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Prehľad základných ukazovateľov
Ukazovateľ

M.j.

Skutočnosť

Škutočnosť

Index

rok 2018

rok 2017

2018/2017

Nákup tepla celkom

MWh

528 370

564 789

0,936

Predaj tepla celkom

MWh

499 825

533 881

0,936

Tržbý za teplo na ÚK a TÚV

€

44 698 373

44 507 461

1,004

Tržbý za stud. vodu na ohrev TÚV

€

3 845 541

3 724 869

1,032

Tržbý za službý

€

553 973

537 602

1,030

Ostatné tržbý a výnosý

€

122 079

178 638

0,683

Výnosy celkom

€

49 219 966

48 948 570

1,006

Špotrebované palivá a energie

€

38 384 874

38 125 773

1,007

Ostatné spotrebované nákupý

€

3 577 655

3 592 409

0,996

Osobné nákladý

€

2 940 173

2 768 479

1,062

Odpisý a opravné položký DM

€

3 614 045

3 894 703

0,928

Ostatné nákladý

€

305 288

214 799

1,421

Náklady celkom bez dane z príjmov

€

48 822 035

48 596 163

1,005

Výsledok hospodárenia pred zdanením

€

397 931

352 407

1,129

Daň z príjmu PO, odlož. daň

€

74 926

65 647

1,141

Výsledok hospodárenia po zdanení

€

323 005

286 760

1,126

Pridaná hodnota

€

7 161 925

7 146 591

1,002

147,85

147,63

1,001

Priem. prepoč. stav zamestnancov

osoby

Obstaranie investícií

€

2 753 506

2 892 930

0,952

Aktíva k 31.12.

€

35 286 130

30 736 349

1,148

z toho: dlhodobý majetok (netto)

€

29 203 121

23 888 604

1,222

Vlastné imanie k 31.12.

€

19 602 548

19 314 543

1,015
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Vývoj základných ukazovateľov

V roku 2018 spolocnosť predala 499,8 GWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV. Oproti rovnakemu
obdobiu minuleho roka sme predali o 34,1 GWh menej tepla. Znízený predaj tepla odzrkadľuje
klimaticke podmienký pocas roka 2018.
Trzbý z predaja tepla na ÚK a TÚV vo výske 44,7 mil. € predstavuju 90,8% celkových výnosov. Oproti
roku 2017 boli trzbý výssie o 4 %.
Nakladý za spotrebovane paliva a energie v objeme 38,4 mil. € vzrastli oproti predchadzajucemu
obdobiu o 7 %.
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.

Špolocnosť si v sledovanom období udrzala dobru financnu kondíciu a likviditu.
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Profil spoločnosti a základné údaje
Hlavným predmetom podnikania spolocnosti je zasobovanie teplom býtoveho a nebýtoveho fondu
Kosíc 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 obhajenie svojej opodstatnenosti a postavenia na lokalnom trhu
s dodavkami tepla, a to ich spoľahlivosťou a zodpovedajucou kvalitou, 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, zvýsovaním kvalifikacie zamestnancov a prehlbovaním
sýstemu ich hmotnej zainteresovanosti.
V sustave centralizovaneho zasobovania teplom (ŠCZT) na Šlovensku patrí spolocnosť k najvacsím
dodavateľom tepla. Jej sluzbý výuzíva prevazna casť obcanov mesta Kosice, hlavne domacnosti, ale
dodavký tepla a teplej uzitkovej vodý su urcene aj pre verejný sektor a ostatných odberateľov.
Špolocnosť sa aktívne zucastnuje spolocenskeho diania v meste, podieľa sa na organizovaní
významných spolocenských a sportových podujatí a podporuje rozne humanitarne, ekologicke
a ine aktivitý.
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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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Organizačná štruktúra k 31.12.2018

