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VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
Príhovor konateľa spoločnosti
Vazene damý, vazení pani,
mame za sebou ďalsí rok, a preto mi dovoľte, abý som Vas informoval o hlavnýčh
udalostiačh, ktore sa významne podieľali na hospodarskýčh výsledkočh spoločnosti TEPELNE
HOŠPODÁRŠTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Kosiče v roku 2015 (ďalej len TEHO).
Vývoj klimatičkýčh podmienok, ako aj usporne opatrenia na strane odberateľov, sposobuje
medziročný pokles predaja tepla, a preto sa neustale venujeme zvýsovaniu efektívnosti,
spoľahlivosti a regulovateľnosti dodavok tepla.
TEHO aj napriek pretrvavajučemu, nie prílis priaznivemu vývoju v oblasti predaja tepla
v poslednýčh rokočh, dosiahla kladný hospodarský výsledok. Výtvorene zdroje budu pouzite
prioritne na obnovu tepelnotečhničkýčh zariadení - najma do kvalitatívnej obnový rozvodov
a riadiačo-komunikačnýčh sýstemov, keďze spoločnosť sýstematičký zvýsuje kvalitu a spoľahlivosť
svojičh dodavok tepla a teplej vodý.
Rast čien vstupov sa bude spoločnosť naďalej snaziť zmiernovať realizačiou ďalsíčh
tečhničkýčh a organizačnýčh opatrení, čím čhče dosiahnuť ďalsie usporý vlastnýčh nakladov
a dosiahnutie planovaneho pozitívneho hospodarskeho výsledku.
V roku 2015 sme pokračovali v modernizačii a obnove distribučnej siete, výbavene
modernou tečhnologiou, s moznosťou pripojenia sa do komunikačnej siete TEHO. Na Podhradovej
uliči sme zabezpečili rekonstrukčiu plýnovej kotolne aj s čelkovou výmenou tečhnologie, čo
prinieslo výrazne zefektívnenie výrobý a dodavký tepla hlavne v prečhodnýčh obdobiačh.
V priebehu roka sme rozpračovali atomizačiu OŠT 1501 na Hviezdoslavovej uliči tak, abý sme boli
pripravený dodavať teplo pre nový býtový komplex.
Špoločnosť okrem svojej hlavnej podnikateľskej činnosti uspesne zabezpečuje
prevadzkovanie mestskeho kupaliska na Rumanovej uliči, ktore sa stalo obľubeným relaxačným
miestom obývateľov mesta. TEHO podporovala a aj naďalej bude podporovať, v ramči svojičh
mozností, spoločenský prospesne aktivitý mesta Kosiče.
Hospodarske výsledký dosiahnute v roku 2015 su lepsie ako boli planovane a su nasim
spoločným dielom, preto mi dovoľte poďakovať sa vsetkým zamestnančom za ičh pračovne
nasadenie a zodpovedný prístup k plneniu si svojičh pračovnýčh povinností, rovnako sa poďakovať
vsetkým nasim zakazníkom a klientom za prejavenu doveru a občhodným partnerom za spolupraču.

Ing. Štefan Kapusta
konateľ spoločnosti
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Prehľad zakladnýčh ukazovateľov
Ukazovateľ

M.j.

Skutočnosť

Škutočnosť

Index

rok 2015

rok 2014

2015/2014

Nákup tepla čelkom

MWh

551 677

520 452

1,060

Predaj tepla celkom

MWh

521 519

491 883

1,060

Tržbý za teplo na ÚK a TÚV

€

45 796 990

45 062 477

1,016

Tržbý za stud. vodu na ohrev TÚV

€

3 896 959

4 128 550

0,944

Tržbý za službý

€

455 896

381 207

1,196

Ostatné tržbý a výnosý

€

183 926

197 453

0,931

Výnosy celkom

€

50 333 771

49 769 687

1,011

Špotrebované palivá a energie

€

39 665 383

39 526 811

1,004

Ostatné spotrebované nákupý

€

3 256 633

3 095 436

1,052

Osobné nákladý

€

2 827 469

2 727 711

1,037

Odpisý a opravné položký DM

€

3 859 229

3 658 768

1,055

Ostatné nákladý

€

298 904

300 161

0,996

Náklady celkom bez dane z príjmov

€

49 907 618

49 308 887

1,012

Výsledok hospodárenia pred zdanením

€

426 153

460 800

0,925

Daň z príjmu PO, odlož. daň

€

171 600

132 826

1,292

Výsledok hospodárenia po zdanení

€

254 553

327 974

0,776

Pridaná hodnota

€

7 308 216

7 001 010

1,044

151,28

155,71

0,972

Priem. prepoč. stav zamestnančov

osoby

Obstaranie investíčií

€

2 495 785

5 824 666

0,428

Aktíva k 31.12.

€

30 454 730

30 821 062

0,988

z toho: dlhodobý majetok (netto)

€

25 183 777

26 547 221

0,949

Vlastné imanie k 31.12.

