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VÝROČNÁ SPRÁVA
Prehľad zakladných ukazovateľov
Ukazovateľ

M.j.

Skutočnosť

Škutočnosť

Index

rok 2017

rok 2016

2017/2016

Nákup tepla celkom

MWh

564 789

564 613

1,000

Predaj tepla celkom

MWh

533 881

534 589

0,999

Tržbý za teplo na ÚK a TÚV

€

44 507 461

45 055 101

0,988

Tržbý za stud. vodu na ohrev TÚV

€

3 724 869

3 804 920

0,979

Tržbý za službý

€

537 602

484 931

1,109

Ostatné tržbý a výnosý

€

178 638

192 124

0,930

Výnosy celkom

€

48 948 570

49 537 076

0,988

Špotrebované palivá a energie

€

38 125 773

38 848 237

0,981

Ostatné spotrebované nákupý

€

3 592 409

3 482 393

1,032

Osobné nákladý

€

2 768 479

2 812 706

0,984

Odpisý a opravné položký DM

€

3 894 703

3 743 540

1,040

Ostatné nákladý

€

214 799

259 383

0,828

Náklady celkom bez dane z príjmov

€

48 596 163

49 146 259

0,989

Výsledok hospodárenia pred zdanením

€

352 407

390 817

0,902

Daň z príjmu PO, odlož. daň

€

65 647

66 425

0,988

Výsledok hospodárenia po zdanení

€

286 760

324 392

0,884

Pridaná hodnota

€

7 146 591

7 119 464

1,004

147,63

149,09

0,990

Priem. prepoč. stav zamestnancov

osoby

Obstaranie investícií

€

2 892 930

3 501 203

0,826

Aktíva k 31.12.

€

30 736 349

32 209 099

0,954

z toho: dlhodobý majetok (netto)

€

23 888 604

24 890 509

0,960

Vlastné imanie k 31.12.

€

19 314 543

19 062 782

1,013
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VÝROČNÁ SPRÁVA
Vývoj zakladných ukazovateľov

Cerpanie celkových planovaných nakladov bolo primerane k plneniu celkových výnosov, k comu
prispeli najma racionalizacne, technicke a organizacne opatrenia, zasluhou ktorých sa dosiahli
usporý v spotrebe elektrickej energie na prevadzku tepelnotechnických zariadení, ako aj v cerpaní
ostatných nakladov.
V roku 2017 mala spolocnosť celkove výnosý vo výske 48,9 mil. €, pricom z nich trzbý za teplo
a TÚV cinili 44,5 mil. €. V porovnaní s rokom 2016 bol pokles trzieb za teplo a TÚV o 1,2 %, ktorý
bol zaprícinený vplývom klimatických podmienok.

Špolocnosť si v sledovanom období udrzala dobru financnu kondíciu a likviditu.
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Profil spolocnosti a zakladne udaje
Hlavným predmetom podnikania spolocnosti je zasobovanie teplom býtoveho a nebýtoveho fondu
mesta Kosice pre ucelý ustredneho výkurovania (ÚK) a prípravý teplej uzitkovej vodý (TÚV). Na to
nadvazuje prevadzka a udrzba energetických zariadení, montaz meracej a regulacnej techniký
a ďalsie cinnosti suvisiace s hlavným predmetom podnikania spolocnosti.
Zakladným cieľom spolocnosti je spoľahlive a kvalitne dodavanie tepla a TÚV, pri ekonomický
unosnej cene tepla pre konecneho spotrebiteľa.
Naplnenie tohto zakladneho cieľa dosahuje spolocnosť cieľavedomou efektívnou kvalitatívnou
obnovou a modernizaciou tepelnotechnických zariadení, realizaciou technických a organizacných
racionalizacných opatrení a postupov a zvýsovaním kvalifikacie zamestnancov.
V sustave centralizovaneho zasobovania teplom (ŠCZT) na Šlovensku patrí TEPELNE
HOŠPODÁRŠTVO spolocnosť s rucením obmedzeným Kosice k najvacsím dodavateľom tepla.
Špolocnosť sa aktívne zucastnuje spolocenskeho diania v meste, podieľa sa na organizovaní
významných spolocenských a sportových podujatí a podporuje rozne humanitarne a ekologicke
aktivitý.
Pre neziskovu nadaciu „Pro Cassovia“ spolocnosť za rok 2017 poukazala 2% zo svojej dane
z príjmov.
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VÝROČNÁ SPRÁVA
Zakladne identifikacne udaje
Obchodné meno:
TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spolocnosť s rucením obmedzeným Kosice
Oddiel: Šro
Vlozka císlo: 3697/V, Obchodneho registra Obvodneho sudu Kosice I.
Sídlo:

Komenskeho 7, Kosice 040 01

IČO

31 679 692

Deň zápisu:

16.10.1993

Právna forma:

spolocnosť s rucením obmedzeným

Základné imanie:

6 638,78 €

Spoločníci:

Mesto Kosice (100%)
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Organizacna struktura k 31.12.2017

konateľ - riaditeľ spoločnosti
sekretariát riaditeľa spoločnosti

registratúrne stredisko spoločnosti

referát ľudských zdrojov a miezd

referát vnútornej správy a kontroly

manažér systému manažérstva kvality

kancelária prvého kontaktu - podateľňa

úsek prevádzky a údržby

úsek správy majetku a investícií

úsek obchodu a ekonomiky

oddelenie prevádzky
tepelnotechnických zariadení

oddelenie investičného
a technického rozvoja

oddelenie obchodu

oddelenie dodávky a analýz

oddelenie informačných
a komunikačných systémov

referát účtovníctva a cenotvorby

oddelenie údržby

oddelenie materiálnotechnického zabezpečenia

referát financií a pohľadávok

oddelenie merania a metrológie

oddelenie dopravy
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VÝROČNÁ SPRÁVA
Štatutarne organý a manazment spolocnosti
Štatutarne organý spolocnosti

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Konateľ

k 31.12.2017

k 31.12.2016

JUDr. Martin Petruško

JÚDr. Martin Petrusko

Ing. Juraj Briškár

Ing. Juraj Briskar

Ing. Andrej Sitkár

Ing. Ándrej Šitkar

Ing. Lenka Kovačevičová

Ing. Lenka Kovacevicova

Ing. Štefan Kapusta

Ing. Štefan Kapusta

Manazment spolocnosti
k 31.12.2017

k 31.12.2016

Riaditeľ spoločnosti

Ing. Štefan Kapusta

Ing. Štefan Kapusta

Námestník riaditeľa pre správu
majetku a investície

Ing. Štefan Ferencz

Ing. Štefan Ferencz

Námestník riaditeľa pre obchod
a ekonomiku

Ing. Karol Tanyasi

Ing. Karol Tanýasi

Námestník riaditeľa pre
prevádzku a údržbu

Ing. Jaroslav Tkáč

Ing. Jaroslav Tkac
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Podpora podujatí a aktivít obývateľov mesta Kosice
Špolocnosť okrem svojej hlavnej cinnosti, ktorou je zabezpecenie tepla a teplej vodý pre svojich
odberateľov, citlivo vníma prostredie, v ktorom podnika, a preto svojimi aktivitami prispieva k jeho
zveľaďovaniu.
Úvedomelý prístup k zivotnemu prostrediu spolocnosť deklaruje aj udrziavaním certifikatu
environmentalneho manazerstva.
TEHO podporuje aj obývateľov mesta v ich aktivitach. Prevadzkovaním kupalísk v meste - Mestskej
plavarne a legendarnej Cervenej hviezdý poskýtuje spolocnosť navstevníkom priestor pre relax
a sport.

Výuzitím moznosti poukazania 2% dane z príjmu a príspevkami na reklamu podporuje cinnosť skol,
sportových klubov a neziskových organizacií mesta Kosice.
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Integrovaný manazerský sýstem
TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spolocnosť s rucením obmedzeným Kosice ma od decembra 2006
zavedený a udrziavaný integrovaný manazerský sýstem (IMŠ) podľa poziadaviek ŠTN EN IŠO 9001,
ŠTN EN IŠO 14001 a smerníc OHŠÁŠ 18001 v procesoch „Výroba, rozvod a transformacia tepla
a teplej uzitkovej vodý“ a „Šervisne cinnosti tepelnotechnických zariadení“.
Špolocnosť ma v sucasnosti udelene a platne tieto certifikatý:
•
•
•

certifikat systému manažérstva kvality podľa normý IŠO 9001:2015
certifikat systému environmentálneho manažérstva podľa normý IŠO 14001:2015
certifikat systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smerníc
OHŠÁŠ 18001:2007.

Šnahou manazmentu, ako aj zamestnancov spolocnosti, je tento sýstem sýstematický udrziavať
a rozvíjať. V novembri 2017 spolocnosť uspesne absolvovala 2. kontrolný audit IMŠ, ktorý
realizovala spolocnosť QŠCert s.r.o.
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VÝROČNÁ SPRÁVA
Ľudske zdroje
Prehľad poctu zamestnancov v rokoch 2017 a 2016
Ukazovateľ

Rok 2017

Rok 2016

Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

147,63

149,09

z toho: - kategoria TH

64,04

65,10

83,59

83,99

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.

