EKONOMICKÁ ČASŤ

1. Prehľad plnenia vybraných ukazovateľov k 30.6.2021
Náklady spoločnosti
Nákladové položky podľa účtov sú prehľadne uvedené v prílohe č.1.
Účet 501 – sú tu účtované náklady súvisiace so spotrebou materiálu, ktorý v prevažnej miere
spotrebuje stredisko údržby pri údržbe a opravách strojno-technologických zariadení.
Mimo nákladov na údržbárske práce sú na účte 501 evidované aj pohonné hmoty, čistiace
prostriedky, DKP, odborná literatúra a iné.
Účet 502 – nákladový účet na nákup energií.
– plyn: spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nakupuje plyn od SPP, a. s. na výrobu tepla
v malých kotolniach a pri nedostatočnej dodávke tepla od BARDENERGY, s.r.o.
vyrába BARDTERM, s.r.o. teplo z plynu aj vo veľkých kotolniach.
– elektrická energia, voda a nakupované teplo – prevažnú časť tepla, cca 90 %,
nakupujeme od BARDENERGY, s.r.o., ostatné nákladové položky sa odvíjajú od
výroby a predaja tepla a sú primerané polročným výsledkom.
Účet 511 – opravy a udržiavanie, plnenie na 36,1 % - údržba a opravy sa vykonávajú prevažne
počas letných mesiacov, mimo vykurovacej sezóny, čím sa náklady na údržbu zvýšia.
Cestovné / účet 512 /- čerpanie je nulové z dôvodu pozastavenia školení a cestovania počas
pandémie COVID 19
Účet 518 – ostatné služby:
– stočné: náklady na stočné sú platené úmerne k nákladom na nákup studenej vody,
plnenie na 57,7 %.
– nájom – náklad za prenájom administratívnej budovy platený spoločnosti BARDBYT,
s.r.o.
– revízie, atesty – nevyhnutné náklady na strojno – technologické zariadenia pri výrobe
tepla a teplej úžitkovej vody
– výrobná réžia – metrológia, prepravné, atď.
– správna réžia – školenia, audit, právne a poradenské služby, telefónne poplatky,
poštovné známky, výpočtová technika, reklama a iné.
– prenájom energetických zariadení vo výške 370 000 € ročne – nájom hradený Mestu
Bardejov za prenájom energetických zariadení ktorý je sčasti investovaný do
tepelného zariadenia.
Výška nájmu je stanovená podmienkami Výnosu ÚRSO a je úmerná výške predaného
tepla.
Účty 521, 523, 524, 525, 527 – náklady na mzdy zamestnancov, konateľa a ostatné náklady s tým
súvisiace /odvody na zákonné a ostatné sociálne poistenie, sociálny fond /.
Účty 531, 532 a 538 – daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti /krytá plaváreň/ a ostatné
dane a poplatky / diaľničné známky, komunálny odpad, poplatky za rozhlas, súdne poplatky, atď.
Účet 541 – náklady na investičný majetok k 30.6.2021 sú nulové, schválené investičné akcie sú
priebežne realizované a zaúčtované budú v druhej polovici roka.
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Účet 548 – poplatky za členstvo v Slovenskom zväze výrobcov tepla / SZVT /, finančné náklady
za poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, atď.
Účet 551 – obsahuje odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. a to na tepelnom
hospodárstve a krytej plavárni a wellnesse.
Účty 562, 568 – úrokové náklady za čerpanie úveru a ostatné finančné náklady
Náklady spolu k 30.6.2021 sú vo výške 2 853 824 €, čo je plnenie na 48,7 %.
Výnosy spoločnosti
Účet 602 – výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sú v prevažnej miere tvorené predajom tepla
a teplej vody , poskytovaním služieb pre spoločnosť BARDENERGY, s.r.o., službami, ktoré
poskytuje stredisko údržby a tržbami za služby poskytované krytou plavárňou, soľnou jaskyňou
a wellnessom.
Účet 641 – tržby z odovzdaného investičného majetku / predaného mestu / sú zhodné s nákladmi
na investičný majetok /účet 541 /, vykonávajú sa prevažne v druhej polovici roka a ich skutočná
hodnota bude vyúčtovaná až za celý rok 2021.
Účet 648 – príspevok z Úradu práce ( zamestnanci plavárne počas COVID 19 ) a výnosy
z poistných udalosti .
Výnosy spolu k 30.6.2021 sú vo výške 3 050 457 €, čo je plnenie na 51,7 %.
Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.6.2021 bol vo výške 196 633 €
2. Stav pohľadávok a záväzkov
Stav pohľadávok za odber tepla a teplej vody k 30.6.2021 po lehote splatnosti je vo výške
174 156,31 €. Pohľadávky podľa jednotlivých odberateľov sú uvedené v prílohe č.2 .
K 30.6.2021 predstavovali záväzky spoločnosti BARDTERM, s.r.o. po lehote splatnosti
154 528,97 €. Najvyšší záväzok z tejto sumy bol vo výške 100 000 € voči spoločnosti
BARDENERGY, s.r.o.
TECHNICKÁ ČASŤ