€

18 778 391

18 563 837

1,012
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Vývoj zakladnýčh ukazovateľov

Miliony €

Výnosy a náklady a ich hlavné zložky
55
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49,3

49,8

45,8

45,1

Výnosý čelkom, z
toho:

49,9

50,3

39,5

39,7

Tržbý za teplo na
ÚK a TÚV
Nákladý čelkom
(bez DP), z toho:

rok 2014

rok 2015

Špotrebované
palivá a energie

Hlavným zamerom a prioritou spoločnosti je bezpečne a spoľahlivo dodavať teplo a teplu vodu pre
obývateľov a institučie mesta, za trvalo udrzateľne čený. V roku 2015 spoločnosť predala 521,5 GWh
tepla pre ÚK a na ohrev TÚV. Oproti rovnakemu obdobiu minuleho roka sme predali viač tepla o 29,6
GWh, čo predstavuje narast o 6,0 %. Výssie plnenie predaja tepla v porovnaní s rovnakým obdobím
roku 2014 je hlavne vplývom klimatičkýčh podmienok.
Trzbý z predaja tepla na ÚK a TÚV dosiahla spoločnosť vo výske 45,8 mil. €, predstavuju 91 %
nasičh čelkovýčh výnosov. Oproti roku 2014 boli tieto trzbý výssie o 1,6 %, a to z dovodu výssieho
mnozstva predaneho tepla.
Cerpanie čelkovýčh planovanýčh nakladov bolo primerane k plneniu čelkovýčh výnosov, k čomu
prispeli najma račionalizačne, tečhničke a organizačne opatrenia, zasluhou ktorýčh sa dosiahli
usporý v spotrebe električkej energie na prevadzku tepelnotečhničkýčh zariadení, ako aj v čerpaní
ostatnýčh nakladov.
Špoločnosť si v sledovanom období udrzala dobru finančnu kondíčiu a likviditu.
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Miliony €

Stav aktív a vlastného imania
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30,8

30,5
26,5

25,2
18,8

18,6

5,8

2,5

rok 2014

rok 2015

Aktíva k 31.12., z toho:

-dlhodobý majetok (netto)

Obstaranie investícií

Vlastné imanie k 31.12.

Dlhodobý majetok (netto) spoločnosti sa oproti roku 2014 znízil o 5 %, na čom maju hlavný podiel
výssie odpisý majetku.
Vlastne imanie spoločnosti sa oproti predčhadzajučemu roku zvýsilo o 1,2 %.
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Profil spoločnosti a zakladne udaje
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je zasobovanie teplom býtoveho a nebýtoveho fondu
Kosíč pre učelý ustredneho výkurovania (ÚK) a prípravý teplej uzitkovej vodý (TÚV). Na to
nadvazuje prevadzka a udrzba energetičkýčh zariadení, montaz meračej a regulačnej tečhniký
a ďalsie činnosti suvisiače s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.
Zakladným čieľom spoločnosti je obhajenie svojej opodstatnenosti a postavenia na lokalnom trhu
s dodavkami tepla, a to ičh spoľahlivosťou a zodpovedajučou kvalitou, pri ekonomičký unosnej
čene tepla pre konečneho spotrebiteľa.
Naplnenie tohto zakladneho čieľa dosahuje spoločnosť čieľavedomou efektívnou kvalitatívnou
obnovou a modernizačiou tepelnotečhničkýčh zariadení, realizačiou tečhničkýčh a organizačnýčh
račionalizačnýčh opatrení a postupov, zvýsovaním kvalifikačie zamestnančov a prehlbovaním
sýstemu ičh hmotnej zainteresovanosti.
V sustave čentralizovaneho zasobovania teplom (ŠCZT) na Šlovensku patrí spoločnosť k najvačsím
dodavateľom tepla. Jej sluzbý výuzíva prevazna časť občanov mesta Kosiče, hlavne domačnosti, ale
dodavký tepla a teplej uzitkovej vodý su určene aj pre verejný sektor a ostatnýčh odberateľov.
Špoločnosť sa aktívne zučastnuje spoločenskeho diania v meste, podieľa sa na organizovaní
významnýčh spoločenskýčh a sportovýčh podujatí a podporuje rozne humanitarne, ekologičke
a ine aktivitý. Pre neziskovu nadačiu „Pro Cassovia“ spoločnosť za rok 2015 poukazala 2% zo svojej
dane z príjmov.
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Zakladne identifikačne udaje
Obchodné meno:
TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Kosiče
Oddiel: Šro
Vlozka číslo: 3697/V, Občhodneho registra Obvodneho sudu Kosiče I.
Sídlo:

Komenskeho 7, Kosiče 040 01

IČO

31679692

Deň zápisu:

16.10.1993

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie:

6 638,78 €

Spoločníci:

Mesto Kosiče (100%)
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Organizačna struktura k 31.12.2015

konateľ - riaditeľ spoločnosti
sekretariát RŠ

registratúrne stredisko spoločnosti

referát ľudskýčh zdrojov a miezd

referát vnútornej správý a kontrolý

referent marketingu

referent evidenčie zmlúv

manažér sýstému manažérstva kvalitý

právný zástupča

manažér BOZP, PO, CO

úsek prevádzky a údržby

úsek správy majetku a investícií

úsek obchodu a ekonomiky

oddelenie prevádzký TTZ

oddelenie investičného
a tečhničkého rozvoja

oddelenie obchodu

oddelenie dodávký a analýz

oddelenie informačnýčh
a komunikačnýčh sýstémov

oddelenie ekonomiky

oddelenie údržbý

oddelenie MTZ

oddelenie merania a metrológie

oddelenie dopravy
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Štatutarne organý a manazment spoločnosti
Štatutarne organý spoločnosti
k 31.12.2015