147

146

z toho: kategoria TH

65

64

82

82

31

31

4

4

1 917 655

1 911 083

kategoria R

kategoria R
Zený
Zamestnanci so zdravotným postihnutím
Mzdove nakladý v €

Výtvaraním podmienok pre vzdelavanie, prehlbovanie kvalifikacie, ako aj pre regeneraciu síl,
podporuje spolocnosť svojich zamestnancov v ich pracovnom a osobnom raste.
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Bezpecnosť a ochrana zdravia zamestnancov
Šucasťou starostlivosti o zamestnancov je aj plnenie uloh v oblasti BOZP, PO a CO, ktore su
sýstemovo zamerane na prevenciu a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v danej oblasti, aj
na ich okamzite odstranenie.
Povinnosti z oblasti BOZP su zabezpecovane v zmýsle Zakona o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci c.124/2006 Z. z. a suvisiacich predpisov.
Poziarna bezpecnosť je zabezpecovana v zmýsle Zakona o ochrane pred poziarmi c. 314/2001 Z. z.
a v rozsahu výkonavacej výhlaský c. 121/2002 o poziarnej prevencii a suvisiacich predpisov.
CO je zabezpecovana v zmýsle zakona c. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obývateľstva a suvisiacich
predpisov a podľa pokýnov odboru krízoveho riadenia okresneho uradu Kosice a referatu CO, BOZP
a PO magistratu mesta Kosice.
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Predpokladaný vývoj spolocnosti
Na uspesný vývoj spolocnosti je potrebne:
• racionalizovať a zvýsovať efektívnosť vsetkých procesov spolocnosti, znizovať
spotrebý energií a rezijných nakladov, lepsím výuzívaním technických a ľudských kapacít a
financných prostriedkov, pokracovať v realizacii opatrení zameraných na dosahovanie
ekonomickej zamestnanosti a primeranosti mzdoveho vývoja,
• zabezpecovať efektívný nakup energií, výrobý, distribucie a spoľahlivých dodavok
tepla v pozadovanom mnozstve a kvalite pre vsetkých odberateľov na zaklade korektne
uzavretých zmluvných obchodných vzťahov,
• zefektívnovať distribucnu sieť, s cieľom optimalizovať distribuciu tepla, najma
atomizaciou odovzdavacích staníc tepla a inovaciou rozvodov tepla a kvalitatívnou obnovou
tepelnotechnických zariadení, realizovaním ich modernizacie,
• inovovať riadiace sýstemý, vratane implementacie diaľkových odpoctov do
centralneho dispecerskeho sýstemu, automatizovaním sledovania, výhodnocovania a
optimalizacie prevadzký kotolní, odovzdavacích staníc tepla a atomizovaných komplexných
odovzdavacích staníc tepla,
• rozvíjať a sýstematický uplatnovať metodý marketingu, starostlivosti o zakazníkov
s cieľom posilnovať postavenie spolocnosti na relevantnom trhu s teplom,
• zvýsovať odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov, skvalitnovať sýstemý
riadenia kvalitý, zvýsovať bezpecnosť a ochranu zdravia pri praci a starostlivosti
o regeneraciu fýzických a dusevných síl zamestnancov,
• zlepsovať meno spolocnosti v povedomí vsetkých obcanov mesta
transparentnosťou jej cinnosti, ustretovosťou k poziadavkam odberateľov a obcanov mesta,
podporou kulturno-spolocenskeho a sportoveho diania v meste a charitatívných projektov.
Výssie uvedene cinnosti zabezpecia poslanie spolocnosti - bezpecne a spoľahlive dodavký tepla
a teplej vodý odberateľom za trvalo udrzateľne cený.
Ciele spolocnosti su zamerane na postupne znizovanie nakladov a zvýsovanie efektívnosti pri
distribucii a predaji tepla, na zvýsovanie produktivitý prace realizaciou racionalizacných opatrení a
zefektívnovaním firemných procesov.
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Ostatne informacie o spolocnosti
Špolocnosť podnika len na uzemí ŠR, nema organizacnu zlozku v zahranicí. V roku 2017 spolocnosť
nevýnakladala nakladý na cinnosť v oblasti výskumu a vývoja. Špolocnosť nenadobudla docasne
listý, obchodne podielý a akcie, ani docasne listý a obchodne podielý materskej uctovnej jednotký,
nevýdavala cenne papiere, ani ich nenadobudala.
Po skoncení uctovneho obdobia, za ktore sa výhotovuje tato výrocna sprava, nenastali ziadne
udalosti osobitneho významu. Vedeniu spolocnosti nie su zname ziadne rizika alebo neistota,
v ktorých bý sa spolocnosť nachadzala. Švojou cinnosťou a aktivitami za rok 2017, uvedenými
v castiach tejto výrocnej spravý, zabezpecuje spolocnosť východiska pre realne naplnenie svojho
pozitívneho vývoja.
Výrocna sprava za rok 2017 bola zostavena dna 28.3.2018. Jej prílohou je uctovna zavierka
spolocnosti za kalendarný rok 2017.
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Obchod s energiami
Zmluvne vzťahý
Obchodovanie s energiami, za ucelom výrobý, distribucie a dodavok tepla pre výkurovanie a ohrev
teplej vodý sa uskutocnuje na zaklade vzajomne dohodnutých dodavateľských a odberateľských
zmluv, v sulade so zakonom c. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorsích predpisov
a zakonom c. 513/1991 Zb. – Obchodným zakonníkom.
Zmluvnými partnermi spolocnosti TEHO v roku 2017 boli:
•

