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základné údaje
o spoločnosti

ÚVODNÉ SLOVO

Identifikačné údaje:

Vážení akcionári, obchodní partneri,

Obchodná spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., so sídlom v Trenčíne, ul. 1. mája 11, bola
založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16. 12. 1998 ako univerzálny právny nástupca zaniknutej spoločnosti
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, spol. s r. o.

dovoľujem si Vám predložiť výročnú správu za rok
2014. Oproti predchádzajúcim rokom to bol rok
výrazne neštandardný, nakoľko naša spoločnosť
ukončila spoluprácu so spoločnosťou TVK, a.s. ako
najväčším partnerom v oblasti prevádzkovania.

Obchodné meno: 		
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Sídlo: 				
ul. 1. mája 11, 911 01 TRENČÍN
IČO: 				
36 306 410
IČ DPH: 				SK2020176191
Deň vzniku: 			
01.01.1999
Právna forma: 			
akciová spoločnosť
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddiele Sa vložka číslo 10163/R.
Menovitá hodnota, počet a druh akcií:
Základné imanie: 		
Počet akcií:			
Druh, podoba a forma akcií:
Menovitá hodnota 1 akcie:

136 034,0 €
4 001 ks
kmeňové, listinné, na meno
34,0 €

Predmet činnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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prevádzkovanie verejných vodovodov
prevádzkovanie verejných kanalizácií
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
rozbor pitných a odpadových vôd
inžinierske činnosti v rozsahu voľných živností
výkon činnosti stavebného dozoru, vodohospodárske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, voda, kanalizácia, plyn
opravy vodomerov
výroba a montáž vodomerov na teplú a studenú vodu, merače tepla
prieskumné a podzemné práce
vodoinštalatérstvo
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
výroba ventilov a armatúr
výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry
veľkoobchod v rámci voľných živností
maloobchod v rámci voľných živností
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v spojení s inými než základnými službami
ubytovacie služby bez pohostinskej činnosti
reklamné a marketingové služby

Výročná správa 2014

Naša spoločnosť čelila počas roka rôznym
problémom, ale situáciu sa nám podarilo stabilizovať
bez dopadu na kvalitu poskytovaných služieb naším
zákazníkom.
Bol to rok, ktorý nám otvoril nové možnosti
a umožnil naštartovať a rozbehnúť nové aktivity
a podnikateľské príležitosti. Vďaka výkonnému
manažmentu spoločnosti sme sa dokázali v priebehu
krátkej doby preorientovať a získať účasť na
významných projektoch, v iných odvetviach, ktoré
prinesú svoj efekt v budúcich obdobiach.
Výsledky za rok 2014 svedčia o dobrej kondícii
spoločnosti a o výsledkoch dlhoročnej práce v oblasti
zefektívňovania procesov, riadenia a kontroly.
V oblasti prevádzkovania verejných vodovodov
a kanalizácií bola naša spoločnosť jednou
z najefektívnejších spoločností v rámci Slovenska,
pričom sme dokázali generovať nemalé finančné
prostriedky na obnovu a rozvoj infraštruktúry.
Výsledky prevádzkovej činnosti za celé obdobie
pôsobenia našej spoločnosti sú prezentované v tejto
výročnej správe. Za toto obdobie sa nám podarilo
výrazne zmodernizovať a zefektívniť prevádzkové
činnosti a služby pre zákazníkov so zreteľom na
mieru spokojnosti, životné prostredie, cenotvorbu
a legislatívu.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým kolegom
a priateľom, ktorí boli lojálni, korektní, ochotní
podať pomocnú ruku a ktorí nás podporovali v čase
náročných zmien.
Momentálne stojíme na prahu novej etapy
a tešíme sa na ňu!

Ing. Denisa Beníčková
predseda predstavenstva a generálna riaditeľka
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Štatutárne orgány
spoločnosti

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
K 31.12.2014

Predstavenstvo:
Predseda predstavenstva: 	Ing. Denisa Beníčková - od 25.9.2014

Valné zhromaždenie a.s.

Podpredseda predstavenstva :	Ing. Ján Kardoš - od 07.11.2003
Členovia predstavenstva :

Martin Pilko – od 25.9.2014

Predstavenstvo a.s.

Dozorná rada a.s.