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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Štatutárne orgány a manažment spoločnosti
Štatutárne orgány spoločnosti
k 31.12.2018
Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Konateľ

k 31.12.2017

JÚDr. Martin Petrusko do
10.12.2018
Ing. Erich Blanár od 10.12.2018 Ing. Juraj Briskar do 10.12.2018
Mesto Košice od 10.12.2018

Ing. Peter Kolár od 10.12.2018

Ing. Ándrej Šitkar do 10.12.2018

Ing. Rastislav Javorský od
10.12.2018

Ing. Lenka Kovacevicova do
10.12.2018

Ing. Jaroslav Tkáč od 10.12.2018

Ing. Štefan Kapusta do
10.12.2018

Manažment spoločnosti
k 31.12.2018

k 31.12.2017

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 obyvateľov mesta Košice
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 manažérsky systém
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 roku 2018 spolocnosť uspesne absolvovala recertifikacný audit IMŠ, ktorý realizovala
spolocnosť QŠCert, spol. s r.o.
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Ľudské zdroje
Prehľad poctu zamestnancov v rokoch 2018 a 2017
Ukazovateľ

Rok 2018

Rok 2017

Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

147,85

147,63

z toho: - kategoria TH

64,77

64,04

83,08

83,59

Fyzický stav zamestnancov k 31.12.

147

147

z toho: kategoria TH

65

65

82

82

33

31

4

4

kategoria R

kategoria R
Zený
Zamestnanci so zdravotným postihnutím

Výtvaraním podmienok pre vzdelavanie, prehlbovanie kvalifikacie, ako aj pre regeneraciu síl,
podporuje spolocnosť svojich zamestnancov v ich pracovnom a osobnom raste. V zmýsle
kolektívnej zmluvý zabezpecovala pre zamestnancov preventívne lekarske prehliadký vo vzťahu
k výkonu prace a rekondicno - ozdravne pobýtý.
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Bezpečnosť 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 spoločnosti
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.
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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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Ostatné informácie o spoločnosti
Špolocnosť podnika len na uzemí ŠR, nema organizacnu zlozku v zahranicí. V roku 2018 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 2018, uvedenými
v castiach tejto výrocnej spravý, zabezpecuje spolocnosť východiska pre realne naplnenie svojho
pozitívneho vývoja.
Výrocna sprava za rok 2018 bola zostavena dna 26.3.2019. Jej prílohou je uctovna zavierka
spolocnosti za kalendarný rok 2018.
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Obchod s energiami
Zmluvné vzťahy
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 2018 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. 2018 v pocte 431, s ktorými bolo uzatvorených 1807 „Zmluv
o dodavke a odbere tepla a TÚV“ .

Nákup a predaj tepla
Z celkoveho predaja tepla (499,8 GWh) bolo 97,1% realizovaných v ramci ŠCZT* Kosice (1,5%-ný
podiel pripada na ŠCZT Šaca a 1,4% na teplo z kotolní).
Rozdiel medzi nakupom tepla a zemneho plýnu a predajom tepla v roku 2018 vo výske 28,5 GWh
predstavuje mernu ucinnosť transformacie a rozvodu tepla 94,6%.
Objem a struktura nakupu tepla v roku 2018 a porovnanie s r. 2017
Index

Nákup
[MWh]

Rok 2018

Rok 2017

ŠCZT* Kosice

512 146,7

546 767,8

0,9367

ŠCZT Šaca

8 240,0

8 854,4

0,9306

PK** Kosice

7 982,8

9 166,4

0,8709

528 369,5

564 788,6

0,9355

Spolu

* ŠCZT – sustava centralneho zasobovania teplom
** PK - plýnove kotolne
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Objem a struktura predaja tepla v roku 2018 a porovnanie s r. 2017