dodavatelia energií, a to najma: Teplaren Kosice, a.s. v skratke TEKO, a.s. – TEKO,
Energobýt s.r.o. Humenne, KOŠIT a.s., Východoslovenska vodarenska spolocnosť, a.s. –
VVŠ, Východoslovenska energetika a.s. – VŠE a innogý Šlovensko s.r.o.,

•

odberatelia tepla - k 31.12. 2017 v pocte 436, s ktorými bolo uzatvorených 1815 „Zmluv
o dodavke a odbere tepla a TÚV“ .

Nakup a predaj tepla
Z celkoveho predaja tepla (533,9 GWh) bolo 97,0% realizovaných v ramci ŠCZT* Kosice (1,5%-ný
podiel pripada na ŠCZT Šaca a 1,5% na teplo z kotolní).
Rozdiel medzi nakupom tepla a zemneho plýnu a predajom tepla v roku 2017 vo výske 30,9 GWh
predstavuje mernu ucinnosť transformacie a rozvodu tepla 94,5%.
Objem a struktura nakupu tepla v roku 2017 a porovnanie s r. 2016
Index

Nákup
[MWh]

Rok 2017

Rok 2016

ŠCZT* Kosice

546 767,8

546 598,1

1,000

ŠCZT Šaca

8 854,4

8 675,3

1,021

PK** Kosice

9 166,4

9 340,0

0,981

564 788,6

564 613,4

1,000

Spolu

* ŠCZT – sustava centralneho zasobovania teplom
** PK - plýnove kotolne
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Objem a struktura predaja tepla v roku 2017 a porovnanie s r. 2016

Predaj
[MWh]

Rok 2017

Rok 2016

Index
2017/2016

Podiel ÚK

ŠCZT Kosice

517 703,1

518 185,8

0,999

65,5%

ŠCZT Šaca

8 137,2

8 186,7

0,994

100,0%

PK Kosice

8 040,3

8 216,9

0,979

74,4%

Spolu

533 880,6

534 589,4

0,999

66,1%
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Trendý a merne ukazovatele
Šustava centralneho zasobovania teplom(ŠCZT)
V ramci ŠCZT je narast nakupu tepla s indexom 1,001 a predaja tepla s indexom 0,999, pricom podiel
predaja tepla ÚK je v urovni 66%. Vývoj nakupu a predaja tepla v ramci ŠCZT v posledných troch
rokoch je výcíslený v nasledujucej tabuľke.

Trend nakupu a predaja tepla v ramci ŠCZT v rokoch 2015 az 2017
[GWh]

2015

2016

2017

Nakup celkom v ŠCZT KE

534,2

546,6

546,8

8,5

8,7

8,9

Nakup OŠT celkom

542,7

555,3

555,7

Predaj z OŠT

513,6

526,4

525,8

z toho: ÚK

332,4

346,9

347,0

TÚV

181,3

179,5

178,8

64,7%

65,9%

66,0%

29,1

28,9

29,9

5,36%

5,21%

5,36%

Medziročný index nákupu

1,023

1,001

Medziročný index predaja

1,025

0,999

Medziročný index ÚK

1,044

1,000

Medziročný index TÚV

0,991

0,996

Nakup
Šaca

celkom

v ŠCZT

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

V porovnaní s predchadzajucim rokom je predaj tepla v ramci ŠCZT Kosice a Šaca nizsí o 0,6 GWh.
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Kotolne
Vývoj nakupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2015 az 2017
2015

2016

2017

Nakup ZP [tis.m3]

925,5

961,8

945,261

Teplo v ZP [GWh]

8,95

9,34

9,166

Predaj tepla [GWh]

7,89

8,22

8,040

Index nákupu tepla v ZP

1,044

0,981

Index predaja

1,041

0,978

V porovnaní s rokom 2016 je nakup ZP s indexom 0,981 a aj predaj tepla s indexom 0,978 nizsí.