				Ing. Milan Topoli - od 07.11.2003
				Ing. Janka Jeřábková – od 25.9.2014

Generálny riaditeľ

Dozorná rada:

Výrobno-technický riaditeľ

Obchodno-finančný riaditeľ

Sekretariát GR

Prevádzka STM činností

Účtáreň

Integrovaný audit a kontrola

Prevádzka VaK

Dane, rozpočet

Ľudské zdroje

Centrálny dispečing

Controlling

Public Relations

Energetik

Financie

Chemické laboratórium

Technické oddelenie

Hospodárska správa

Informatika

Investičné oddelenie

Zákaznícke oddelenie

Predseda dozornej rady: 		BSBA. Maroš Topoli – od 24.6.2014
Členovia dozornej rady:		

Mgr. Adriana Petríková – od 11.6.2014

				JUDr. Matúš Košara – od 7.11.2014
Výkonné vedenie spoločnosti
Ing. Denisa Beníčková

generálna riaditeľka

Ing. Janka Jeřábková

obchodno-finančná riaditeľka

Ing. Róbert Rezníček

výrobno-technický riaditeľ

Kľúčové ukazovatele za rok 2014:
GIS

Počet zamestnancov k 31.12.2014:			
198
Voda vyrobená:					
6 602 tis. m3
Množstvo vyčistenej odpadovej vody:		
8 009 tis. m3
Počet porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti: 748
Straty vody: 					
1 395 tis. m3 (20,7%)
Počet zákazníkov:				5 041*
Počet fakturačných vodomerov:			
4 151*
Počet vystavených faktúr:			
144 902

Doprava
Obstarávanie a nákup

*k 31. 12. 2014
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STRatégia spoločnosti
Stratégiou spoločnosti je budovať stabilné partnerstvo založené na dlhodobej spolupráci a vzájomnej dôvere
vo vzťahu k svojim partnerom, mestám a obciam, zákazníkom, zamestnancom, akcionárom, ale aj vo vzťahu k
životnému prostrediu s cieľom:

•

Poskytovania a neustáleho zlepšovanie služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody, jej odkanalizovanie
a čistenie.

•

Prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd na životnom
prostredí a dodržovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

•

Dosahovania vysokej efektívnosti jednotlivých procesov a činností v spoločnosti

•

Identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev a rizík, environmentálnych aspektov a vplyvov, s ohľadom na
životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, analýzu príčin ich vzniku a prijímanie nápravných
opatrení

•

Neustáleho zvyšovania environmentálneho povedomia zamestnancov a zákazníkov, komunikácie
so zamestnancami a verejnosťou

8

Výročná správa 2014

hlavné činnosti
Jednou z hlavných činností spoločnosti TVS, a.s. je prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
vo vlastníctve miest a obcí trenčianskeho regiónu.
Na základe ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťou TVK, a.s. k 31.10.2014 došlo k poklesu výrobných
a ekonomických ukazovateľov za rok 2014 v dôsledku ukončenia prevádzkovej činnosti. Spoločnosť TVS, a.s. aj
naďalej pokračovala v prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na základe individuálnych zmlúv s inými
obcami.
TVS, a.s. vykonáva nasledovné činnosti:
•
•
•
•

výroba a distribúcia pitnej vody
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
servisná činnosť
laboratórna činnosť
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výroba a distribúcia
pitnej vody

•

voda čerpaná

4 360

•

voda gravitačná

2 242

8 288

8 058

Voda dodaná

135

3 064

•

ostatní odberatelia

1 453

•

voda predaná

1 695

domácnosti

2 003

•

Voda nefakturovaná

2 140

5 042

2 472

Voda dodaná

2 800

Voda nakúpená

Voda vyrobená vlastná

5 042

6 602

6 602

Voda vyrobená vlastná

6 141

2014

6 257

Vybrané ukazovatele v tis. m3

6 588

6 722

Vybrané ukazovatele za výrobu a distribúciu pitnej vody

8 967

V priebehu roka 2014 spoločnosť TVS, a.s. prevádzkovala 711 km vodovodnej siete, prostredníctvom ktorej bola
dodávaná voda 135 720 obyvateľom Trenčianskeho regiónu. Zabezpečené bolo prevádzkovanie 53 vodojemov,
28 čerpacích staníc, 99 vodných zdrojov o kapacite 745 l/s.
Výroba a dodávka vody v priebehu roka prebiehala plynule. V rámci pravidelnej údržby bola skontrolovaná
plánovaná dĺžka siete a všetky vodárenské objekty.
Spoločnosť počas roka plnila požiadavky na dodávku pitnej vody pre všetkých zákazníkov.

