SPARTAK MYJAVA,a.s.
ul. Hodžova 261/1, 907 01 Myjava

_

Správa o hospodárení spoločnosti
SPARTAK MYJAVA a.s.
za rok 2018

V Myjave, 05.06.2019

Za spoločnosť: Ing. Stanislav Tomič
predseda predstavenstva

1. Účtovná závierka
Aktíva spoločnosti k 31.12.2018

A. Neobežný majetok
I. Dlhodobý nehmotný majetok
II. Dlhodobý hmotný majetok
Z toho: - stavby
- samostatné hnuteľné veci
B. Obežný majetok
I. Zásoby
II. Dlhodobé pohľadávky
III. Krátkodobé pohľadávky
IV. Finančný majetok

Rok 2018
v €
1 310 350
1 310 350
1 228 086
82 264
146 492
1 670
107 083
37 739

Rok 2017
v€
1 387 479
1 387 479
1 268 262
119 217
140 204
2 735
131 073
6 396

MAJETOK SPOLU

1 456 842

1 527 683

Majetok spoločnosti dosiahol k 31.12.2018 hodnotu 1 456 842,- €. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom je to pokles o 70 841,- €. Najväčšou položkou majetku je dlhodobý
hmotný majetok, ktorý predstavuje 89,9 % celkového majetku.
Čo sa týka dlhodobého hmotného majetku, ku koncu roka 2018 spoločnosť investovala do
nákupu hĺbkového aerifikátora v celkovej hodnote 3.900,- €, ktorý slúži na hĺbkové
prevzdušňovanie trávnika. Žiadne iné investície v priebehu roka 2018 sa nerealizovali a pokles
účtovnej hodnoty majetku bol spôsobený hlavne opotrebením majetku vyjadreného formou
oprávok, ktoré za rok 2018 predstavovali sumu 81.029,- €. Najväčšou položkou dlhodobého
hmotného majetku sú stavby, ktoré predstavujú cca 93,7 % z celkovej hodnoty dlhodobého
hmotného majetku.
Ďalšou položkou majetku sú krátkodobé pohľadávky, ktoré k 31.12.2018 predstavovali hodnotu
107 083 €, čo predstavuje 7,4 % z celkovej hodnoty majetku.
Štruktúra krátkodobých pohľadávok:
- obchodný styk: 83.342,- € / v tom: 30.000,-€ kaucia SFZ vrátená v roku 2019/
- dotácie a daňové pohľadávky: 18.287,- € / v tom: 18.000,- € nedoplatok dotácie Mesto
Myjava - splatené v roku 2019/
- ostatné: 5.454,- € /časovo rozlíšené položky, vzťahujúce sa na nasledujúce účtovné
obdobie vyfakturované jednorazovo v roku 2018 – poistenie majetku, software, štartovné/
Z celkovej výšky pohľadávok z obchodného styku tvoria pohľadávky po lehote splatnosti
35 %.
Konečný stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a v pokladni predstavoval k 31.12.2018
sumu 37 739,- €.
Poslednou najmenšou položkou majetku sú zásoby, ktoré k 31.12.2018 predstavovali 1.670,- €
/ športové odevy, reklamné predmety, minerálka, dresy /.
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Pasíva spoločnosti k 31.12.2018
Rok 2018
v€

Rok 2017
v€

A. Vlastné imanie
A.I. Základné imanie súčet
A. I.1. Základné imanie
2. Pohľadávky za upísané základné imanie
A.IV. Zákonný rezervný fond + fondy tvorené zo zisku
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.VIII. Výsledok hospodárenia za bežný rok
B. Záväzky
I. Krátkodobé finančné výpomoci
II. Dlhodobé záväzky
III. Krátkodobé záväzky

380 003
1 027 500
1 500 000
-472 500
35 679
-726 388
43 212
1 076 839
75 000
826 240
175 599

336 792
1 027 500
1 500 000
-472 500
30 000
-777 498
56 790
1 190 891
102 950
848 085
239 856

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

1 456 842

1 527 683

Celkové pasíva spoločnosti predstavovali k 31.12.2018 hodnotu 1 456 842,- €, čo je pokles
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 70 841,- €.
Celkové základné imanie spoločnosti predstavuje 1 500 000,- €. Z toho nesplatených je 472 500,€. To znamená, že účtovná hodnota základného imania spoločnosti k 31.12.2018 predstavuje
sumu 1 027 500,- €. V porovnaní s minulým rokom nedošlo v tejto položke k žiadnym zmenám
a základné imanie spoločnosti eviduje spoločnosť k 31.12.2018 v nasledovnej štruktúre:
Mesto Myjava:
1.070.200,- € / 71 %/ .....z toho nesplatených 472.500,-€
Nad-Ress:
350.000,- € / 23% /
ostatní akcionári:
79.800,- € / 6 % /
Neuhradená strata minulých rokov predstavuje k 31.12.2018 sumu 726 388,-€. V roku 2018 sa jej
hodnota znížila o 51.110,- €, v dôsledku použitia časti zisku za rok 2017 na úhradu strát minulých
rokov v zmysle rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti. Ďalšia časť zisku vo výške
5.679-€ bola použitá na tvorbu rezervného fondu. Zisk dosiahnutý v roku 2018 mal vplyv na
zvýšenie konečnej hodnoty vlastného imania k 31.12.2018 o 43.212,- €.
Pokles pasív bol ovplyvnený znížením celkových záväzkov až o 114 052,- € a ich hodnota
k 31.12.2018 predstavuje 1.076.839,- €.
Z celkovej výšky celkových záväzkov predstavujú krátkodobé záväzky sumu 175.599,-€, čo je
16,3% celkových záväzkov.
Štruktúra krátkodobých záväzkov:
- obchodný styk: 144.016,-€/ v tom: 75.000,-€ pokuta SFZ-vysporiadaná v roku 2019/
- odmeny za služby trénerov, hráčov: 10.640,-€ / vyplatené v januári 2019/
- ostatné: 20.943,- / časovo rozlíšené položky týkajúce sa výnosov budúcich obdobínájomné, dotácie /
Dlhodobé záväzky k 31.12.2018 dosiahli hodnotu 826.240,-€ a predstavujú 76,7 % celkových
záväzkov a pozostávajú jednak zo zostatku dotácie na investície, ktorá sa zúčtováva do nákladov
postupne počas celej doby používania majetku a jednak z odloženej dane, ktorá vznikla z titulu
dočasného rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou.
Poslednou položkou záväzkov sú krátkodobé finančné výpomoci, ktoré k 31.12.2018 predstavujú
75.000,-€. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali pokles o 27.950,-€ z titulu
splatenia časti týchto pôžičiek.
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Výkaz ziskov a strát za rok 2018
Rok 2018
v€

