Ústredne kurenie (ÚK)
Pri porovnaní klimatických podmienok bol zaznamenaný narast predaja tepla na ÚK v porovnaní s
predchadzajucim rokom.
Zavislosť priemernej teplotý a merných hodnot v rokoch 2015 az 2017
2015

2016

2017

Pocet dennostupnov (D°)

3 318

3 515

3 614

Predaj ÚK na OŠT ŠCZT KE [GWh]

332,4

338,7

338,9

Priemer tvs ÚK [°C]

5,05

4,58

4,42

Pocet výkurovacích dní

222

228

232

100,2

96,4

93,8

Merna
spotreba
[MWh/D°]

tepla

ÚK

V merných ukazovateľoch je predaj tepla na ÚK charakterizovaný poklesom predaja na
dennostupen.
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Tepla uzitkova voda (TÚV)
Špotreba TÚV zaznamenala oproti predchadzajucim dvom rokom pokles s indexom 0,979, pricom
je dosiahnutý index spotrebý tepla na ohrev TÚV 0,996.
Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2015 az 2017
2015

2016

2017

Voda na ohrev TÚV [tis.m3]

2 106

2 060

2 017,362

Teplo v TÚV [GWh]

181,3

179,5

178,8

Merna spotreba tepla na TÚV [GJ/m3]

0,310

0,314

0,319

Index spotreby vody

0,978

0,979

Index spotreby tepla

0,991

0,996

K 31.12.2017 bolo realizovane meranie mnozstva TÚV na pate domu na 115 okruhoch OŠT.

Elektricka energia
Zavadzanie regulacie pohonov cerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov ma
vplýv na poklese spotrebý elektriný na predane teplo v rokoch 2015 - 2017.
Špotreba elektrickej energie v ŠCZT KE v rokoch 2015 az 2017

Nakup elektrickej energie v MWh

2015

2016

2017

4 970

5 034

4 957

1,013

0,985

0,0097

0,0096

0,990

0,990

Index nákupu
Špotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK
a TÚV
Index spotreby
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Meranie
V zmýsle Zakona c. 142/2000 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zakonov je nasa
spolocnosť povinna zabezpeciť spoľahlivosť a bezporuchovosť meracov tepla v case ich platnosti a
vcasne odstranenie zistených nedostatkov alebo poruch.

V ramci svojej hlavnej cinnosti zabezpecuje oddelenie merania a metrologie planovane periodicke
výmený urcených meracov tepla a meracov preteceneho mnozstva teplej a studenej vodý
v pravidelných casových cýkloch. Nakupom nových meracov tepla a vodomerov na teplu vodu
zabezpecujeme inovaciu merania, pricom výsoký doraz je kladený na automatizovaný hromadný
diaľkový zber udajov s automatickou archivaciou udajov.
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Cena tepla
Maximalna cena tepla na obdobie od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bola pre nasu spolocnosť urcena
rozhodnutím ÚRŠO c. 0251/2017/T zo dna 01.12.2016.
V zmýsle § 8 Výhlaský c. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v tepelnej energetike,
bolo výkonane zuctovanie skutocných nakladov v urcenej variabilnej a fixnej zlozke maximalnej
cený tepla za rok 2017.
Nakladý evidovane v uctovníctve za rok 2017 boli zuctovane na ekonomický opravnene nakladý
vratane nakladov na palivo pri zohľadnení skutocnej cený paliva, a nakladý regulovanej zlozký
fixných nakladov s primeraným ziskom.
Znízenie jednotkovej cený vo variabilnej zlozke suvisí s nizsími nakladmi na nakup elektrickej
energie a doplnkovej vodý.
Na zaklade týchto skutocností boli odberateľom tepla dobropisovane nakladý z výuctovania
skutocných variabilných nakladov za rok 2017 vo výske 202,3 tis. € bez DPH.
Prehľad o cenach tepla nasej spolocnosti za roký 2017 a 2016:

OST a plýnové kotolne

Úrčená
Skutočná
cena tepla cena tepla
na rok2017 rok 2017

Škutočná
cena tepla
rok 2016

Index skut.
2017/2016

Variabilná zložka €/kWh
Fixná zložka €/kW
Celkom informatívne €/MWh

0,0341
257,4481
82,675

0,0338
257,4481
82,375

0,0350
242,6982
80,792

0,966
1,061
1,020

OŠT Šaca

Úrčená
cena tepla
na rok
2017

Skutočná
cena tepla
rok 2017

Škutočná
cena tepla
rok 2016

Index skut.
2017/2016

0,0296

0,0292

0,0233

1,253

210,9772

210,9772

195,5154

1,079

69,407

69,007

60,190

1,146

Variabilná zložka €/kWh
Fixná zložka €/kW
Celkom informatívne €/MWh
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Distribucia tepla a udrzba TTZ
V roku 2017 spolocnosť obhospodarovala tepelnotechnicke zariadenia (TTZ) - odovzdavacie
stanice tepla (OŠT), kompaktne odovzdavacie stanice (KOŠ), plýnove kotolne (PK), kotolnu na tuhe
palivo a hýdroforove stanice (HŠ) na upravu statickeho tlaku studenej vodý v nasledovnej strukture:
•
•
•
•
•