9 440

Výroba a distribúcia pitnej vody (v tis. m3)

525

Voda nefakturovaná

1 695

•

straty v potrubnej sieti

1 395

•

vlastná spotreba

300

Počet obyvateľov zásobovaných vodou

2010

2011

2012

2013

2014

Spotreba vody (liter / obyvateľ / deň)

11 108*
112

Dĺžka vodovodnej siete v km

92*

112

2 794*

115

Počet vodovodných prípojok

117

78

124

Spotreba domácností l/obyvateľ/deň

126

Špecifická spotreba vody l.s-1/obyvateľ/deň

78

80

79

80

* k 31.12.2014

85

Špecifická spotreba
Spotreba domácností

Špecifická spotreba vody je spotreba vody prepočítaná z celkového množstva dodanej vody všetkým
odberateľom.
Spotreba domácností je spotreba vody prepočítaná z množstva dodanej vody domácnostiam bez priemyselných
odberateľov a vody predanej obecným vodárenským spoločnostiam.

2010
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2011

2012

2013

2014

11

odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd

servisná činnosť

Kanalizačná sieť v priebehu roku 2014 v regióne pôsobnosti spoločnosti TVS a.s., zabezpečovala odvádzanie
a čistenie odpadových vôd z 3 miest a 10 obcí , čo je od 86 tisíc obyvateľov a priemyselných podnikov, čo
predstavuje 64% napojenosť na kanalizáciu.
Prevádzkovaných bolo 289 km kanalizačnej siete s pripojením 11 tis. kanalizačných prípojok, 39 prečerpávacích
staníc a 8 ČOV, na ktorých sa spolu vyčistilo 8 mil.m3 odpadových vôd.

Hlavnou náplňou prevádzkového strediska servisných činností v roku 2014 bola:

•
•
•
•
•

oprava havárií a porúch na prenajatom prevádzkovom majetku
periodická výmena fakturačných vodomerov
stavebno-montážna činnosť zahrňujúca najmä výstavbu nových vodovodných a kanalizačných prípojok
odstávky neplatičov
preplachy potrubí po poruchách

Vybrané ukazovatele za odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody (v tis. m3)
Vybrané ukazovatele
Vybrané ukazovatele

2014

Voda odkanalizovaná

5 055

Vybrané ukazovatele v ks

•

domácnosti

2 373

Počet opravených porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti

748

•

ostatní

2 682

Počet opravených rozkopávok

202

z toho dažďová voda

Počet vymenených vodomerov
8 009

3

1 460*

Počet kanalizačných prípojok v ks

49*

Dĺžka kanalizačnej siete v km

* k 31.12.2014

Stojace alebo inak poškodené prípojky

V priebehu roka spoločnosť TVS prevzala do prevádzkovania skolaudovanú kanalizačnú sieť v obci Trenčianska
Turná. V rámci tejto siete bolo vybudovaných 7 čerpacích staníc odpadových vôd, ktoré spoločnosť TVS pripojila
na svoj centrálny dispečing.
V rámci údržby siete sa v priebehu roka intenzívne pracovalo aj na čistení, monitorovaní, vývoze žumpových vôd
a odstraňovaní porúch na kanalizačnej sieti. Vyčistených bolo 19,9 km a zmonitorovaných 21,6 km kanalizačnej
siete. Vo vývoze žumpových vôd sme zaznamenali 36% nárast v porovnaní s rokom 2013 a 81% oproti roku 2012,
kedy sme zakúpili druhé vozidlo na túto činnosť.
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2010

2011

717
748

853
2012

2013

105

Za účelom kontroly kvality bol počas roka pravidelne vykonávaný inšpekčný monitoring vybratých producentov
odpadových vôd. Kvalita vyčistených odpadových vôd bola v roku 2014 na 4 ČOV podmienená najmä použitou
technológiou a postupnou modernizáciou. Väčšina sledovaných ukazovateľov bola dodržaná, s výnimkou
nutrientov, ktoré modernizované ČOV dokážu účinne odstraňovať až po skončení ich intenzifikácie a modernizácie.

220

2014

Interné náklady na opravy
(v tis. EUR)
Externé náklady na opravy
(v tis. EUR)

313

2013

891
829

1 112
Domácnosti

395

2012

688

Opravy porúch na infraštruktúre v majetku miest a obcí (v tis. EUR)

580

2011

51

Počet externých zákaziek

Ostatní

2010

326

694
799

2 373
2 682

2 851
3 189

2 846
3 324

2 897
3 354

3 069
3 224

Množstvo vody odkanalizovanej (v tis. m3)

4 673

Počet vybudovaných prípojok

732
673

Množstvo čistených OV v tis. m

2014

Poruchy na sieti (v ks)