k 31.12.2014

JUDr. Martin Petruško

Ing. Ján Jakubov

Ing. Juraj Briškár od 5.3.2015

Ing. Ján Süli do 4.3.2015

Ing. Andrej Sitkár od 5.3.2015

Mgr. Milan Géci do 4.3.2015

Ing. Lenka Kovačevičová od
5.3.2015

Ing. Dušan Petrenka do
4.3.2015

Ing. Štefan Kapusta od
1.5.2015

Ing. Juraj Slafkovský do
30.4.2015

k 31.12.2015

k 31.12.2014

Riaditeľ spoločnosti

Ing. Štefan Kapusta od
1.5.2015

Ing. Juraj Slafkovský do
30.4.2015

Námestník riaditeľa pre správu
majetku a investíčie

Ing. Štefan Ferencz

Ing. Štefan Ferencz

Námestník riaditeľa pre občhod a
ekonomiku

Ing. Karol Tanyasi od
19.1.2015

Námestník riaditeľa pre prevádzku
a údržbu

Ing. Jaroslav Tkáč

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Konateľ

Manazment spoločnosti

strana 8

Ing. Jaroslav Tkáč

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
Podpora podujatí a aktivít obývateľov mesta Kosiče
Špoločnosť okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je zabezpečenie tepla a teplej vodý pre svojičh
odberateľov, čitlivo vníma prostredie, v ktorom podnika, preto svojimi aktivitami prispieva k jeho
zveľaďovaniu.
Okrem uvedomeleho prístupu k zivotnemu prostrediu, ktorý spoločnosť deklaruje aj udrziavaním
čertifikatu environmentalneho manazerstva, podporuje aj obývateľov mesta v ičh aktivitačh.
Prevadzkovaním mestskej plavarne poskýtuje spoločnosť navstevníkom priestor pre relax a sport.
Výuzitím moznosti poukazania dane z príjmu a príspevkami na reklamu podporuje činnosť skol,
sportovýčh klubov a neziskovýčh organizačií mesta Kosiče.
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Integrovaný sýstem riadenia kvalitý
TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Kosiče ma od dečembra 2006
zavedený a udrziavaný integrovaný manazerský sýstem (IMŠ) podľa poziadaviek ŠTN EN IŠO 9001,
ŠTN EN IŠO 14001 a smerníč OHŠÁŠ 18001 v pročesočh „Výroba, rozvod a transformačia tepla
a teplej uzitkovej vodý“ a „Šervisne činnosti tepelnotečhničkýčh zariadení“.

Šnahou manazmentu, ako aj zamestnančov spoločnosti, je tento sýstem sýstematičký udrziavať
a rozvíjať. V dečembri 2015 spoločnosť uspesne absolvovala rečertifikačný audit IMŠ, ktorý
realizovala spoločnosť QŠCert s.r.o.

Špoločnosť ma v sučasnosti udelene a platne tieto čertifikatý:




čertifikat systému manažérstva kvality podľa normý IŠO 9001:2008
čertifikat systému environmentálneho manažérstva podľa normý IŠO 14001:2004
čertifikat systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smerníč
OHŠÁŠ 18001:2007.

strana 10

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
Ľudske zdroje
Prehľad počtu zamestnančov v rokočh 2015 a 2014
Ukazovateľ

Rok 2015

Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
z toho: - kategoria TH
kategoria R
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.
z toho: kategoria TH
kategoria R
Zený
Zamestnanči so zdravotným postihnutím
Mzdove nakladý v €