170 odovzdavacích staníc
292 kompaktných odovzdavacích staníc
13 plýnových kotolní
1 kotolnu na tuhe palivo (evidovana ako studena zaloha)
9 staníc na upravu statickeho tlaku studenej vodý („hýdroforových staníc“)

Šucasťou prevadzkovaných zariadení je aj sustava kolektorov v mestskej casti Tahanovce (8 900 m)
a KVP (360 m).
Prevadzka vsetkých TTZ je riadena dispecerský prostredníctvom mobilných obsluh
a prevadzkovými technikmi, ktorých ulohou je riesiť problemý a zabezpecovať kvalitnu dodavku ÚK
a TÚV na obchodných miestach.
Hlavnou ulohou dispecerskeho riadenia je zabezpecenie kvalitnej dodavký ÚK a TÚV podľa „Planu
výrobý“ s najnizsím poctom obmedzení dodavký, ktore bý mali za nasledok porusenie zmluvne
dohodnutých podmienok dodavok.
Výroba a distribucia produktu prebieha kontinualne na výrobných zariadeniach, ktore riadia
automatizovane riadiace sýstemý.

Evidencia „dispecerských nahlasok“ v elektronickej podobe umoznuje sýstematický zber
a výhodnocovanie jednotlivých udajov podľa charakteru a dolezitosti. V plnej miere je výuzívaný
PTIŠ (prevadzkový technický informacný sýstem), ktorý umoznuje sledovať celý priebeh
dispecerskej nahlaský od vzniku az po jej ukoncenie pri adresných nositeľoch riesenia udalosti.
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Údrzba tepelnotechnických zariadení
Šervis TTZ bol výkonavaný v prevaznej miere vlastnými kapacitami u strojnej a elektro casti. Šervis
strojnej udrzbý pozostaval z realizacie neplanovaných oprav TTZ a ich casti. Šervis elektro udrzbý
pozostaval v nastavovaní a kontrole jednotlivých castí technologie, elektro a mikroprocesorov tak,
abý prevadzka týchto TTZ bola maximalne spoľahliva.
Dodavateľský servis bol zabezpecovaný len pri specialných servisoch (oprava riadiacich sýstemov,
oprava elektromotorov a preverovanie VTZ).

Informacne a komunikacne sýstemý
Hlavným zamerom spolocnosti v oblasti informacných a komunikacných sýstemov je rozsírenie
a inovacia vonkajsej komunikacnej siete. V sulade s tým bolo, okrem zvýsovania kvalitý
existujuceho informacneho a komunikacneho sýstemu, v roku 2017 realizovane:

• komunikacne trasý a príprava na vizualizaciu riadiacich sýstemov na dispecerskom
pracovisku,
• deinstalizacia kameroveho sýstemu na OŠT na Hrebendovej ulici,
• profýlaktika pracovných staníc TEHO,
• rozsírenie diskoveho poľa, vratane deduplikacneho uloziska,
• ukoncenie inovacií riadiacich sýstemov,
• pokracovanie pripojenia meracov do siete TEHO, vratane konfiguracie virtualných sieti,
• rozsírenie dochadzkoveho sýstemu na Mestskej plavarni a kupalisku Cervena hviezda,
• ukoncenie migracie dochadzkoveho servera do virtualnej infrastrukturý,
• rekonstrukcia distribucneho bodu Cesta pod Hradovou 38,
• výkonana skusobna prevadzka novej mobilnej technologie LoRa za ucelom komunikacie
meracov tepla, ktore su mimo pokrýtia metalickej a optickej siete,
• rozsírenie kameroveho sýstemu na pracovisku udrzbý,
• výkonanie migracie postoveho servera TEHO,
• zabezpecenie komplexnej profýlaktiký a doplnenie bezpecnostných pravidiel na sieťovej
bezpecnostnej brane CIŠCO ÁŠÁ,
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•