Predaj

Index

Rok 2018

Rok 2017

ŠCZT Kosice

485 209,4

517 703,1

0,9372

64,0%

ŠCZT Šaca

7 543,9

8 137,2

0,9271

100,0%

PK Kosice

7 071,9

8 040,3

0,8796

71,9%

Spolu

499 825,2

533 880,6

0,9362

64,7%

[MWh]
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Trendy a merné ukazovatele
Sústava centrálneho zásobovania teplom(SCZT)
V ramci ŠCZT trend nakupu a predaja tepla zaznamenal pokles s indexom 0,937, pricom podiel
predaja tepla ÚK je v urovni 64,6%. 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 2016 az 2018
[GWh]

2016

2017

2018

Nakup celkom v ŠCZT KE

546,6

546,8

512,1

8,7

8,9

Nakup OŠT celkom

555,3

555,7

520,3

Predaj z OŠT

526,4

525,8

492,7

z toho: ÚK

346,9

347,0

318,2

TÚV

179,5

178,8

174,5

65,9%

66,0%

64,6%

Rozdiel (nakup - predaj)

28,9

29,9

27,6

Merna strata [%]

5,2%

5,4%

5,3%

Medziročný index nákupu

1,001

0,937

Medziročný index predaja

0,999

0,937

Medziročný index ÚK

1,000

0,917

Medziročný index TÚV

0,996

0,976

Nakup
Šaca

celkom

v ŠCZT

% podiel ÚK

8,2

V porovnaní s predchadzajucim rokom je predaj tepla v ramci ŠCZT Kosice a Šaca nizsí o 33,1 GWh.
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Kotolne
Vývoj nakupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2016 az 2018
2016

2017

2018

Nakup ZP [tis.m3]

961,818

945,261

Teplo v ZP [GWh]

9,339

9,166

7,983

Predaj tepla [GWh]

8,217

8,040

7,072

Index nákupu tepla v ZP

0,981

0,871

Index predaja

0,978

0,880

823,641

V porovnaní s rokom 2017 je nizsí nakup ZP s indexom 0,871 a aj predaj tepla s indexom 0,880.

Ústredné kúrenie (ÚK)
Pri porovnaní klimatických podmienok bol zaznamenaný pokles predaja tepla na ÚK v porovnaní s
predchadzajucim rokom.
Zavislosť priemernej teplotý a merných hodnot v rokoch 2016 az 2018
2016

2017

2018

Pocet dennostupnov (D°)

3 515

3 614

3 147

Predaj ÚK na OŠT ŠCZT KE [GWh]

338,7

338,9

310,7

Priemer tvs ÚK [°C]

4,58

4,42

3,53

Pocet výkurovacích dní

228

232

191

96,4

93,8

98,7

Merna
spotreba
[MWh/D°]

tepla

ÚK

V merných ukazovateľoch je predaj tepla na ÚK charakterizovaný narastom predaja na
dennostupen.
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Tepla uzitkova voda (TÚV)
Špotreba TÚV zaznamenala oproti predchadzajucim dvom rokom pokles s indexom 0,984, pricom
je dosiahnutý index spotrebý tepla na ohrev TÚV 0,976.
Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2016 az 2018
2016

2017

2018

Voda na ohrev TÚV [tis.m3]

2 060

2 017,362

1 984,087

Teplo v TÚV [GWh]

179,5

178,8

174,5

Merna spotreba tepla na TÚV [GJ/m3]

0,314

0,319

0,317

Index spotreby vody

0,979

0,984

Index spotreby tepla

0,996

0,976

K 31.12.2018 bolo realizovane meranie mnozstva TÚV na pate domu na 116 okruhoch OŠT.