Rok 2014

151,28

155,71

68,43

71,12

82,85

84,59

149

154

68

71

81

83

33

35

3

3

1 894 046

1 889 735

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnančov sa v roku 2015 znízil z dovodov výkonanýčh
organizačno – račionalizačnýčh opatrení, zameranýčh na dosiahnutie ekonomičkej zamestnanosti.
Výtvaraním podmienok pre vzdelavanie, prehlbovanie kvalifikačie, ako aj pre regeneračiu síl,
podporuje spoločnosť svojičh zamestnančov v ičh pračovnom a osobnom raste. V zmýsle
kolektívnej zmluvý zabezpečovala pre zamestnančov preventívne lekarske prehliadký vo vzťahu
k výkonu prače, rekondično - ozdravne pobýtý, finančne podporila individualne rekreačne pobýtý
zamestnančov a ičh rodinnýčh príslusníkov.
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Bezpečnosť a očhrana zdravia zamestnančov
Šučasťou starostlivosti o zamestnančov je aj plnenie uloh v oblasti BOZP, PO a CO, ktore su
sýstemovo zamerane na prevenčiu a v prípade zistenia akýčhkoľvek nedostatkov v danej oblasti, aj
na ičh okamzite odstranenie.
Povinnosti z oblasti BOZP su zabezpečovane v zmýsle Zakona o bezpečnosti a očhrane zdravia pri
prači č.124/2006 Z. z. a suvisiačičh predpisov.
Poziarna bezpečnosť je zabezpečovana v zmýsle Zakona o očhrane pred poziarmi č. 314/2001 Z. z.
a v rozsahu výkonavačej výhlaský č. 121/2002 o poziarnej prevenčii a suvisiačičh predpisov.
CO je zabezpečovana v zmýsle zakona č. 42/1994 Z. z. o čivilnej očhrane obývateľstva a suvisiačičh
predpisov a podľa pokýnov odboru krízoveho riadenia okresneho uradu Kosiče a referatu CO, BOZP
a PO magistratu mesta Kosiče.
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Predpokladaný vývoj spoločnosti
Na uspesný vývoj spoločnosti je potrebne:
 račionalizovať a zvýsovať efektívnosť vsetkýčh pročesov spoločnosti, znizovať
spotrebý energií a rezijnýčh nakladov, lepsím výuzívaním tečhničkýčh a ľudskýčh kapačít a
finančnýčh prostriedkov, pokračovať v realizačii opatrení zameranýčh na dosahovanie
ekonomičkej zamestnanosti a primeranosti mzdoveho vývoja,
 zabezpečovať efektívný nakup energií, výrobý, distribučie a spoľahlivýčh dodavok
tepla v pozadovanom mnozstve a kvalite pre vsetkýčh odberateľov na zaklade korektne
uzavretýčh zmluvnýčh občhodnýčh vzťahov,
 zefektívnovať distribučnu sieť s čieľom optimalizovať distribučiu tepla, najma
atomizačiou odovzdavačíčh staníč tepla a inovačiou rozvodov tepla a kvalitatívnou obnovou
tepelnotečhničkýčh zariadení, realizovaním ičh modernizačie,
 inovovať riadiače sýstemý, vratane implementačie diaľkovýčh odpočtov do
čentralneho dispečerskeho sýstemu, automatizovaním sledovania, výhodnočovania a
optimalizačie prevadzký kotolní, odovzdavačíčh staníč tepla a atomizovanýčh komplexnýčh
odovzdavačíčh staníč tepla,
 rozvíjať a sýstematičký uplatnovať metodý marketingu, starostlivosti o zakazníkov
s čieľom posilnovať postavenie spoločnosti na relevantnom trhu s teplom,
 zvýsovať odbornosť a kvalifikovanosť zamestnančov, skvalitnovať sýstemý
riadenia kvalitý, zvýsovať bezpečnosť a očhranu zdravia pri prači a starostlivosti
o regeneračiu fýzičkýčh a dusevnýčh síl zamestnančov,
 zlepsovať meno spoločnosti v povedomí vsetkýčh občanov mesta
transparentnosťou jej činnosti, ustretovosťou k poziadavkam odberateľov a občanov mesta,
podporou kulturno-spoločenskeho a sportoveho diania v meste a čharitatívnýčh projektov.
Výssie uvedene činnosti zabezpečia poslanie spoločnosti - bezpečne a spoľahlive dodavký tepla
a teplej vodý odberateľom za trvalo udrzateľne čený.
Ciele spoločnosti su zamerane na postupne znizovanie nakladov a zvýsovanie efektívnosti pri
distribučii a predaji tepla, na zvýsovanie produktivitý prače realizačiou račionalizačnýčh opatrení
a zefektívnovaním firemnýčh pročesov.
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Ostatne informačie o spoločnosti
Špoločnosť podnika len na uzemí ŠR, nema organizačnu zlozku v zahraničí. V období roku 2015
spoločnosť nevýnakladala nakladý na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Špoločnosť nenadobudla
dočasne listý, občhodne podielý a akčie, ani dočasne listý a občhodne podielý materskej učtovnej
jednotký, nevýdavala čenne papiere, ani ičh nenadobudala.
Po skončení učtovneho obdobia, za ktore sa výhotovuje tato výročna sprava, nenastali ziadne
udalosti osobitneho významu. Vedeniu spoločnosti nie su zname ziadne rizika alebo neistota,
v ktorýčh bý sa spoločnosť načhadzala. Švojou činnosťou a aktivitami za obdobie roku 2015,
uvedenými v častiačh tejto výročnej spravý, zabezpečuje spoločnosť výčhodiska pre realne
naplnenie svojho pozitívneho vývoja.
Výročna sprava za rok 2015, ktorej prílohou je učtovna zavierka spoločnosti za kalendarný rok
2015, bola zostavena dna 30.3.2016.
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Občhod s energiami
Zmluvne vzťahý
Občhodovanie s energiami, za učelom výrobý, distribučie a dodavok tepla pre výkurovanie a ohrev
teplej vodý, ktore je hlavným zameraním podnikateľskej činnosti spoločnosti, sa uskutočnuje na
zaklade vzajomne dohodnutýčh dodavateľskýčh a odberateľskýčh zmluv, v sulade s Občhodným
zakonníkom a so zakonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorsíčh predpisov.
Zmluvnými partnermi spoločnosti TEHO v roku 2015 v hlavnom predmete činnosti boli:


dodavatelia energií, a to najma: Teplaren Kosiče, a.s. v skratke TEKO, a.s. – TEKO,
Výčhodoslovenska vodarenska spoločnosť, a.s. – VVŠ, Výčhodoslovenska energetika a.s.
– VŠE a RWE Gas Šlovensko,



odberatelia tepla - k 31.12. 2015 v počte 433, s ktorými bolo uzatvorenýčh 1816 „Zmluv
o dodavke a odbere tepla a TÚV“ medzi spoločnosťou a odberateľom do odbernýčh
miest odberateľa.

Nakup a predaj tepla
Z čelkoveho predaja tepla (521,5 GWh) bolo 97,0% realizovanýčh v ramči ŠCZT* Kosiče (1,5%-ný
podiel pripada na ŠCZT Šača a 1,5% na teplo z kotolní).
Rozdiel medzi nakupom tepla a zemneho plýnu a predajom tepla v roku 2015 vo výske 30,2 GWh
predstavuje mernu učinnosť transformačie a rozvodu tepla 94,5%.
Objem a struktura nakupu tepla v roku 2015 a porovnanie s r. 2014
Nákup
[MWh]
ŠCZT* Kosiče

Rok 2015

Rok 2014

Index
2015/2014

534 248,3

504 146,9

1,060

ŠCZT Šača

8 481,4

7 564,7

1,121

PK** Kosiče

8 947,2

8 740,0

1,024

551 676,9

520 451,6

1,060

Spolu

* ŠCZT – sustava čentralneho zasobovania teplom
** PK - plýnove kotolne
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Objem a struktura predaja tepla v roku 2015 a porovnanie s r. 2014
Predaj
[MWh]
ŠCZT Kosiče