2014

V rámci starostlivosti o prenajatý majetok spoločnosť vynaložila 822 tis. EUR na opravy infraštruktúry. ( externé + interné)
Efekt prechodu na realizáciu opráv vlastnými pracovníkmi sa prejavuje hlavne v ekonomickej oblasti, pričom sme pri
nižších nákladoch dokázali zrealizovať väčší počet opráv na prenajatom majetku, čím sa potvrdilo, že si vieme zabezpečiť
opravy vo vlastnej réžii lacnejšie a často aj kvalitnejšie. Prínos v prevádzkovej oblasti je dohľad na kvalitou použitého
materiálu a kvalitou vykonanej práce a následne predĺženie životnosti a zníženie potreby opráv v budúcnosti.
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laboratórna činnosť

politika spoločnosti

Voda sa v živote dotýka všetkého od nášho zdravia, zdravého životného štýlu až po výrobu produktov, ktoré
konzumujeme. Kvalita vody je preto rozhodujúcim parametrom pre jej bezpečnú distribúciu k zákazníkovi.
V pravidelne odoberaných vzorkách v celom procese výroby pitnej vody až po kohútik priamo u zákazníka
sa sleduje chemická aj epidemiologická bezpečnosť pitnej vody, ktorá musí spĺňať prísne kritériá legislatívy.
Chemické laboratórium zabezpečovalo pravidelný monitoring kvality pitnej vody v zmysle „Plánu odberu vzoriek
pitnej vody pre rok 2014“, odsúhlaseného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorý bol
v plnom rozsahu splnený.
Výsledkom procesu čistenia odpadových vôd na komunálnych čistiarňach je skutočnosť, že voda, ktorú človek
z prírody odoberie a využije vo svoj prospech sa vyčistená vracia späť do prírody. Chemické laboratórium
v odoberaných vzorkách odpadových vôd a čistiarenských kalov počas roka 2014 v rámci prevádzkového
a inšpekčného monitoringu, vyhodnocovalo požadované ukazovatele kvality odpadovej vody. Podľa získaných
výsledkov bolo možné priebežne zabezpečiť sledovanie a riadenie technologických procesov na ČOV a tým
zabezpečiť, aby vypúšťaná odpadová voda nemala dopad na životné prostredie v našom regióne.
V oblasti poskytovania služieb pre externých zákazníkov
laboratórium vykonávalo skúšky pitnej vody, odpadovej vody
a čistiarenského kalu. Zákazníci aj prevádzkovatelia obecných
vodovodov, ktorí nemajú s TVS uzavretú zmluvu o prevádzkovaní sú
pravidelne oslovovaní s ponukou služieb a platným cenníkom.

Zmyslom existencie spoločnosti a náplňou našej činnosti je poskytovanie tovarov a služieb fyzickým a právnickým
osobám v oblasti zásobovania pitnou vodou, jej odkanalizovania a čistenia v duchu motta
„PRINÁŠAME ĽUĎOM TO NAJDÔLEŽITEJŠIE“
Zakladáme prosperitu našej spoločnosti na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Usilujeme
sa v rámci vykonávanej činnosti o to, aby zákazníci videli naše služby ako prospešné, kvalitné a spoľahlivé. Dôveru
zákazníkov získavame profesionálnym prístupom a príkladným vystupovaním na všetkých úrovniach vzájomného styku.
Zlepšujeme kvalitu poskytovaných služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou, jej odkanalizovania a čistenia a
preukazujeme plnenie štandardov kvality za podmienok uzatvorených v zmluve alebo podľa platnej vyhlášky URSO.
Rešpektujeme vo vzťahu k ŽP príslušné zákony, nariadenia ako i poznatky modernej vedy. Naše činnosti prevádzkujeme
s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia. Pri hospodárení s vodou ako s cenným
prírodným zdrojom minimalizujeme straty vo všetkých fázach jej využitia a našou prioritnou povinnosťou je snaha o jej
navrátenie do prírodného kolobehu v čo najčistejšej forme.
Napĺňame dodržiavanie platnej legislatívy a noriem SR v oblasti environmentu, BOZP, prevádzkovej dokumentácie,
ako i iné požiadavky stanovené materskou spoločnosťou SUEZ Environnement s cieľom zabezpečenia neustáleho
zlepšovania.
Požadujeme, aby starostlivosť o BOZP a preventívna činnosť bola nedeliteľnou súčasťou plnenia úloh všetkých
zamestnancov. Hodnotíme a prehodnocujeme prevádzkové podmienky v spoločnosti – potenciálny zdroj pracovného
úrazu. Na základe zistených nebezpečenstiev a rizík vytvárame pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé
riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku. Hodnotíme dosiahnutú úroveň BOZP prostredníctvom stanovených cieľov
a programov v oblasti BOZP.