1. Výroba, nákup a predaj tepla a teplej vody
Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví dodáva teplo do bytových a nebytových priestorov na území mesta Bardejov, Bardejovské
Kúpele a Bardejovská Nová Ves.
Výroba a dodávka tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) je
zabezpečená formou diaľkového kúrenia - zásobovania tepla zo systému centrálneho zdroja tepla
CZT na základe zmlúv o dodávke a odbere tepla uzatvorených podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o
tepelnej energetike.
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Výroba, nákup a predaj tepla sa realizuje v štrnástich kotolniach s výkonom nad 1MW
a pätnástich kotolniach do 1MW. V trinástich kotolniach (K01 až K12 a K26) prevažuje nákup
tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., kotolňa K 30 v Hnedom priemyselnom parku
zabezpečuje dodávku tepla zo zemného plynu.
V ostatných kotolniach vyrábame teplo spaľovaním zemného plynu v kondenzačných kotloch. Na
výrobu teplej vody nakupujeme studenú vodu z VVS, ktorú aj v danom mesiaci vyfakturujeme.
Nákup elektriny tvorí tretiu najvyššiu položku za nákup energií.

Prehľad výroby a predaja tepla a teplej vody, spotreby plynu a elektrickej energie:
Skutočnosť k
30.6.2020

Skutočnosť k Plán na rok
31.12.2020 2021

Skutočnosť k
30.6.2021

Rozdiel
skutoč./plán

%

Vyrobené
teplo v kWh

2 564 350

3 835 000

3 950 000

2 252 000

1 698 000

57,01

Nakúpené
teplo v kWh

38 321 000

66 062 610

66 000 000

41 904 300

24 095 700

63,49

Predané
teplo v kWh

37 855 757

65 645 438

66 000 000

40 265 117

25 734 883

61,01

Predaj teplej
vody v m3

78 098

151 035

151 750

78 948

72 802

52,03

2 988 333

4 150 000

3 950 000

2 673 363

1 276 637

67,68

631 718

1 169 937

1 217 150

530 391

686 759

43,58

Spotreba
plynu v kWh
Spotreba
el.energie v
kWh

2. Stredisko údržby
Pre bezpečnú a ekonomickú výrobu a dodávku tepla je potrebné mať technologické
zariadenia v bezchybnom stave. Pracovníci údržby zabezpečovali odstránenie havarijných stavov,
servis zariadení aj preventívne práce .
Závady boli odstraňované priebežne aby bola zabezpečená kontinuálna dodávka tepla a TV pre
odberateľov bez vplyvu na štandardy kvality. Tepelné zariadenia sú v nepretržitej prevádzke počas
celého roka
Špecifické práce, na väčších, strojovo, časovo a technologicky náročnejších celkoch sme
realizovali dodávateľskými firmami.
V máji bola z dôvodu úniku vykurovacej vody na viacerých miestach vymenená časť
rozvodu tepla z kotolne K11 za predizolovaný potrubný systém NRG FLEX. Keďže na týchto
prácach je cenovo náročný aj samotný výkop a práce s tým súvisiace, boli vymenené tiež rozvody
teplej vody za rovnaký typ.
Okrem tejto väčšej poruchy odstraňovali naši pracovníci množstvo drobných prác, opráv, výmen
zariadení a nastavení meracej a regulačnej techniky a podieľajú sa aj na prácach realizovaných
dodávateľsky.
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Po ukončení vykurovacieho obdobia 31.5. v kalendárnom roku nasledujú odstávky
jednotlivých kotolní, výmenníkových staníc. Počas nich prebiehajú práce, ktoré je možné robiť len
počas odstávky kúrenia alebo teplej vody. Tieto práce prebiehajú až do 1.septembra,kedy začína
legislatívne vykurovacie obdobie. Po tomto dátume sme pripravení začať v prípade potreby
s dodávkou tepla.

KRYTÁ PLAVÁREŇ a WELLNESS

Z dôvodu pandémie COVID 19 bola prevádzka bazéna, wellnessu a soľnej jaskyne
zatvorená od 1.1.2021 až do 14.6.2021.
Napriek uzavretiu plavárne neboli ani náklady , ani výnosy nulové. Priebežne sa v budove plavárne
upratovalo, temperovali priestory, bola zapnutá vzduchotechnika a v apríli 2021 bola napustená
voda do bazéna a víriviek. Ďalej to boli náklady na časť miezd na zamestnancov plavárne a odpisy.
Vo výnosovej časti sú to tržby za predaj permanentiek, tovaru , platby z Mesta a príspevok z Úradu
práce a sociálnych vecí na zamestnancov plavárne.