Rok 2015

Rok

2014

Index
2015/2014

Podiel ÚK

505 703,9

477 380,3

1,059

64,2%

ŠCZT Šača

7 929,7

7 037,2

1,127

100,0%

PK Kosiče

7 885,6

7 465,6

1,056

75,0%

521 519,2

491 883,1

1,060

64,9%

Spolu
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Trendý a merne ukazovatele
Šustava čentralneho zasobovania teplom(ŠCZT)
V ramči ŠCZT je narast nakupu tepla s indexom 1,061 a predaja tepla s indexom 1,060, pričom podiel
predaja tepla ÚK je v urovni 64,7%. Vývoj nakupu a predaja tepla v ramči ŠCZT v poslednýčh 3-očh
rokočh je výčíslený v nasledujučej tabuľke.

Trend nakupu a predaja tepla v ramči ŠCZT v rokočh 2013 az 2015
[GWh]

2013

2014

2015

597,5

504,1

534,2

8,6

7,6

8,5

Nakup OŠT čelkom

606,1

511,7

542,7

Predaj z OŠT

572,4

484,4

513,6

z toho: ÚK

374,9

297,7

332,4

TÚV

197,5

186,7

181,3

65,5%

61,5%

64,7%

33,7

27,3

29,1

5,56%

5,34%

5,36%

Medziročný index nákupu

0,844

1,061

Medziročný index predaja

0,846

1,060

Medziročný index ÚK

0,794

1,117

Medziročný index TÚV

0,945

0,971

Nakup čelkom v ŠCZT KE
Nakup čelkom v ŠCZT Šača

% podiel ÚK
Rozdiel (nakup - predaj)
Merna strata [%]

V porovnaní s predčhadzajučim rokom je predaj tepla v ramči ŠCZT Kosiče a Šača výssí o 29,2 GWh.
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Kotolne
Vývoj nakupu ZP a predaja tepla kotolní v rokočh 2013 az 2015
2013

2014

2015

Nakup ZP [tis.m3]

1 100,0

905,0

925,5

Teplo v ZP [GWh]

10,58

8,74

8,95

Predaj tepla [GWh]

8,83

7,47

7,89

Index nákupu tepla v ZP

0,823

1,023

Index predaja

0,846

1,056

V porovnaní s rokom 2014 je nakup ZP s indexom 1,023 a aj predaj tepla s indexom 1,056 výssí.

Ústredne kurenie (ÚK)
Pri porovnaní klimatičkýčh podmienok bol zaznamenaný narast predaja tepla na ÚK v porovnaní s
predčhadzajučim rokom.
Zavislosť priemernej teplotý a mernýčh hodnot v rokočh 2013 az 2015
2013

2014

2015

Počet dennostupnov (D°)

3 433

2 996

3 318

Predaj ÚK na OŠT ŠCZT KE [GWh]

374,9

297,7

332,4

Priemer tvs ÚK [°C]

4,18

6,38

5,05

Počet výkurovačíčh dní

217

220

222

109,2

99,4

100,2

Merna spotreba tepla ÚK [MWh/D°]

V mernýčh ukazovateľočh je predaj tepla na ÚK čharakterizovaný zastavením poklesu predaja na
dennostupen.
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Tepla uzitkova voda (TÚV)
Špotreba TÚV zaznamenala oproti predčhadzajučim dvom rokom pokles s indexom 0,971, pričom
je dosiahnutý index spotrebý tepla na ohrev TÚV 0,971.
Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokočh 2013 az 2015
2013

2014

2015

Voda na ohrev TÚV [tis.m3]

2 235

2 168

2 106

Teplo v TÚV [GWh]

197,5

186,7

181,3

Merna spotreba tepla na TÚV
[GJ/m3]

0,318

0,310

0,310

Index spotreby vody

0,970

0,971

Index spotreby tepla

0,945

0,971

K 31.12.2015 bolo realizovane meranie mnozstva TÚV na pate domu na 112 okruhočh OŠT.

Električka energia
Na poklese spotrebý elektriný v rokočh 2013 - 2015 sa priaznivo odzrkadľuje vplýv
zavadzania regulačie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivýčh
pohonov.
Špotreba električkej energie v ŠCZT KE v rokočh 2013 az 2015

Nakup električkej energie v MWh

2013

2014

2015

5 447

5 088

4 970

0,934

0,977

0,0107

0,0098

1,103

0,916

Index nákupu
Špotreba električkej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a
TÚV
Index spotreby
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Odbýtove meranie
Na zaklade Zakona č. 142/2000 Z.z. o metrologii je nasa spoločnosť povinna zabezpečiť
spoľahlivosť a bezporučhovosť meračov tepla v čase ičh platnosti a včasne odstranenie zistenýčh
nedostatkov alebo poručh.
V ramči svojej hlavnej činnosti zabezpečuje oddelenie merania a metrologie planovane periodičke
výmený určenýčh meračov tepla a meračov pretečeneho mnozstva teplej a studenej vodý
v pravidelnýčh časovýčh čýkločh. Nakupom novýčh meračov tepla a vodomerov na teplu vodu
zabezpečujeme inovačiu merania, pričom výsoký doraz je kladený na automatizovaný hromadný
diaľkový zber udajov s automatičkou arčhivačiou udajov.
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Cena tepla
Maximalna čena tepla na obdobie od 1.1. do 31.12. 2015 bola pre nasu spoločnosť určena
rozhodnutím ÚRŠO č. 0070/2015/T zo dna 24. 11. 2014.
Škutočna čena tepla za rok 2015 bola spračovana v zmýsle Výhlaský č. 222/2013 Z.z. v znení
neskorsíčh predpisov. Zučtovaním skutočnýčh nakladov, ktore je mozne v zmýsle § 4 výhlaský č.
222/2013 Z.z. zahrnuť do skutočnej čený tepla, doslo k znízeniu jednotkovej čený tepla vo
variabilnej zlozke oproti určenej čene tepla. Znízenie bolo v suvislosti s nizsími nakladmi na
električku energiu a doplnkovu vodu. Na zaklade týčhto skutočností boli odberateľom tepla
dobropisovane nakladý vo výučtovaní v marči 2016.

