Nám. SNP 212/4 , 958 01 Partizánske

VÝROČNÁ SPRÁVA
o činnosti a hospodárení spoločnosti

SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.
Partizánske za rok 2018

Predkladá: Ing. Milan Kráľ
konateľ spoločnosti

Úvod
Správa káblových rozvodov s. r. o. Partizánske bola založená za účelom šírenia
televízneho signálu káblovou retransmisiou v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii. Jediný spoločník je Mesto Partizánske, na základe prevodu obchodného podielu
od Stavebného bytového družstva Partizánske dňa 27. 02. 2001.
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ spoločnosti a dozorná rada.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ a túto funkciu vykonáva Ing. Milan Kráľ
nepretržite od roku 2001. Vo valnom zhromaždení zastupuje

Mesto Partizánske primátor

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. Členmi dozornej rady do konca roku 2018 boli poslanci MsZ
p. Erich Dvonč – predseda, Ing. Jiří Foks, p. Ľubomír Beňo, Dr. Pavol Dorman a Mgr. Hana
Vanková. Od 8. 1. 2019 budú vykonávať členov dozornej rady poslanci MsZ p. Juraj Šimčík –
predseda, p. Erich Dvonč, Dr. Pavol Dorman, Ing. Vladimír Straka a Mgr. Milan Ivanka.
Hlavným predmetom podnikania je zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete
a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových
a televíznych programov káblovým distribučným systémom KDS a mikrovlnným distribučným
systémom MMDS. Uvedenú činnosť vykonávame v zmysle rozhodnutia Rady pre vysielanie
a retransmisiu

č.

TKR/300.

Od

roku

2014

sme

medzi

poskytované

služby

pridali

prevádzkovanie káblového internetu. Televízny signál je šírený dvoma systémami - káblovým
distribučným systémom KDS v lokalitách mesta Centrum, Štrkovec a Luhy a mikrovlnným
distribučným systémom MMDS do okolitých obcí do vzdialenosti 12 km pri priamej viditeľnosti
na vysielač. Káblový internet je poskytovaný na území mesta v pevnej sieti TKR v dvoch
rýchlostiach.
Zariadenie hlavnej stanice pre príjem televízneho signálu a internetu je sústredené
vo výškovej budove na Námestí SNP 215/7. V súčasnej dobe prebiehajú prípravné práce
na sťahovanie zariadení hlavnej stanice do budovy č. 152 na Februárovej ulici, z dôvodu
pripravovaného zbúrania výškovej budovy. Vysielač pre príjem signálu MMDS je umiestnený
na streche výškovej administratívnej budovy na Nitrianskej ceste č. 503/60.
Činnosť Správy káblových rozvodov s. r. o. v roku 2018
Správa káblových rozvodov s. r. o. v rámci modernizácie poskytovaných služieb
pristúpila začiatkom minulého roku k zmene štandardov vysielania a pridania nových
programov do rozšírenej ponuky. Predchádzalo tomu technické zabezpečenie hlavnej stanice,
úprava softvéru, zakúpenie kódovacej licencie a dekódovacích zariadení pre konečného
zákazníka. Zakódovanie rozšírenej ponuky sa uskutočnilo 15. januára 2018. Po tomto dátume
zostali nezakódované len programy základnej ponuky. Klienti, ktorí mali záujem o túto ponuku,
prichádzali do obchodnej kancelárie k podpísaniu dodatku k zmluve a zakúpeniu dekódovacích
zariadení, ktoré pozostávajú z CA modulu a dekódovacej karty. Pri starších typoch TV

prijímačov je nutné zakúpiť set-top-box (STB), ktorý obsahuje DVB-C tuner. Po vložení
dekódovacej karty do STB sa programy odkódujú. Cena CA modulu predstavuje sumu 33 €
s DPH a cena STB 66 € s DPH. Prvá dekódovacia karta je zdarma, cena ďalšej je 6 € s DPH.
Klientom pôvodnej rozšírenej ponuky, ktorí prijímali digitálnu ponuku už od roku 2007, sme
poskytli dekódovacie zariadenie v akcii ako našim verným zákazníkom.

Programová ponuka a balíky služieb v KDS boli upravené nasledovne:
•

Základný

balík

obsahuje

27

slovenských

a českých

digitálnych

programov

za nezmenenú cenu 4,99 € mesačne s DPH.
•

MAXI balík obsahuje 70 digitálnych programov, z toho 27 slovenských a českých
programov je nekódovaných. Väčšina z nich je v HD kvalite. Cena mesačného poplatku
je 11,99 € s DPH.

•

DUO 1 je zvýhodnený balík pozostávajúci z televíznej MAXI ponuky a internetu Klasik
za cenu 17,99 € mesačne.

•

DUO 2 je zvýhodnený balík pozostávajúci z televíznej MAXI ponuky a internetu Premium
za cenu 22,99 € mesačne.

•

Cena samostatných internetových balíkov sa nezmenila, pre program Klasik je cena
8,99 € (rýchlosť 10 Mbps) a program Premium 14,99 € (rýchlosť 30 Mbps). Cena
internetu je o 1 € nižšia v prípade, ak zákazník je klientom základnej TV ponuky.

