Nám. SNP 212/4 , 958 01 Partizánske

VÝROČNÁ SPRÁVA
o činnosti a hospodárení spoločnosti

SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV, s. r. o.
Partizánske za rok 2017

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 je 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 boli v r. 2017 poslanci MsZ p. Erich Dvonč – predseda, Ing. Jiří
Foks, p. Ľubomír Beňo, Dr. Pavol Dorman a Mgr. Hana Vanková.
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. Vysielač pre príjem signálu MMDS je umiestnený na streche
výškovej administratívnej budovy na Nitrianskej ceste 503/60.
Činnosť SKR, s. r. o. v roku 2017
Správa káblových rozvodov, s. r. o. poskytovala v uplynulom roku nasledovné služby:


Prevádzkovanie káblovej televízie – počet všetkých klientov káblového distribučného
systému (KDS) k 31. 12. 2017 bol 3 428 klientov, čo je oproti minulému roku zníženie o 177
klientov. Základná programová ponuka obsahovala 33 analógových a 30 digitálnych
terestriálnych programov, s výškou mesačného poplatku 4,99 € s DPH. Rozšírená digitálna
ponuka DVB-C do novembra 2017 obsahovala 47 televíznych staníc za mesačný poplatok
9,96€ s DPH, vrátane základnej ponuky. Z celkového počtu 3 428 klientov sledovalo
digitálnu ponuku DVB-C 185 klientov.
Systémom MMDS poskytujeme televízny signál v lokalite Partizánske a okolie pre 49
klientov analógovej ponuky, čo je pokles oproti minulému roku o 7 klientov. Ponuka
obsahuje 5 programov za mesačný poplatok 2,- € mesačne s DPH. V digitálnej ponuke sa

počet klientov znížil z 328 na 295 klientov. Cena digitálnej ponuky, ktorá obsahuje 47
programov zostala nezmenená a predstavuje sumu 8,30 € s DPH mesačne.
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 s rýchlosťou 8 Mbps s mesačným poplatkom
8,99 €, pre klientov káblovej televízie je zvýhodnená cena 7,99 €. Program Premium má
rýchlosť pripojenia 20 Mbps s mesačným poplatkom 14,99 €, pre klientov SKR 13,99 €
mesačne s DPH. K 31. 12. 2017 bol počet užívateľov internetu 280, čo je zvýšenie oproti
minulému roku o 52 klientov. Z toho program Klasik využívalo 254 klientov a program
Premium 26 klientov.
Servis a opravy TKR aj MMDS sú naďalej zabezpečované dodávateľsky firmou Muster
TKT, ktorá vykonáva pravidelné prehliadky jestvujúcich 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
a 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.
Od novembra

2017

sme

postupne

pristúpili

k

plánovanej

modernizácii

šírenia

poskytovaných služieb v KDS systéme. Zmena sa týkala štandardov vysielania a programových
balíkov, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti, s následným kódovaním
digitálneho vysielania.
V prvej fáze došlo k preladeniu rozšírenej digitálnej ponuky DVB-C, čím bolo potrebné
preladiť set top boxy a televízne prijímače s DVB-C tunerom. Následne boli do tejto ponuky
pridané nové televízne programy na skúšobné vysielanie, ktoré sa ukončilo zakódovaním
rozšírenej digitálnej ponuky 15. 01. 2018.
Zmenil sa aj štandard vysielania základnej ponuky. V analógovom formáte zostali v ponuke
najviac sledované slovenské a české programy, tematické programy boli presunuté do rozšírenej
ponuky. Zmeny boli vykonané v súlade s požiadavkou vysielateľov pri podpisovaní nových
licenčných zmlúv a taktiež bolo dôležité zachovanie ceny základného balíka 4,99 € s DPH aj
po spoplatnení programov skupiny Markíza a TV Joj. Rovnaký scenár nastal aj vo vysielaní
základnej digitálnej ponuky DVB-T. V štandarde DVB-C je možné sledovať základný aj rozšírený
balík (MAXI), v ktorom bol zvýšený počet programov na 70.

Klientom súčasnej DVB-C ponuky boli zaslané informačné listy, v ktorých sme ich
oboznámili s pripravovanými zmenami štruktúry programových balíkov aj cien a termínom
zakódovania. Zároveň sme im ako verným zákazníkom poskytli v akcii dekódovacie zriadenie – CA
modul a dekódovaciu kartu.
V MMDS systéme sa obdobné zmeny budú realizovať v priebehu roku 2018 s tým, že
analógové vysielanie plánujeme ukončiť a v ponuke bude Základný a MAXI balík s podobnou
programovou štruktúrou ako v KDS systéme.
V poskytovaní internetu došlo koncom roku k zmene rýchlosti v produkte Klasik z 8/1
na 10/1 Mbps a Premium z 20/2 na 30/2 Mbps. Zároveň boli pripravené zvýhodnené balíky DUO 1
a DUO 2, zložené z MAXI televízie a internetu s účinnosťou od 1. 1. 2018, aj s novým cenníkom
služieb.
V priebehu roka sme úzko spolupracovali pri vývoji nového softvéru na evidenciu klientov,
úhrad, registráciu dekódovacích zariadení a set top boxov, čím sa rozšírili možnosti informačného
softvéru Hyperion, ktorý využívame na registráciu internetových služieb. Po naimportovaní
všetkých dát, dlhodobom dolaďovaní a zohľadňovaní účtovných, daňových a legislatívnych
hľadísk, prebehlo niekoľko mesačné duálne spracovanie úkonov. Po kontrole konečných zostatkov
v oboch systémoch sme od septembra 2017 začali spracovávať údaje už len v novom
informačnom systéme. Dáta sú uložené na serveri dodávateľa, s využitím technológie cloud.
Po zdĺhavých rokovaniach v oblasti ochranných zväzov došlo v júli 2017 k podpisu
Hromadnej licenčnej zmluvy so SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) s platnosťou
od 1. 1. 2017 a k Dohode o urovnaní za rok 2016, počas ktorého prebiehali rokovania. Počas tohto
obdobia sme zasielali finančné prostriedky do depozitu zriadeného v OTP Banke vo výške
poplatku, v zmysle podmienok poslednej platnej zmluvy. Po podpise predmetnej zmluvy a dohody
boli poplatky za autorské práva uhradené práve z depozitu, ktorý bol následne zrušený.
Organizačná štruktúra SKR, s. r. o.
SKR, s. r. o. zamestnáva dve pracovníčky na trvalý pracovný pomer a konateľa spoločnosti
na zmluvu o výkone funkcie. Kancelária SKR, s. r. o. sídli na prízemí budovy MsÚ, číslo dverí 18.
Obchodná

