Hotel Metropol a.s., Štefánikovo námestie 2,  052 01  Spišská Nová Ves



Správa o výsledku hospodárenia 
akciovej spoločnosti Hotel METROPOL a.s. Spišská Nová Ves 
za rok 2008

      V roku 2008 spoločnosť poskytovala služby domácej i zahraničnej klientele, ktoré zodpovedajú štandardu ***. Spoločnosť za hodnotené obdobie dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške 5 485 tis. Sk.

Základné imanie spoločnosti k 31.12.2008 je 110 000 tis. Sk, rozdelených na 1100 akcií na meno s menovitou hodnotou 100.000,- Sk na akciu,  rozdelených  na:
	460 akcií Mesta Spišská Nová Ves

320 akcií EUSK s.r.o., Košice,
320 akcií KATIS s.r.o., Košice.

Podiel akcionára  Mesto Spišská Nová Ves na základnom imaní spoločnosti je 41,82 %,
                             EUSK s.r.o., Košice  je 29,09 % a
                             KATIS s.r.o., Košice  je 29,09 %.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2008 predstavuje 55 520 tis. Sk.


V roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 dosiahla spoločnosť tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a predaj tovaru 14 171 tis. Sk.
Celkové tržby za ubytovanie v roku 2008 predstavovali sumu 4 639 tis. Sk, za stravovanie  
9 000 tis. Sk.

Na celkových  výnosoch sa  podieľali jednotlivé činnosti  nasledovne:
                                                               r. 2008          r. 2007   
	 ubytovanie                                       32,7 %          35,7 %  

 verejné stravovanie                          63,5 %          59,5 %  
 ostatné služby pre hostí                     3,8 %            4,8 % 

Vyťaženosť  hotela v roku 2008:

Izbová kapacita - 32 %   (v roku 2007 – 34 %)
Lôžková kapacita – 23,86 %   (v roku 2007 – 24,6 %)

Celkovo sa hostia v roku 2008 v hoteli zdržali priemerne 1,9 dňa. Priemerná dĺžka pobytu zahraničnej klientely bola  2,3 dňa a domácich hostí 1,5 dňa. Oproti minulému roku sa nám podarilo zvýšiť pobytovú dobu domácich hostí takmer dvojnásobne. 

V roku 2008 bolo v našom hoteli realizovaných 6 282  prenocovaní, čo je v porovnaní s rokom 2007 len o 172 menej.
Z uvedeného celkového počtu prenocovaní bolo 2 287 realizovaných domácimi hosťami a 3995 zahraničnými. V porovnaní posledných  päť rokov je počet prenocovaní domácimi hosťami najvyšší a predstavuje až 36 %.  

Oproti roku 2007 sa zvýšila návštevnosť hotela o 352 hostí. Z celkového počtu ubytovaných
 3 312 hostí tvorilo 53 % zahraničných návštevníkov.


Na dosiahnutom hospodárskom výsledku za hodnotené obdobie – strate vo výške 5 485 tis. Sk sa podieľali tieto ukazovatele:

- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti stratou          	 -  4 601 tis. Sk
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti stratou                                    -    648 tis. Sk
- odložený daňový záväzok                                                                            -    236 tis. Sk

Prehľad hlavných ukazovateľov 
- náklady celkom	21.159 tis. Sk
prevádzkové náklady  /z toho odpisy 3.480/	20.271 tis. Sk
finančné náklady	652 tis. Sk
odložený daňový záväzok                                                                                    236 tis. Sk
- výnosy celkom	15.674 tis. Sk
prevádzkové výnosy	15.670 tis. Sk
finančné výnosy	4 tis. Sk

Bilancia majetku a finančných zdrojov:
K 31. 12. 2008 spoločnosť vykazuje stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni vo výške 290 tis. Sk.
Spoločnosť v roku 2008 mala poskytnutý krátkodobý úver  z Dexia banky v sume 700 tis. Sk, ktorý podľa zmluvy začala aj splácať. Zostatok úveru k 31.12.2008 je vo výške 640 tis. Sk. Jeden z akcionárov,  spoločnosť EUSK a.s., Košice  poskytla spoločnosti v roku 2008 krátkodobé finančné výpomoci v celkovej výške 10 588 tis. Sk, z ktorej bola financovaná investičná činnosť – vybudovanie wellness centra v priestoroch hotela. Výstavba wellness centra je momentálne ukončená, prevádzka nie je otvorená nakoľko sa čaká na kolaudáciu stavby.  
 V roku 2008 spoločnosť zamestnávala v priemere 31 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda na pracovníka v roku 2008 bola 14 398,-- Sk, čo je stále menej oproti priemernej mzde zamestnancov hotelových a reštauračných službách, na Slovensku.

Rozvoj spoločnosti:
Rok 2008 Hotel METROPOL ako hotel mestského typu poskytoval služby orientované na zahraničnú seniorsku klientelu zaujímajúcu sa o kultúrno-historické pobyty a obchodnú klientelu zaujímajúcu sa o podnikateľské dianie v našom regióne. V rámci rozšírenia doplnkových služieb bola realizovaná investícia – výstavba wellness centra vo vlastných priestoroch hotela. V súvislosti s negatívnymi správami o ekonomickej situácii vo svete, očakávanej kríze v Slovenskej republike, znížením dopytu na trhoch a zvyšovaním nezamestnanosti sme zaznamenali pokles záujmu klientov o všetky poskytované služby.  
Dobudovaním wellnes centra v roku 2009 sa predpokladá, že hotel získa na atraktivite a zaujímavosti najmä pre klientelu orientovanú na organizovanie kongresov, seminárov, školení a pod., čo v značnej miere môže prispieť k vyššiemu využitiu ubytovacej kapacity. Musíme nevyhnutne znížiť svoje fixné náklady a prijať v tejto súvislosti okamžité opatrenia na zníženie nepriaznivých dopadov  ekonomickej  krízy v Slovenskej republike na našu spoločnosť. V prípade ukončenia hospodárskej krízy a zlepšenia celospoločenskej klímy sa očakáva vyšší záujem cestovných kancelárií a agentúr z dôvodu širšej ponuky poskytovaných služieb i pre náročnejšiu klientelu. I naďalej sa bude upriamovať  pozornosť  na turistické skupiny zamerané na poznávanie histórie a krás Slovenska, na seniorske pobyty, prípadne pobyty pre športovcov, ktorým vieme zabezpečiť vhodné podmienky. Výhľadovo sa budeme snažiť v maximálnej miere zaujať našimi službami domácu klientelu. 
V priebehu roka 2009 by mali prebiehať ďalšie investičné aktivity so zameraním sa na zvyšovanie výnosov a zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.


	Ing. Marián Boga v.r.
                                                                                                                predseda predstavenstva 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 2. apríla 2009 


