržby spoločnosti v roku 2017 sa pohybovali na úrovni predchádzajúcich rokov. Značný
nárast je u ostatných výnosov spoločnosti oproti rokom 2012-2016 o 600000 eur. Výrobná
spotreba sa zvýšila o cca 200 tis. Eur. Osobné náklady s znížili o 100000 eur a sú na úrovni
r. 2012. Odpisy v rokoch 2016 a 2017 sa značne zvýšili oproti predchádzajúcim rokom t.j.
cca o 600000 eur. Ostatné náklady sa znížili o cca 100000 eur.
Majetok spoločnosti sa znížil o 1560 tis. eur. Pohľadávky sa znížili o 908 tis. eur. Na strane
pasív sa znížili záväzky o 922 tis. eur v zložení: krátkodobé záväzky o 202 tis.eur, dlhodobé
záväzky o 384 tis. eur, bankové úvery o 337 tis. eur.
Výsledok hospodárenia pred zdanením: 141 tis. eur, po zdanení 103 tis. eur.
V rámci hospodárskej činnosti spoločnosti výraznejšie zvýšenie nákladov je v položkách:
Spotreba materiálu o 99 tis. eur
Služby o 118 tis. eur
Znížili sa nákladové položky:
Sociálne náklady o 78 tis. eur
Odpisy o 127 tis. eur
Ostatné náklady na hospodársku činnosť o cca 220 tis. eur
V rámci finančnej činnosti spoločnosti sa zvýšili náklady o cca 35 tis. eur
Nákladové úroky sa zvýšili o cca 37 tis. eur
Znížili sa ostatné náklady na fin. činnosť o cca 2 tis. eur.
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v roku 2016: -118893 eur
v roku 2017: - 153525 eur
Spoločnosť na r. 2018 tiež plánuje pozitívny výsledok hospodárenia t.j. zisk vo výške cca 77
tis. eur.

Stanovisko FK zo dňa 06.06.2018 : odporúča schváliť návrh na uznesenie (8-0-0)
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 13.06.2018 : odporúča schváliť návrh na uznesenie
(6-0-0-1)

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Návrh na uznesenie
k hodnoteniu výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a.s E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO : 36537870 za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1. Výročnú správu za rok 2017 a riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017,
finančnú analýzu za rok 2017, zámery spoločnosti na roky 2018- 2020
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2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 a Dodatok
správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2017 EKOAUDITOR, spol.
s.r.o, Letecká 22, 831 03 Bratislava Licencia SKAu č. 75
3. Správu dozornej rady o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2017
B/ schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Výročnú správu a riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017
Finančnú analýzu spoločnosti za rok 2017
Správu dozornej rady o hospodárení a riadnej účtovnej závierke za rok 2017
Čistý zisk vo výške 102.959,-€ doporučuje predstavenstvo a.s. rozdeliť nasledovne :
- doplnenie zákonného rezervného fondu ( účet 421) vo výške 10% z čistého zisku
t. j. 10.296,-EUR
- úhrada neuhradenej straty minulých rokov ( účet 429) vo výške 92 663,-EUR.

(výročná správa spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.za rok
2017, riadna účtovná závierka spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta
Komárna, a.s. za rok 2017, správa dozornej rady spoločnosti KOMVaK, a.s. o hospodárení
a riadnej účtovnej závierke za rok 2017, správa nezávislého audítora vrátane Dodatku
k správe EKOAUDITOR, spol. s.r.o Letecká 22, 821 02 Bratislava, licencia SKAu č. 75, tvoria
prílohu uznesenia)
C/ žiada
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno
zastupovať Mesto Komárno ako jediného akcionára akciovej spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK –
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a s. v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia.

Ing. László Stubendek
Primátor mesta
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