kancelária

zabezpečuje

hotovostný

styk

s klientmi,

uzatváranie

zmlúv

na prevádzkovanie káblovej televízie a internetu, kompletné spracovanie dokladov, vedenie
podvojného účtovníctva, mzdovú a personálnu agendu, sledovanie úhrad a vymáhanie
nedoplatkov, uzatváranie zmlúv a zasielanie mesačných hlásení vysielateľom, zostavovanie
mesačných

a štvrťročných

korešpondenciu.

štatistických

výkazov,

prípravu

správ,

uzávierok

a ostatnú

Aktíva a pasíva SKR, s. r. o.
Aktíva a pasíva k 31.12.2017
Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Daňové pohľadávky-preddavky
Zásoby
Náklady budúcich období
Finančný majetok

148 626 €
88 146 €
6 777 €
3 300 €
15 275 €
461 €
34 667 €

Pasíva
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
HV minulých rokov
HV rok 2017 po zdanení
Záväzky
Z toho záväzky z obchodného styku predstavujú sumu 31 378 €.

148 626 €
116 179 €
6 270 €
-16 312 €
5 646 €
36 843 €

Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. dosiahla za rok 2017 výnosy vo výške 247 910,- €, ktoré boli nižšie oproti
minulému roku o 2 728,- €. Výnosy pozostávajú z predaja služieb, t. j. z mesačných poplatkov
za prevádzkovanie KDS, MMDS a internetu, z predaja DHM, zo znovupripojení TKR, z aktivačných
poplatkov za digitálne dekodéry, z predaja dekódovacích kariet, CA modulov, wifi routerov
na internet, HD 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, úroky
tržby z internetu, aktivačné poplatky
Tržby z predaja DHM

r. 2016

r. 2017

250 638 €
192 360 €
33 384 €
4 321 €
391 €
20 182 €
0€

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

Náklady spoločnosti predstavovali sumu 241 784,- €, čo je zvýšenie oproti minulému roku
o 8 494,- €. Náklady boli zvýšené i napriek ukončenia nájmu za rozvody TKR zo strany SBD
Partizánske. Dôvodom zvýšenia nákladov je spoplatnenie programov skupiny Markíza a Joj, čím
sa navýšili vysielateľské poplatky. Mierne sa navýšili náklady na technickú podporu, odpisy DHM
a opravy KDS a MMDS. V priebehu roka došlo k poruche vysielača MMDS a v krátkom časovom
horizonte aj záložného vysielača a bola potrebná urýchlená oprava. Tým sa zvýšila položka
cestovných nákladov, ktorá súvisela s dopravou do servisu a späť.

Medzi hlavné nákladové položky patria vysielateľské poplatky, opravy a údržba TKR a MMDS
a odpisy DHM.
Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk vo výške 6 126,- €. Daňový základ po zúčtovaní
pripočítateľných a odpočítateľných položiek predstavuje sumu 5 510,- €. V zmysle súčasnej platnej
legislatívy sme boli oprávnení odpočítať poslednú štvrtinu daňovej straty z minulých rokov
vo výške 3 272,- €. Daňový základ bol tým upravený na konečnú sumu 2 238,- €, z ktorého bola
vypočítaná 21 % daň vo výške 470,- €. Na základe uvedeného nám vznikla platiť daňová licencia
vo výške 480,- €.
Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 5 645,81 € 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
tech. zhodnotenie DHM do 1 700,- €
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
poštovné
drobný nehmotný majetok
nájom NP, HS, rozvody TKR
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 (školenia, semináre, prepravné, repre)
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
zákonné soc. náklady (tvorba soc. fondu, strava)
odpisy DHM
kurzové straty
bankové poplatky
ZC predaného DHM
dane a poplatky, kolky, ost. nákl.

r. 2016

r. 2017

233 290 €
2 193 €
429 €
785 €
780 €
13 053 €
34 €
10 750 €
1 209 €
44 043 €
86 €
64 798 €
464 €
1 163 €
274 €
16 555 €
5 119 €
2 490 €
767 €
1 230 €
202 €
150 €
1 526 €
642 €
23 779 €
7 984 €
1 323 €
28 940 €
54 €
2 254 €
0€
215 €

241 784 €
4 937 €
569 €
1 471 €
0€
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 €