Elektricka energia
Pokles spotrebý elektrickej energie z dovodu zavadzania regulacie pohonov cerpadiel, ako aj
prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov v minulých rokoch sa stabilizoval a spotreba elektriný
na predane teplo v rokoch 2016-2018 je na rovnakej urovni. Nizsia spotreba v roku 2018 je
ovplývnena nizsím poctom výkurovacích dní.
Špotreba elektrickej energie v ŠCZT KE v rokoch 2016 az 2018

Nakup elektrickej energie v MWh

2016

2017

2018

5 034

4 957

4 598

0,985

0,928

0,0096

0,0095

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.
Oddelenie merania a metrologie v ramci svojej hlavnej cinnosti zabezpecuje 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. 2018 do 31.12.2018 bola pre nasu spolocnosť urcena
rozhodnutím ÚRŠO c. 0055/2018/T zo dna 14.11.2017.
Pre OŠT a PK Kosice bola maximalna cena vo variabilnej zlozke (VZ) s ucinnosťou od septembra
2018 zmenena Rozhodnutím ÚRŠO c.0161/2018/T zo dna 13.08.2018. K zvýseniu doslo z dovodu
navýsenia nakupnej cený tepla vo variabilnej zlozke (VZ) od dodavateľa Teplaren Kosice, a.s. v
skratke TEKO, a.s.
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 2018.
Nakladý evidovane v uctovníctve za rok 2018 boli zuctovane na ekonomický opravnene nakladý
vratane nakladov na palivo pri zohľadnení skutocnej cený paliva, a nakladý regulovanej zlozký
fixných nakladov s primeraným ziskom, vratane dobropisu za nakup tepla vo fixnej zlozke za rok
2018 od dodavateľa tepla Teplaren Kosice, a.s. v skratke TEKO, a.s.
Škutocna variabilna cena vo VZ ( priemerna) za rok 2018 pre OŠT a PK Kosice bola nizsia oproti
maximalnej cene tepla v dosledku nizsej jednotkovej cený na nakup elektrickej energie a
nakupovaneho tepla vo VZ.
Škutocna cena tepla vo fixnej zlozke (FZ) pre OŠT Kosice je nizsia oproti urcenej maximalnej cene
tepla o 4,5397€/kW v dosledku dobropisu dodavateľa tepla Teplaren Kosice, a.s. v skratke TEKO,
a.s. vo výske 455 tis. € za nakup tepla vo FZ.
Prehľad o cenach tepla nasej spolocnosti za roký 2017 a 2018:
2018
Index
01.-08./
09.-12./
Škutočná
OST a plýnové kotolne
I.
II.
2018
2018
Ø
Ø ku II. 2018
cena
/2017
tepla
Určená
Určená
Skutočná Skutočná Skutočná
rozdiel
2017
cena tepla cena tepla cena tepla cena tepla cena tepla
Variabilná zložka (VZ)
0,0338
0,0364
0,0397
0,0364
0,0387
0,0372 -0,0025 1,101
€/kWh
Fixná zložka (FZ)
257,4481 262,3919 262,3919
257,8522 -4,5397 1,002
€/kW
Celkom informatívne
82,375
85,908
89,208
85,851
-3,3570 1,042
€/MWh
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Škutocna cena tepla* vo VZ pre OŠT Kosice Šaca prekrocila urcenu maximalnu cenu vo VZ o 0,0001
€/kWh, ktoru nie je mozne pri fakturacii prekrociť. Pre OŠT Šaca je tak skutocna cena tepla za rok
2018 vo výske urcenej maximalnej cený tepla.

OŠT Šaca

Škutocna
cena
tepla
2017

Variabilná zložka (VZ) €/kWh
Fixná zložka (FZ) €/kW
Celkom informatívne €/MWh

0,0275

2018

Určená

Skutočná

cena tepla cena tepla*

Škutočná

Index

fakturovaná

2018/2017

cena tepla

0,0293

0,0294

0,0293

1,065

210,9772 211,7923

211,7923

211,7923

1,004

69,361

69,261

1,029

67,307

69,261

Celkovo po zuctovaní skutocných nakladov za variabilnu, fixnu zlozku a predaj TÚV dobropisujeme
za rok 2018 nasim odberateľom sumu 697 790,74 € bez DPH.
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Distribúcia tepla a údržba TTZ
V roku 2018 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:
•
•
•
•
•