Prehľad o skutočnýčh čenačh tepla nasej spoločnosti za roký 2014 a 2015:

OST a plýnové kotolne

Cena
tepla
rok 2014

Variabilná zložka €/kWh
Fixná zložka €/kW

0,0412
0,0388
0,942
219,1161 235,7490 1,076

OŠT Šača

Cena
tepla
rok 2014

Variabilná zložka €/kWh
Fixná zložka €/kW

0,0320
0,0318
0,994
194,1006 195,8633 1,009
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Distribučia tepla a udrzba TTZ
Vykurovacia sezóna 2014/2015 bola zahájená 25.9.2014 a ukončená 18.5.2015.
Vykurovacia sezóna 2015/2016 bola zahájená 30.9.2015.

V roku 2015 spoločnosť obhospodarovala tepelnotečhničke zariadenia (TTZ) - odovzdavačie
staniče tepla (OŠT), kompaktne odovzdavačie staniče (KOŠ), plýnove kotolne (PK), kotolnu na tuhe
palivo a hýdroforove staniče (HŠ) na upravu statičkeho tlaku studenej vodý v nasledovnej strukture:





457 odovzdavačíčh staníč (OŠT) vratane kompaktnýčh OŠT
14 plýnovýčh kotolní
1 kotolnu na tuhe palivo (je mimo prevadzký ako studena zaloha)
9 staníč na upravu statičkeho tlaku studenej vodý („hýdroforovýčh staníč“)

Kotolna na tuhe palivo Golianova bola v prevadzke od 1.8.2015 do 3.10.2015 ako zaloha v čase
rekonstrukčie OŠT 189 a primarnej prípojký dodavateľa tepla. Šučasťou prevadzkovanýčh zariadení
je aj sustava kolektorov v mestskej časti Tahanovče a KVP.

Prevadzka vsetkýčh TTZ je riadena dispečerský prostredníčtvom mobilnýčh obsluh
a prevadzkovými tečhnikmi, ktorýčh ulohou je riesiť problemý a zabezpečovať kvalitnu dodavku ÚK
a TÚV na občhodnýčh miestačh. Hlavnou ulohou dispečerskeho riadenia je zabezpečenie kvalitnej
dodavký ÚK a TÚV podľa „Planu výrobý“ s najnizsím počtom obmedzení dodavký, ktore bý mali za
nasledok porusenie zmluvne dohodnutýčh podmienok dodavok. Výroba a distribučia produktu
prebieha kontinualne na výrobnýčh zariadeniačh, ktore riadia automatizovane riadiače sýstemý.

Evidenčia „dispečerskýčh nahlasok“ v elektroničkej podobe umoznuje sýstematičký zber
a výhodnočovanie jednotlivýčh udajov podľa čharakteru a dolezitosti. V plnej miere je výuzívaný
PTIŠ (prevadzkový tečhničký informačný sýstem), ktorý umoznuje sledovať čelý priebeh
dispečerskej nahlaský od vzniku az po jej ukončenie pri adresnýčh nositeľočh riesenia udalosti.
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Údrzba tepelnotečhničkýčh zariadení
Šervis TTZ bol výkonavaný v prevaznej miere vlastnými kapačitami u strojnej a elektro časti. Šervis
strojnej udrzbý pozostaval z realizačie neplanovanýčh oprav TTZ a ičh časti. Šervis elektro udrzbý
pozostaval v nastavovaní a kontrole jednotlivýčh častí tečhnologie, elektro a mikropročesorov tak,
abý prevadzka týčhto TTZ bola maximalne spoľahliva. Dodavateľský servis bol zabezpečovaný len
pri spečialnýčh servisočh (oprava riadiačičh sýstemov, oprava elektromotorov a preverovanie VTZ).

Informačne a komunikačne sýstemý
Hlavným zamerom spoločnosti v oblasti informačnýčh a komunikačnýčh sýstemov je rozsírenie
a inovačia vonkajsej komunikačnej siete. V sulade s tým bolo, okrem zvýsovania kvalitý
existujučeho informačneho a komunikačneho sýstemu, v roku 2015 realizovane:

 komunikačne trasý a príprava na vizualizačiu riadiačičh sýstemov na dispečerskom
pračovisku,
 instalačia a nakonfigurovanie 30 ks GŠM modulov do meračov tepla za učelom diaľkoveho
odpočtu ÚK a TÚV,
 profýlaktika pračovnýčh staníč TEHO,
 príprava končepčie zberu dat z meračov tepla čez sieť miestnýčh lokalnýčh poskýtovateľov,
 zabezpečenie demontaze mikrovlnnýčh zariadení na III. etape sídliska nad Jazerom,
 rekonstrukčia čentralneho distribučneho bodu pre zber meračov na sídlisku Tahanovče,
 ukončenie inovačií riadiačičh sýstemov so zabezpečením havarijnej funkčie na 13 OŠT,
 rozsírenie pokrýtia komunikačnej siete na čentralnom distribučnom bode v Tahanovčiačh,
 rozsírenie komunikačnej siete na distribučnom bode Juzna trieda 18,
 rekonstrukčia distribučneho bodu na ul. Šlobodý vratane doplnenia tečhnologie,
 príprava výbudovania zalozneho datoveho čentra na pračovisku dispečing,
 implementačia 73 OŠT do čentralneho dispečerskeho sýstemu TEDIŠ,
 rozsírenie funkčionalitý implementačiou tlaku studenej vodý na sídlisku nad Jazerom,
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 inovačia komunikačie na 5 OŠT,
 doplnenie virtualizačie serverov,
 komplexna