V MMDS ponuke sme zatiaľ nepristúpili k zakódovaniu digitálnej ponuky a zrušeniu
analógovej ponuky. Programový raster a cena zostali nezmenené:
•

Základná analógová ponuka obsahuje 5 programov za 2 € mesačne s DPH.

•

Rozšírená digitálna ponuka obsahuje 47 programov za 8,30 € mesačne s DPH.

Počet všetkých klientov káblového distribučného systému KDS k 31. 12. 2018 bol 3 199, čo
je oproti minulému roku zníženie o 229 klientov. Z celkového počtu KDS klientov je 514 klientov
MAXI ponuky, čo je zvýšenie oproti minulému roku v predchádzajúcej rozšírenej ponuke o 329
klientov. Z uvedeného počtu má 126 zákazníkov zaregistrovanú druhú, alebo tretiu dekódovaciu
kartu na ďalšie televízne prijímače. Počet programov sa zvýšil zo 47 na 70 a mesačný poplatok
z 9,96 € na 11,99 € s DPH.
Mikrovlnným distribučným systémom MMDS poskytujeme televízny signál v lokalite
Partizánske a okolie pre 43 klientov analógovej ponuky, čo je pokles oproti minulému roku o 6
klientov. V digitálnej ponuke sa počet klientov znížil z 295 na 283 klientov.
Káblový internet je možné poskytovať klientom v pevnej sieti, ktorí majú zriadenú prípojku
TKR. Pri 24 mesačnej viazanosti poskytujeme aktiváciu bez poplatku a prvý mesiac zdarma.

Inštalácia spočíva vo výmene TV zásuvky za dátovú, dodávky modemu, v inštalácii a nastavení
modemu a wifi routera.
V ponuke sú dva internetové programy Klasik a Premium. Rýchlosť programu Klasik sa
v uplynulom roku zvýšila z 8 na 10 Mbps a Premium zvýšil rýchlosť pripojenia z 20 na 30 Mbps.
K 31. 12. 2018 bol počet užívateľov internetu 321, čo je zvýšenie oproti minulému roku o 41
klientov. Z toho program Klasik využívalo 289 klientov a program Premium 32 klientov. V roku
2018 boli vytvorené zvýhodnené balíky DUO 1 a DUO 2, zložené z MAXI televízie a internetu.
Z celkového počtu zákazníkov na internet je počet klientov v jednotlivých balíkov pre DUO 1 –
81 klientov a DUO 2 - 12 klientov.
Servis a opravy TKR aj MMDS sú naďalej zabezpečované dodávateľsky firmou Muster
TKT, ktorá vykonáva pravidelné prehliadky existujúcich rozvodov a zariadení, meranie
a nastavovanie úrovní signálu v káblových rozvodoch, odstraňovanie porúch, výmenu
nefunkčných

pasívnych

a aktívnych

prvkov

na

rozvodoch

TKR,

pripájanie

nových

klientov, odpájanie odhlásených klientov a zriaďovanie internetových prípojok.
Pracovníci servisu taktiež zabezpečujú chod hlavnej stanice a vysielača MMDS,
programovanie a nastavovanie zariadení na digitálnu televíziu a internet. V prípade preladenia
programového rastra zabezpečujú ladenie televíznych prijímačov u zákazníkov. Spoločnosť
vedie technickú evidenciu stavu rozvodov TKR na území mesta a poskytuje investorom
informácie a podklady pre územné a stavebné konania.
V priebehu roka sme už naplno využívali nový softvér na evidenciu klientov, úhrad,
registráciu dekódovacích zariadení a set top boxov Hyperion, ktorý bol dodaný spoločnosťou
Coretel s. r. o. Žilina. Úzkou spoluprácou s programátormi sa rozšírili možnosti informačného
softvéru aj na systém úhrad (billing) vzhľadom k tomu, že program bol doteraz využívaný iba
na registráciu a monitorovanie internetových služieb. Dáta sú uložené na serveri dodávateľa,
s využitím technológie cloud.
Organizačná štruktúra Správy káblových rozvodov s. r. o.
Správa káblových rozvodov s. r. o. zamestnáva dve

pracovníčky na trvalý pracovný

pomer a konateľa spoločnosti na zmluvu o výkone funkcie. Kancelária spoločnosti sídli
na prízemí budovy MsÚ, číslo dverí 18. Obchodná kancelária zabezpečuje hotovostný styk
s klientmi, uzatváranie zmlúv a dodatkov na prevádzkovanie káblovej televízie a internetu,
kompletné spracovanie dokladov, vedenie podvojného účtovníctva, mzdovú a personálnu
agendu,

sledovanie

úhrad

a vymáhanie

nedoplatkov.

Taktiež

sa

uzatvárajú

zmluvy

s vysielateľmi, na základe ktorých sa posielajú mesačné hlásenia o počte zákazníkov
pre následnú fakturáciu. Kancelária zabezpečuje vypracovanie rôznych štatistických výkazov,
prípravu správ, uzávierok a ostatnú korešpondenciu.

