S P R Á V A 

O HOSPODÁRENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI EMKOBEL ZA ROK 2008 


      Ukončenie roka je už tradične priestorom pre vypracovanie a predloženie správy o hospodárení akciovej spoločnosti za rok 2008. Môžeme konštatovať, že EMKOBEL, akciová spoločnosť si aj v minulom roku počínala úspešne v hlavnom predmete svojho podnikania, t.j. vo výrobe tepla, výrobe elektriny a rozvode tepla.
    EMKOBEL - akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť s komunálnou kapitálovou účasťou. Základné imanie spoločnosti je 8,600.000,--Sk, pozostávajúce z 860 akcií, menovitá hodnota jednej akcie je 10.000,--Sk. Akcie majú podobu zaknihovaných cenných papierov, znejúcich na meno.
       Spoločnosť vznikla v novembri  1996 zápisom do obchodného registra a prevzatím správy tepelného hospodárstva zahájila od 1.1.1997 hospodársku činnosť. Od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami, pôvodní zakladajúci zahraniční majoritní akcionári koncom roku 1998 a domáci akcionári začiatkom roku 1999 predali všetky svoje podiely Mestu Spišská Nová Ves.
           Spoločnosť vyrobila a predala v roku 2008 viac tepla oproti roku 2007 o 3.868 GJ a  dokázala vytvoriť použiteľný zisk vo výške 504 tis. Sk. Z dôvodu nárastu ceny zemného plynu v roku 2008 oproti roku 2007 spoločnosť musela pôvodne stanovenú cenu tepla na rok 2008 vo výške 496,30 Sk/GJ bez DPH upraviť od 1.3.2008 na sumu 513,70 Sk/GJ bez DPH a  od 1.9.2008 na sumu 612,80 Sk/GJ bez DPH. Priemerná cena tepla za rok 2008 bola vo výške 548,20 Sk/GJ bez DPH. Priemerná cena zemného plynu bola v roku 2008 vo výške  12,43 Sk/m3, čo oproti  roku 2007, kedy bola priemerná cena plynu vo výške 9,94 Sk/m3 predstavuje nárast ceny zemného plynu cenu 2,49 Sk/m3.

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za roky 2007 - 2008 :

 P.č.  Základné ukazovatele                          Jedn.                     2007                 2008                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.   Predané teplo                                             GJ                     373.498           377.366
   2.   Predaná TÚV                                             m3                    318.581           321.437
   3.   Predaná elektr. energia z KGJ                 MWh                      2.427               1.404
   4.   Cena tepla /bez DPH/                              Sk/GJ                        469,50             548,20
   5.   Náklady                                                    tis. Sk                 205.726            232.359
   6.   Tržby celkom, z toho :                             tis. Sk                 207.436            233.072
   7.   - z predaja tepla                                        tis. Sk                 183.952            212.162
   8.   - z predaja TÚV                                       tis. Sk                    15.489              15.708
   9.   - z predaja elektr. z KGJ                          tis. Sk                      5.751                3.510
 10.   Čistý zisk                                                 tis. Sk                      1.348                   504
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      V roku 2008 spoločnosť zaplatila Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za prenajaté tepelné zariadenia vo výške 25.457 tis. Sk a z toho Mesto Spišská Nová Ves preinvestovalo do modernizácie tepelného hospodárstva čiastku 18.355 tis. Sk. Zabezpečili  sme tak splnenie investičného plánu  za rok 2008, čím sa dosiahla ďalšia  modernizácia a rozvoj majetku Mesta Spišská Nová Ves.
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      Mesto Spišská Nová Ves má vypracovanú energetickú koncepciu, ktorá bola prijatá a  schválená mestským zastupiteľstvom a na základe tejto skutočnosti naša spoločnosť obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví povolenie na výrobu a predaj tepelnej energie do roku 2032.
        Pre tento účel má spoločnosť prenajatý tepelnoenergetický komplex Mesta Spišská Nová Ves, s ktorým podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu.
        Spoločnosť spravuje 25 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 118 MW, 18,3 km teplovodných potrubných rozvodov a v dvoch kotolniach i kogeneračné jednotky na združenú výrobu tepla a elektriny, spolu o inštalovanom výkone 0,47 MWel. a 0,75 MWtep. Za minulý rok spoločnosť predala 377 366 GJ tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Teplo a teplú úžitkovú vodu dodáva do cca 9200 bytov, ale i do škôl, administratívnych budov a pre ostatnú infraštruktúru mesta. Ročný obrat spoločnosti v roku 2008 bol vo výške 233,072 tis. Sk.
      Z vyrobenej elektrickej energie v kogeneračných jednotkých spoločnosť predala do verejnej siete 57,4 %,  pre Správu telovýchovných zariadení 26,4 %  a pre vlastnú spotrebu dodala 16,2 % vyrobenej elektrickej energie. V roku 2008 spoločnosť zamestnáva v trvalom pracovnom pomere  52 pracovníkov.
     Nepretržitý proces modernizácie a zavádzanie nových technológií v tepelných zariadeniach sa prejavil v zlepšení využitia výrobných kapacít a v priaznivom poklese spotreby zemného plynu. Zavedený moderný automatizovaný systém riadenia tepelných zariadení garantuje vysoký stupeň ich bezpečnosti a efektívnosti.





V Spišskej Novej Vsi, 8.4. 2009

                                                                                 Ing. Peter Brziak
                                                                               riaditeľ spoločnosti


 