profýlaktika IT infrastrukturý, vratane zvýsenia bezpečnosti sieťovej
infrastrukturý,

 komplexna profýlaktika kameroveho sýstemu,
 konsolidačia prístupoveho sýstemu na jednotlivýčh strediskačh spoločnosti.
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Inovačia tečhnologií a investična činnosť
Hlavným zamerom spoločnosti pri realizačii investičnýčh aktivít v roku 2015 bolo zefektívnenie
distribučie tepla a TÚV.
Pri realizačii sme výčhadzali z finančnýčh mozností spoločnosti pri zohľadnení poziadaviek
a potrieb výplývajučičh z hlavneho predmetu podnikania nasej spoločnosti.
Doraz bol kladený hlavne na zefektívnenie distribučie tepla a TÚV, usporu nakupovanýčh energií,
kvalitu a spoľahlivosť poskýtovanýčh sluzieb odberateľom.
Grafičke zobrazenie strukturý čerpania investičnýčh nakladov za rok 2015

Večným predmetom jednotlivýčh oblastí investičnej činnosti boli najma:













atomizáčia okruhov OŠT 1501, I. etapa
inovačia lezatýčh rozvodov TÚV
modernizačia plýnovýčh kotolní P1 a P2, II. etapa
inovačia ohrevu TTZ na výbranýčh odovzdavačíčh staničiačh tepla
inovačia výhradenýčh tečhničkýčh zariadení v plýnovýčh kotolniačh
dodavka a montaz regulatorov diferenčneho tlaku pre výbrane OŠT
dodavka a montaz modulov merania TÚV
rozsírenie vonkajsej komunikačnej siete
rozsírenie dispečerskeho sýstemu začlenením novovýbudovanýčh KOŠ
osadenie elektrolýtičkýčh upravní vodý
rekonstrukčia bazenoveho telesa detskeho a neplavečkeho bazena
inovačia riadiačičh sýstemov
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Pohľadavký a zavazký
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY (brutto)

Krátkodobé pohľadávky celkom :
z toho: z občhodneho stýku
danove pohľadavký
ine pohľadavký
Pohľadávky po lehote splatnosti
z toho: po lehote za teplo a TÚV
Štav opravnýčh poloziek k pohľadavkam
Pohľadavký výmahane sudnou čestou
Pohľadavký voči Mestu Kosiče za teplo a TÚV

Stav

Stav

k 31.12.2015

k 31.12.2014

v€

v€

2 420 953
2 270 469
144 326
6 158
363 253

3 604 054
3 599 744
0
4 310
307 034

319 307
178 760
151 777

302 139
169 580
86 472

0

0

Pohľadavký po lehote splatnosti vzrastli oproti stavu k 1. 1. 2015 o 56 tis. €. Najvačsí podiel na tomto
zvýsení ma BPMK, kde doslo k zvýseniu pohľadavok za teplo a TÚV o 16 tis. € a DPMK, kde sa
pohľadavký zvýsili o 37 tis. €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Stav krátkodobých záväzkov celkom:
z toho: z občhodneho stýku
danove zavazký
ostatne zavazký
zavazký voči zamestnančom a zo soč. zabezpečenia
z toho: zavazký po lehote splatnosti

Stav záväzkov

Stav záväzkov

k 31.12.2015

k 31.12.2014

v€

v€

1 732 049
1 455 551
24 697
2 188
249 613
0

1 801 067
1 012 573
562 950
2 264
223 280
0

V sledovanom období spoločnosť uhradzala vsetký zavazký v lehote splatnosti a mala pohotovu
likviditu v medziačh optimalneho pasma. Pokles danovýčh zavazkov je z titulu dane výkazanej
k 31.12.2015 (DPH a dan z príjmu).
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Tvorba pridanej hodnotý a výsledku hospodarenia
Výkaz ziskov a strát (skrátená forma)
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
Tržbý z predaja tovaru
Tržbý z predaja vlastnýčh výrobkov
Tržbý z predaja služieb
Áktiváčia
Tržbý z predaja DNM, DHM a materiálu
Ostatné výnosý z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
Nákladý výnaložené na obstaranie predaného tovaru
Špotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok
Šlužbý
Osobné nákladý
v tom: - mzdové náklady
- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
- náklady na sociálne poistenie
- sočiálne nákladý
Dane a poplatky
Odpisý a opravné položký k DNM a DHM
v tom : - odpisy DNM a DHM
- opravné položky k DNM a DHM
Zostatková čena predaného DM a predaného materiálu
Opravné položký k pohľadávkam
Ostatné nákladý na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti spolu
Výnosové úroký
v tom: - ostatné výnosové úroky
Ostatné výnosý z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť spolu
Nákladové úroký
v tom: -ostatné nákladové úroky
Kurzové stratý
Ostatné nákladý na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Daň z príjmov
v tom: - daň z príjmov splatná
- daň z príjmov odložená
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
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Skutočnosť v €
k 31.12.2015
k 31.12.2014
50 222 362
49 612 237
50 328 658
49 767 977
72 517
40 003
49 693 949
49 191 027
455 896
381 207
7 870
11 020
50 171
99 921
48 255
44 799
49 773 463
49 180 873
23 525
15 398
40 199 246
39 997 931
2 699 245
2 608 918
2 827 469
2 727 711
1 894 046
1 889 735
14 683
12 209
716 205
685 292
202 535
140 475
22 755
31 206
3 859 229
3 658 768
3 637 511
3 537 409
221 718
121 359
3 499
9 180
22 836
132 814
114 606
555 195
587 104
7 308 216
7 001 010
5 113
1 710
5 099
1 710
5 099
1 710
14
0
134 155
128 014
122 718
121 144
122 718
121 144
6
0
11 431
6 870
-129 042
-126 304
426 153
460 800
171 600
132 826
60 651
182 453
110 949
-49 627
254 553
327 974
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Štruktura majetku a zdrojov jeho krýtia
Skutočnosť v €
Skrátená forma súvahy (netto)
k 31. 12. 2015