Aktíva a pasíva Správy káblových rozvodov s. r. o.
Aktíva a pasíva k 31.12.2018
Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Zásoby
Náklady budúcich období
Finančný majetok
Pasíva
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
HV minulých rokov
HV rok 2018 po zdanení
Záväzky
- z toho záväzky z obchodného styku predstavujú
sumu 33 785 €

158 969 €
55 236 €
6 850 €
7 880 €
504 €
88 499 €
158 969 €
116 179 €
6 552 €
-10 949 €
5 889 €
41 298 €

Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia Správy káblových rozvodov s. r. o.
Správa káblových rozvodov s. r. o. dosiahla za rok 2018 výnosy vo výške 266 264,- €,
ktoré boli vyššie oproti minulému roku o 18 354,- €. Výnosy boli vyššie z dôvodu zvýšenia ceny
MAXI ponuky z 9,96 € na 11,99 €. Výnosy pozostávajú z predaja služieb, t. j. z mesačných
poplatkov za prevádzkovanie KDS, MMDS a internetu, zo znovupripojení TKR, z aktivačných
poplatkov za digitálne dekodéry, z predaja dekódovacích kariet, CA modulov, wifi routerov
na internet, Set-top-boxov a z poplatkov za upomienky.
VÝNOSY
z predaja služieb KDS (prevádzkovanie, pripájanie)
z predaja služieb MMDS (prevádzkovanie, aktivácie)
predaný tovar – CA moduly, karty, routre, STB
ost. výnosy z hosp. činnosti, upomienky
tržby z internetu, aktivačné poplatky
tržby z predaja DHM

r. 2017

r. 2018

247 910 €
185 579 €
29 186 €
3 483 €
409 €
24 453 €
4 800 €

266 264 €
199 260 €
26 878 €
13 923 €
476 €
25 727 €
0€

Náklady spoločnosti predstavovali sumu 258 819,- €, čo je zvýšenie oproti minulému roku
o 17 035,- €. Navýšenie je spôsobené pridaním nových programov do MAXI ponuky, čím došlo
k zvýšeniu poplatkov pre vysielateľov o 9 728 €. V priebehu minulého roka boli spoplatnené aj
TV programy SENZI a TA3. V uplynulom roku boli zvýšené náklady na nákup dekódovacích
zariadení, ktoré boli predávané zákazníkom pri zakódovaní MAXI ponuky. Keďže najväčší nápor
zákazníkov bol v čase zakódovania MAXI ponuky, v roku 2019 by mala byť výška nákladov
na nákup tovaru nižšia.
Medzi hlavné nákladové položky patria vysielateľské poplatky, opravy a údržba TKR
a MMDS a odpisy DHM.

Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk vo výške 7 445,- €, ktorý je oproti minulému
roku vyšší o 1 319 €. Daňový základ po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek
predstavuje sumu 7 459,44 €, z ktorého bola zaplatená 21 % daň vo výške 1 566,48 €.
Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 5 888,97 € navrhujeme prerozdeliť nasledovne:
5 % na tvorbu rezervného fondu a rozdiel preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

NÁKLADY
spotreba materiálu - náhradné diely
kancelárske potreby
drobný DHM do OC 1700,- €/ks
dekód. karty, CA moduly, routre, dekodéry (STB)
rôzne, režijný materiál
spotreba elektrickej energie
spotreba tepla a TUV
opravy a údržba KDS a MMDS
cestovné
licenčné a vysielateľské poplatky
telefón (+ záložný internet)
poštovné
drobný nehmotný majetok
nájom NP, HS
prenáj. optickej trasy, konektivita
tech. podpora Hyperion, Cryptoguard, licencie
znovupripojenia TKR
zriadenie prípojok internetu
ekonom., programátorské služby (servis SW)
reklama, marketing, právne služby
stavebné montážne práce na TKR, HS
rôzne služby (semináre, prepravné, repre, ost.sl.)
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
zákonné soc. náklady (tvorba soc. fondu, strava)
odpisy DHM a DNM
kurzové straty
bankové poplatky
ZC predaného DHM
dane a poplatky, kolky

r. 2017

r. 2018

241 784 €
4 937 €
569 €
1 471 €
6 057 €
86 €
10 788 €
1 193 €
46 344 €
448 €
75 055 €
489 €
946 €
631 €
3 800 €
5 619 €
3 876 €
648 €
1 049 €
464 €
722 €
1 686 €
559 €
27 011 €
9 076 €
1 404 €
30 136 €
56 €
1 786 €
4 700 €
178 €

258 819 €
2284 €
475 €
65 €
19 825 €
38 €
12 977 €
798 €
44 440 €
0€
84 783 €
551 €
575 €
321 €
4 389 €
5 619 €
4 570 €
677 €
1 035 €
423 €
607 €
585 €
524 €
27 666 €
9 259 €
1 536 €
32 910 €
122 €
1 765 €
0€
0€