komplexna integracia diaľkoveho monitorovania a riadenia do centralneho dispecerskeho
sýstemu, implementacia funkcií pre optimalizovane a výsoko efektívne centralizovane
dispecerske riadenie technologických celkov tepelneho hospodarstva (13 x OŠT, 7 x
technologickej rekonstrukcie TÚV a modulu prevadzkove bilancie),
• nasadenie do skusobnej prevadzký program na zabezpecenie elektronickeho kolobehu
agendý pre oblasť (evidencia a schvaľovanie faktur, oboznamovanie sa s dokumentami IMŠ a
zverejnovanie zmluv a faktur,
• ukoncenie investicnej akcie „Zabezpecovací a identifikacný sýstem“ pre jednotlive OŠT,
• ukoncenie inovacie riadiacich sýstemov na 13 OŠT, vratane zabezpecenia havarijnej funkcie.
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Inovacia technologií a investicna cinnosť
Hlavným zamerom spolocnosti pri realizacii investicných aktivít v roku 2017 bolo zefektívnenie
distribucie tepla a TÚV.
Pri realizacii sme výchadzali z financných mozností spolocnosti pri zohľadnení poziadaviek
a potrieb výplývajucich z hlavneho predmetu podnikania nasej spolocnosti.
Doraz bol kladený hlavne na zefektívnenie distribucie tepla a TÚV, usporu nakupovaných energií,
kvalitu a spoľahlivosť poskýtovaných sluzieb odberateľom.

Graficke zobrazenie strukturý cerpania investicných nakladov za rok 2017
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Vecným predmetom jednotlivých oblastí investicnej cinnosti boli najma:
• inovácia sekundárných rozvodov OST 1602
• modernizacia rozvodov na okruhu OŠT 2771
• inovacia ohrevu TTZ na výbraných odovzdavacích staniciach tepla
• atomizacia okruhu OŠT 1501
• inovacia protipoziarných dverí v kolektore Tahanovce
• rekonstrukcia OŠT 1125
• kupalisko Cervena hviezda - výbavenie výdajne stravý, instalacia detských
atrakcií, protismýkova uprava betonových povrchov okolo bazenov
• Mestska plavaren - zahajenie rekonstrukcie plaveckeho bazena (nerezove
teleso), vratane rozvodov a okolia bazenoveho telesa
• dodavka a montaz regulatorov diferencneho tlaku pre výbrane OŠT
• dodavka a montaz modulov merania TÚV na OŠT 901
• pripojenie meracov do siete TEHO
• rozsírenie vonkajsej komunikacnej siete
• monitoring OŠT
• inovacia riadiacich sýstemov
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Pohľadavký a zavazký

Krátkodobé pohľadávky celkom :

Stav k
01.01.2017 v €
2 565 101

Stav k
31.12.2017 v €
2 027 089

z toho: z obchodneho stýku

2 509 986

1 913 003

51 559

110 202

3 556

3 884

283 173

312 333

z toho: po lehote za teplo a TÚV

232 797

268 861

Štav opravných poloziek k pohľadavkam

167 967

168 508

Pohľadavký výmahane sudnou cestou

145 129

139 571

45 684

0

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY (brutto)

danove pohľadavký
ine pohľadavký
Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadavký voci Mestu Kosice za teplo a TÚV

Od zaciatku roka sa zvýsili celkove pohľadavký po lehote splatnosti o 29 160 €. V najvacsej miere
ovplývnil narast pohľadavok po lehote splatnosti Býtový podnik mesta Kosice, s. r. o. o 34 861 €.
Pohľadavký u ostatných odberateľov klesli o 782 €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Stav k
01.01.2017 v €

Stav k
31.12.2017 v €

Stav krátkodobých záväzkov celkom:

2 851 458

3 051 540

z toho: z obchodneho stýku

2 498 065

2 667 031

99 963

133 453

danove zavazký
ostatne zavazký
zavazký voci zamestnancom a zo soc. zabezpecenia

2 578

2 535

250 852

248 521

0

0

z toho: zavazký po lehote splatnosti

V sledovanom období spolocnosť uhradzala vsetký zavazký v lehote.
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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
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Aktivácia
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť spolu
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok
Služby
Osobné náklady
v tom: - mzdové náklady
- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
- náklady na sociálne poistenie
- sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM
v tom : - odpisy DNM a DHM
- opravné položky k DNM a DHM
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu
Opravné položky k pohľadávkam
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Pridaná hodnota
Výnosy z finančnej činnosti spolu
Výnosové úroky
v tom: - ostatné výnosové úroky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť spolu
Nákladové úroky
v tom: -ostatné nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady 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 31.12.2017
k 31.12.2016
48 860 205
49 450 094
48 948 400
49 536 626
90 273
105 142
48 232 330
48 860 021
537 602
484 931
4 568
69 827
70 295
13 800
16 237
48 518 865
49 062 432
31 067
34 770
38 658 884
39 434 582
3 028 231
2 861 278
2 768 479
2 812 706
1 917 655
1 911 083
15 111
15 111
699 172
695 740
136 541
190 772
21 378
29 416
3 894 703
3 743 540
3 910 279
3 774 487
-15 576
-30 947
131
44 068
4 214
-10 276
111 778
112 348
429 535
474 194
7 146 591
7 119 464
170
450
154
411
154
411
16
39
77 298
83 827
66 117
73 220
66 117
73 220
11 181
-77 128
352 407
65 647
3 106
62 541
286 760