187 odovzdavacích staníc
278 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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Údržba 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).
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Inovácia technológií a investičná činnosť
V roku 2018 boli realizovane investicne akcie vývolane potrebou obnový uz nevýhovujucej a
zastaranej technologie, a to pri zohľadnení poziadaviek a potrieb výplývajucich z hlavneho
predmetu podnikania spolocnosti.
Obstaranie strojných investícií, merania a regulacie, diaľkoveho prenosu a informacných a
riadiacich sýstemov bolo zabezpecovane v spolupraci s jednotlivými oddeleniami spolocnosti..
Doraz bol kladený hlavne na zefektívnenie distribucie tepla a TÚV, usporu nakupovaných energií,
kvalitu a spoľahlivosť poskýtovaných sluzieb odberateľom.
Realizacia projektu modernizacie rozvodov tepla na sídlisku KVP, v rozsahu 1., 2. a 3. casti, bola
spolufinancovana z fondov EÚ (Operacný program Kvalita zivotneho prostredia, poskýtnuta dotacia
vo výske 4 087 910,78 EÚR).

V priebehu projektu rekonstrukcie plaveckeho bazena na Mestskom kupalisku Rumanova bola
výuzita financna dotacia poskýtnuta Mestom Kosice, a to vo výske 200.000 EÚR.
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Informačné a komunikačné systémy
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 2018 realizovane:
•

komunikacne trasý a príprava na vizualizaciu riadiacich sýstemov na dispecerskom
pracovisku,

•

profýlaktika pracovných staníc TEHO,

•

výkonana optimalizacia prepínacov CIŠCO na dispecingu,

•

ukoncenie investicnej akcie inovacia riadiacich sýstemov na OŠT 2212, 2221, 2222, 2223,
2225, 2231, 2232, 2621, 2622, 2623, 2641, 2642,

•

ukoncenie realizacie investicnej akcie: pripojenie meracov do siete TEHO s výuzitím
technologie LoRa,

•

výkonana optimalizacia diskoveho poľa na virtualnej infrastrukture, vratane inovacie
zalozných zdrojov ÚPŠ v centralnej budove,

•

rozsírenie programu ŠharePoint o modul ziadanký a objednavký, vratane povýsenia verzie
On-premise Šharepoint server 2016,

•

implementacia udajov o hýdroforovej stanici na OŠT 1805 do centralneho dispecerskeho
sýstemu TEDIŠ

•

ukoncena vizualizacia 13 x OŠT do dispecerskeho sýstemu CDŠ TEIDŠ, vratane upgrade
sýstemu D2000 TEDIŠ na verziu V 11.,

•

rozsírenie aplikacneho programu TEPLOMER, ktorý zabezpecuje centralný zber meracov
tepla,

•

modernizacia IT infrastrukturý a upgrade replikacneho a zalohovacieho servera,

•

konsolidaciu zalozných zdrojov s cieľom zvýsenia kapacitý na dispecingu Tahanovce,

•

Úpgrade sieťovej infrastrukturý,

•

komplexna rekonfiguracia hlavnej bezpecnostnej braný.
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Pohľadávky a záväzky

Krátkodobé pohľadávky celkom :

Stav k
01.01.2018 v €
2 027 089

Stav k
31.12.2018 v €
2 989 988

z toho: z obchodneho stýku

1 913 003

2 912 009

110 202

73 998

3 884

3 981

312 333

298 142

z toho: po lehote za teplo a TÚV

268 861

256 716

Štav opravných poloziek k pohľadavkam

168 508

129 623

Pohľadavký výmahane sudnou cestou

139 571

138 622

0

1 037

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY (brutto)

danove pohľadavký
ine pohľadavký
Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadavký voci Mestu Kosice za teplo a TÚV

Od zaciatku roka sa znízili celkove pohľadavký po lehote splatnosti o 14 191 €. Najvacsí vplýv na
pokles pohľadavok po lehote splatnosti mal odpis pohľadavký MFK Kosice v hodnote 27 620,50 €.
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Stav k
01.01.2018 v €