tržby z predaja služieb
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
spotreba materiálu
služby
dane a poplatky
odpisy hnuteľného a hmotného investičného majetku
ostatné náklady na hospodársku činnosť
Prevádzkový hospodársky výsledok
výnosové úroky
náklady na finančnú činnosť spolu
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia pre zdanením
daň z príjmov
daň z príjmov splatná
daň z príjmov odložená
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

419 439
90 355
94 370
279 874
4 503
81 029
5 336
44 682
620
-620
44 062
850
850
43 212

Rok 2017
v €
556 989
171 352
67 473
360 971
3 206
175 695
31 767
89 229
6
2 872
-2 866
86 363
29 573
2 880
26 693
56 790

Z vyššie uvedenej tabuľky výkazu ziskov a strát v € za účtovné obdobie v roku 2018 vidieť, že
výsledok hospodárenia v uvedenom roku bol zisk pred zdanením vo výške 44 062,- €. Po zdanení
HV predstavoval zisk 43.212,- €. Rozdiel medzi účtovným hospodárskym výsledkom pred
zdanením a po zdanení je ovplyvnený odloženou daňou z príjmu vo výške 850,- €, ktorá vznikla
z titulu dočasného rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku.
Celkové náklady predstavovali: 466 581,- €
Celkové výnosy predstavovali: 509 793,- €
Štruktúra nákladov podľa činností:
a/ náklady na investičnú činnosť: 99.576,- € , čo predstavuje 21 % z celkových nákladov
- v tom: odpisy: 81.029,- €
opravy a udržiavanie: 11.655,- €
poistenie majetku: 3 690,- €
ostatné: 3.202,- € / materiál na ošetrenie trávnika, režijný materiál na opravy, ..../
b/ náklady na športovú činnosť: 341.545,- €, čo predstavuje 73 % z celkových nákladov
- v tom: * správa: 66.520,- € /20% nákladov na športovú činnosť/
- sekretariát, poplatky, kancelárske. a hygienické potreby, právne služby, správa
serveru
* muži: 150.450,- € /44% nákladov na športovú činnosť/
* ženy, žiačky, juniorky: 26.425,- € /8% nákladov na športovú činnosť/
* mládež: 98.150,- € /28% nákladov na športovú činnosť/
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c/ ostatné náklady: 25.460,- € /tvoria 6% z celkových nákladov/
- sú to náklady spojené s organizáciou zápasov /AS Trenčín, ŠKF Sereď, Slovan Bratislava,
FC Nitra/
Rozhodujúcou položkou celkových nákladov boli náklady na služby, ktoré predstavovali 279.874,-€
čo je 60 % celkových nákladov.
Štruktúra služieb:
- trénerske a hráčske služby........
- technické služby........................
- nájomné....................................
- preprava osôb...........................
- opravy a udržiavanie................
- ubytovanie, regenerácia...........
- rozhodcovia, delegáti...............
- prestupy hráčov.......................
- ostatné služby..........................

142.565,- €
32.212,- € /správa siete, správa účtovného programu,
technické služby počas zápasov.../
21.622,- € / nájomné byty, nájomné Škoda Fabia, prenájom
telocvične a ihriska/
18.154,- €
11.655,- €
11.706,- €
8.680,- €
3.100,- €
30.180,- € /služby Myprint, telefóny, poštovné, štartovné,
notárske, právne, zdravotnícke.../

Štruktúra výnosov:
V roku 2018 spoločnosť dosiahla výnosy v celkovej hodnote 509.793,-€. Zloženie výnosov bolo
nasledovné:
- prenájom reklamnej plochy ......... 258.594,- € / 50,7% celkových výnosov/
- organizácia zápasov.................... 151.413,- €
- dotácia Mesto Myjava................. 48.000,- €
- dotácia SFZ-mládež...................
7.128,- €
- členské.......................................
6.430,- €
- vstupné......................................
3.140,- €
- dotácia na investície..................
35 088,- € /postupné rozpúšťanie do výnosov/

2. Informácia o konečnom umiestnení jednotlivých kategórií v
súťažnom ročníku 2018/2019
A - muži
B - muži
ženy
juniorky
žiačky
U19
U17
U15
U13
U11
U10
U9

IV. liga
VI. liga
I. liga
I. liga
I. liga
II. liga
II. liga
II. liga
II. liga
ZsFZ
ZsFZ
ZsFZ

1. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
9. miesto
13. miesto
4. miesto
2. miesto
6. miesto
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