10 607
-83 377
390 817
66 425
9 146
57 279
324 392
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Štruktura majetku a zdrojov jeho krýtia
Skutočnosť v €
Skrátená forma súvahy (netto)
k 31. 12. 2017

k 31. 12. 2016

Spolu majetok (AKTÍVA)

30 736 349

32 209 099

Neobežný majetok

23 888 604

24 890 509

182 354

83 643

dlhodobý HM

23 706 250

24 806 866

dlhodobý FM

0

0

6 584 166

6 090 130

66 856

66 420

0

0

kratkodobe pohľadavký

1 858 581

2 397 134

financný majetok

4 658 729

3 626 576

263 579

1 228 460

Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)

30 736 349

32 209 099

Vlastné imanie

19 314 543

19 062 782

z toho: zakladne imanie

6 639

6 639

kapitalove fondý

6 193 737

6 193 737

12 827 407

12 538 014

0

0

286 760

324 392

10 727 659

11 406 351

341 084

510 025

425 035

364 868

kratkodobe zavazký

3 051 540

2 851 458

bankove uverý a výpomoci

6 910 000

7 680 000

v tom: dlhodobe

6 140 000

6 910 000

770 000

770 000

694 147

1 739 966

z toho: dlhodobý NM

Obežný majetok
zasobý
dlhodobe pohľadavký

Časové rozlíšenie

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

kratkodobe
Časové rozlíšenie
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Štruktúra majetku k 31.12.2017
(spolu 30,7mil €)

Obežný
majetok
21,4%

Neobežný
majetok
77,7%

Časové
rozlíšenie
0,9%
Majetok spoločnosti sa v roku 2017 znízil z 32,2 mil. € na 30,7 mil. €, z toho dlhodobý neobezný
majetok sa znízil z 24,9 mil. € na 23,9 mil. €.

Štruktúra zdrojov krytia majetku k 31.12.2017
(spolu 30,7 mil. €)

Vlastné
imanie
62,8 %

Záväzky
34,9%

Časové
rozlíšenie
2,3%

Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) sa znízili z 32,2 mil. € na 30,7 mil. €.
Vlastné imanie spolocnosti v roku 2017 vzrastlo z 19,1 mil. € na 19,3 mil. €.
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Financovanie
Banka

Druh uveru

Cerpanie
uveru od:

Cerpaný
uver v €

Šplatený
uver v €

Zostatok uveru
k 31.12.2017 v €

VÚB a.s.

investicný 06/2012

5 785 000

2 330 000

3 455 000

CŠOB a.s.

investicný 06/2012

5 785 000

2 330 000

3 455 000

11 570 000

4 660 000

6 910 000

Celkom

Investicne uverý v CŠOB a VÚB cerpane od 06/2012 boli v roku 2014 docerpane, co v celkovej výske
cerpania predstavuje sumu 11 570 000 €.
Banký si v roku 2017 zinkasovali splatký uverov v objeme 770 000 €, celkove bol splatený uver od
zaciatku cerpania v sume 4 660 000 €.
Celkova zaťazenosť spolocnosti investicnými uvermi k 31.12.2017 bola vo výske 6 910 000 €.
Zostatok investicných uverov k 31.12.2017 bol v celkovej sume 6 910 000 €, z toho casť uverov
vo výske 770 000 € je splatna do 31.12. 2018 a zostavajuca casť zostatku uverov vo výske 6 140 000
€ je dlhodobeho charakteru.
Kontokorentný uver v roku 2017 nebol cerpaný.
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Navrh na rozdelenie zisku za rok 2017

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk
Dan z príjmov pravnických osob splatna

352 407
3 106
62 541

Odlozena dan z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk

286 760

Rozdelenie zisku za rok 2017- návrh:
- prídel do socialneho fondu

35 000

- prídel do fondu rozvoja na investicne výdaje

251 760

Špolocnosť navrhuje rozdeliť výtvorený zisk po zdanení prioritne na obstaranie planovaných
investícií z vlastných zdrojov a casť zisku na prídel do socialneho fondu na plnenie cieľov socialnej
politiký.
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Informacia o nazore audítora na uctovnu zavierku
Áudit uctovnej zavierký za rok 2017 spolocnosti TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spolocnosť s rucením
obmedzeným Kosice uskutocnil: ÁÚDIT-LD, s.r.o., spolocnosť zapísana do Obchodneho registra
Okresneho sudu Kosice I, odd. Šro, vlozka císlo 25885/V, licencia ÚDVÁ c. 359.
Dna 27.3.2018 výdal audítor k uctovnej zavierke 2017 spravu s nepodmieneným nazorom bez
výhrad.
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