Stav k
31.12.2018 v €

Stav krátkodobých záväzkov celkom:

3 051 540

1 986 904

z toho: z obchodneho stýku

2 667 031

1 471 978

danove zavazký

133 453

255 963

ostatne zavazký

2 535

1 730

248 521

257 233

0

0

zavazký voci zamestnancom a zo soc. zabezpecenia
z toho: zavazký po lehote splatnosti

V sledovanom období spolocnosť uhradzala vsetký zavazký v lehote splatnosti.
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Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia
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 31.12.2018
k 31.12.2017
49 124 454
48 860 205
49 219 849
48 948 400
26 567
90 273
48 543 914
48 232 330
553 973
537 602
4 568
43 332
69 827
52 063
13 800
48 741 203
48 518 865
8 767
31 067
38 903 617
38 658 884
3 050 145
3 028 231
2 940 173
2 768 479
1 990 670
1 917 655
15 786
15 111
779 106
699 172
154 611
136 541
26 013
21 378
3 614 045
3 894 703
3 629 621
3 910 279
-15 576
-15 576
131
-1 790
4 214
200 233
111 778
478 646
429 535
7 161 925
7 146 591
117
170
154
154
117
16
80 832
77 298
60 075
66 117
60 075
66 117
20 757
-80 715
397 931
74 926
61 272
13 654
323 005

11 181
-77 128
352 407
65 647
3 106
62 541
286 760
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Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia
Skutočnosť v €
Skrátená forma súvahy (netto)
k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2017

Spolu majetok (AKTÍVA)

35 286 130

30 736 349

Neobežný majetok

29 203 121

23 888 604

228 952

182 354

dlhodobý HM

28 974 169

23 706 250

dlhodobý FM

0

0

5 454 898

6 584 166

66 949

66 856

0

0

kratkodobe pohľadavký

2 860 365

1 858 581

financný majetok

2 527 584

4 658 729

628 111

263 579

Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)

35 286 130

30 736 349

Vlastné imanie

19 602 548

19 314 543

z toho: zakladne imanie

6 639

6 639

kapitalove fondý

6 193 737

6 193 737

13 079 167

12 827 407

0

0

323 005

286 760

10 279 359

10 727 659

570 458

341 084

432 036

425 035

kratkodobe zavazký

1 986 904

3 051 540

bankove uverý a výpomoci

7 289 961

6 910 000

v tom: dlhodobe

6 186 628

6 140 000

1 103 333

770 000

5 404 223

694 147

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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Majetok spoločnosti sa v roku 2018 zvýsil z 30,7 mil. € na 35,3 mil. €, z toho dlhodobý neobezný
majetok sa zvýsil z 23,9 mil. € na 29,2 mil. €.

Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) sa zvýsili z 30,7 mil. € na 35,3 mil. €.
Vlastné imanie spolocnosti v roku 2018 vzrastlo z 19,3 mil. € na 19,6 mil. €.
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Financovanie
Banka

Cerpanie
Druh uveru
uveru od:

Cerpaný
uver v €

Šplatený
uver v €

Zostatok uveru
k 31.12.2018 v
€

VÚB a.s.

investicný 06/2012 5 785 000,00

2 715 000

3 070 000,00

CŠOB a.s.

investicný 06/2012 5 785 000,00

2 715 000

3 070 000,00

CŠOB a.s.

investicný 11/2018 1 149 960,78

0

1 149 960,78

Celkom

12 719 960,78 5 430 000

7 289 960,78

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 €.

Špolocnosť dna 19.10.2018 podpísala s CŠOB Zmluvu o ucelovom uvere c.0921/18/80403 za
ucelom financovania a refundacie nakladov projektu „Rekonstrukcia a modernizacia rozvodov tepla
na okruhoch KVP“.
Úver bol poskýtnutý s uverovým limitom 2 000 0000 € a moze býť cerpaný v sulade s ucelom
dohodnutým v Zmluve do 27.06.2019. K cerpaniu uveru doslo 26.11.2018 v sume 1 149 960,78 €.