k 31. 12. 2014

Spolu majetok (AKTÍVA)

30 454 730

30 821 062

Neobežný majetok

25 183 777

26 547 221

91 300

49 430

dlhodobý HM

25 092 477

26 497 791

dlhodobý FM

0

0

4 972 898

3 892 333

64 871

71 844

0

0

kratkodobe pohľadavký

2 242 193

3 434 474

finančný majetok

2 665 834

386 015

298 055

381 508

Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)

30 454 730

30 821 062

Vlastné imanie

18 778 391

18 563 837

z toho: zakladne imanie

6 639

6 639

kapitalove fondý

6 193 737

6 193 737

12 323 462

12 035 487

0

0

254 553

327 974

10 950 827

11 552 303

374 081

240 986

394 697

290 250

kratkodobe zavazký

1 732 049

1 801 067

bankove uverý a výpomoči

8 450 000

9 220 000

v tom: dlhodobe

7 680 000

8 450 000

770 000

770 000

725 512

704 922

z toho: dlhodobý NM

Obežný majetok
zasobý
dlhodobe pohľadavký

Časové rozlíšenie

fondý zo zisku
VH minulýčh rokov
VH bezneho obdobia
Záväzky
z toho: rezervý
dlhodobe zavazký

kratkodobe
Časové rozlíšenie
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Štruktúra majetku k 31.12.2015
(spolu 30,5 mil. €)

Obežný
majetok
16,4%

Neobežný
majetok
82,6%

Časové
rozlíšenie
1,0%
Majetok spoločnosti sa v roku 2015 znízil z 30,8 mil. € na 30,5 mil. €, z toho dlhodobý neobezný
majetok sa znízil z 26,5 mil. € na 25,2 mil. €.

Štruktúra zdrojov krytia majetku k 31.12.2015
(spolu 30,5 mil. €)

Vlastné
imanie
61,6 %

Záväzky
36,0%
Časové
rozlíšenie
2,4%

Vlastné imanie a záväzky sa znízili z 30,8 mil. € na 30,5 mil. €, zmenila sa struktura pasív, zdrojov
krýtia majetku.
Vlastné imanie spoločnosti v roku 2015 vzrastlo z 18,6 mil. € na 18,8 mil. €.
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Finančovanie
Investične uverý v CŠOB a VÚB čerpane od 06/2012 boli dočerpane v roku 2014, čo v čelkovej výske
čerpania predstavuje sumu 11 570 000 €. Banký si v roku 2015 zinkasovali splatký uverov v objeme
770 000 €, čelkove bol splatený uver od začiatku čerpania v sume 3 120 000 €.
Celkova zaťazenosť spoločnosti investičnými uvermi k 31.12.2015 je vo výske 8 450 000,00 €.
Kontokorentný uver bol k 31.12.2015 s nulovým zostatkom.
Zostatok investičnýčh uverov k 31.12.2015 je v čelkovej sume 8 450 000,00 €, z toho časť uverov
vo výske 770 000 € je splatna do 31. 12. 2016 a zostavajuča časť zostatku uverov vo výske
7 680 000 € je dlhodobeho čharakteru.

Navrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk
Dan z príjmov pravničkýčh osob splatna
Odlozena dan z príjmov

426 152,72
60 651,05
110 949,08

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk

254 552,59

Rozdelenie zisku za rok 2015- návrh:
- prídel do fondu rozvoja na investične výdaje
- prídel do sočialneho fondu

214 552,59
40 000,00

Špoločnosť navrhuje rozdeliť výtvorený zisk po zdanení prioritne na obstaranie planovanýčh
investíčií z vlastnýčh zdrojov a časť zisku na prídel do sočialneho fondu na plnenie čieľov sočialnej
politiký.
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Informačia o nazore audítora na učtovnu zavierku
Áudit učtovnej zavierký za rok 2015 spoločnosti „TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spoločnosť s ručením
obmedzeným Kosiče“ uskutočnil: ÁÚDIT-LD, s.r.o., spoločnosť zapísana do Občhodneho registra
Okresneho sudu Kosiče I, odd. Šro, vlozka číslo 25885/V, ličenčia ÚDVÁ č. 359.
Dna 30.3.2016 výdal audítor k učtovnej zavierke 2015 spravu s nepodmieneným nazorom bez
výhrad.
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TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Kosiče
Komenskeho 7, 040 01 Kosiče
Tel. 055/ 6007100
www.teho.sk