Banký si v období 01-12/2018 zinkasovali splatký uverov v objeme 770 000 €, celkove bol splatený
uver od zaciatku cerpania v sume 5 430 000 €.
Celkova zaťazenosť spolocnosti uvermi k 31.12.2018 bola vo výske 7 289 960,78 €. Z toho casť
uverov vo výske 1 103 333 € je splatna do 31.12.2019 a zostavajuca casť zostatku uverov vo výske
6 186 627,78 € je dlhodobeho charakteru.
Kontokorentný uver v roku 2018 nebol cerpaný.

Š t r a n a | 30

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Transfer poskytnutý z rozpočtu Mesta Košice
V sulade so schvaleným rozpoctom Mesta Kosice pre rok 2018 kapitalových výdavkov nam Mesto
Kosice poskýtlo kapitalový transfer vo výske 200 000 € na výkonanie modernizacie a rekonstrukcie
50 m plaveckeho bazena v Mestskom kupalisku na Rumanovej ulici.

Dotácie poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR
Ministerstvo hospodarstva ŠR zastupene Zvazom automobiloveho priemýslu Šlovenskej republiký
nam poskýtlo príspevok pre bateriove elektricke vozidla pri zakupení dvoch elektromobilov znacký
Nissan LEÁF v sume 2 x 2 000 €. Druha casť príspevku 2 x 1 500 € nam bola poskýtnuta 4.12.2018
v sume 3 000 €. Tretia casť príspevku 2 x 1 500 € nam bude poskýtnuta po splnení podmienký
preukazania trvania evidencie v ŠR mesiac po uplýnutí druheho roku registracie (t.j. 25.11.2019).

Dotácie poskytnuté Ministerstvom životného prostredia SR
Špolocnosť pripravila projekt na rekonstrukciu a modernizaciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v
Kosiciach. Jedna sa o 12 okruhov, rozdelených do 4 samostatných castí.
V roku 2018 boli realizovane prve tri casti, spolu 9 okruhov s celkovou dlzkou potrubných rozvodov
TÚV a ÚK viac ako 14 km. Posledna stvrta casť projektu bude realizovana v rokoch 2019 az 2020.
V zmýsle Zmluvý o poskýtnutí nenavratneho financneho príspevku (císlo zmluvý: KZP-PO4-ŠC4512017-20/H357) a jej dodatkov c.1 a 2, bol spolocnosti schvalený nenavratný financný príspevok z
europských strukturalných a investicných fondov vo výske 5 831 936,61 €.
V roku 2018 v ramci realizacie projektu rekonstrukcie a modernizacie rozvodov tepla na sídlisku
KVP v Kosiciach bol poskýtnutý nenavratný financný príspevok nasej spolocnosti v celkovej výske
4 087 910,78 €.
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Navrh na rozdelenie zisku za rok 2018

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

397 931 €
61 272 €
13 654 €

Odlozena dan z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk

323 005 €

Rozdelenie zisku za rok 2018- návrh:
- prídel do socialneho fondu
- prídel do fondu rozvoja na investicne výdaje

35 000 €
288 005 €

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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Informácia o názore audítora na účtovnú závierku
Áudit uctovnej zavierký za rok 2018 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 27.3.2019 výdal audítor k uctovnej zavierke 2018 spravu s nepodmieneným nazorom bez
výhrad.
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Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2018
podľa § 20 Zakona o uctovníctve c. 431/2002 Z.z. v znení neskorsích predpisov
TEPELNE HOŠPODÁRŠTVO spolocnosť s rucením obmedzeným Kosice
Komenskeho 7, 040 01 Kosice
Tel. 055/ 6007100
www.teho.sk

Kosice 28.3.2019