V roku 2014 sa odobralo a vyhodnotilo celkom:
•
  832  vzoriek pitnej vody pre interné potreby
•
1805  vzoriek odpadovej vody pre interné potreby

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa v rámci sprievodných akcií
v chemickom laboratóriu vykonávali bezplatne pre širokú verejnosť
skúšky obsahu dusičnanov vo vzorkách pitnej vody z individuálnych
studní. Túto možnosť využilo rekordných 893 záujemcov zo širokej
verejnosti. Každý zákazník dostal o skúške jeho vody protokol
s informáciou o ďalších skúškach pitnej vody a o možných rizikách
ak pijú vodu, ktorá sa pravidelne nekontroluje.
Z celkového počtu 893 vzoriek bola v 142 vzorkách zistená
nadlimitná hodnota dusičnanov nad povolený limit 50 mg/ l
(v zmysle NV SR 496/2010 Z. z. ), čo predstavuje 15,9%.

Osvedčenie o akreditácií chemického laboratória

Požadujeme, aby každý zamestnanec na svojom pracovisku vyhľadával nebezpečenstvá a riziká a informoval o nich
svojho nadriadeného. Pravidelne kontroloval svoje pracovisko z hľadiska BOZP, používal pridelené OOPP a riadne s nimi
hospodáril.
Podporujeme rovnaký prístup, spravodlivosť, zákonnosť, slušnosť a etické správanie vo všetkých vzťahoch v súlade
s Etickou chartou a Etikou vo vzťahoch s dodávateľmi vydanou Suez Environnement umiestnenou na internetovej
stránke spoločnosti.
Podporujeme systém manažérstva bezpečnosti informácií , trvale uplatňujeme princípy dôvernosti, dostupnosti,
integrity a úplnosti informácií. Identifikujeme riziká súvisiace s bezpečnosťou informácií vyhodnocujeme ich a
zavádzame primerané opatrenia na ich riadenie.
Umožňujeme zamestnancom zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj profesných znalostí tak, aby každý mal primeranú
kvalifikáciu pre výkon svojej funkcie. So zamestnancami komunikujeme otvorene so zmyslom pre vzájomnú dôveru
a rešpekt.
Vyhlásením a schválením politiky ISR a ISMS vyjadrujeme a deklarujeme postoj, angažovanosť a záväzky v oblasti kvality,
ochrany životného prostredia, BOZP a informačnej bezpečnosti. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje poskytovať podporu,
potrebné zdroje a vytvárať podmienky umožňujúce plnenie Politiky integrovaného systému manažérstva.
Od zamestnancov vedenie spoločnosti očakáva, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne prispejú
k trvalému plneniu vyhlásenej Politiky integrovaného systému manažérstva.
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HISTÓRIA PREVÁDZKOVANIA
VEREJNÝCH VODOVODOV
A KANALIZÁCIÍ

6 602

8 059

8 288

8 967

9 440

9 717

10 233

10 761

12 098

12 488

13 098

822

1 111

1 425

1 089

1 312

1 286

1 547

1 369

1 020

1 023

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13 979

14 763

15 529

16 847

16 328

Voda vyrobená (v tis. m3)

917

Prehľad vybraných historických prevádzkových ukazovateľov

993

963

Počas svojho pôsobenia v tejto oblasti, spoločnosť za 16 rokov vyrobila 187,2 mil. m3 a dodala 122,2 mil. m3 pitnej vody.

1 520

Opravy prenajatého majetku (v tis. EUR)

1 868

Za celé obdobie pôsobenia spoločnosti ako prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií sme sa zameriavali
na neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a úrovne spokojnosti zákazníkov. Spoločnosť každoročne
investovala nemalé finančné prostriedky do modernizácie svojho prevádzkového majetku s cieľom zabezpečiť
profesionálne služby pre svojich partnerov a zákazníkov a hlavne plynulé a bezproblémové zásobovanie pitnou vodou
a jej odkanalizovanie a čistenie pre obyvateľstvo a podnikateľské subjekty.
O kvalite a spokojnosti svedčia aj výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov, ale aj hodnotenia predstaviteľov miest
a obcí a nízka úroveň reklamácií.

Nájomné za prenajatý majetok (v tis. EUR)

2 743

3 239

3 437

3 459

3 143

3 031

3 006

3 615

3 757

2 885

2 585

1 644

7 327

508

Straty vody (v tis. m3)

1 007

3 910

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 395

1 654

1 799

2 063

2 391

2 534

3 753

3 280

4 535

4 683

5 114

5 072

4 839

5 522

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ZODPOVEDNOSŤ A
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

Vývoz žumpových vôd

TVS výkon činnosti súvisiacej s prevádzkovaním verejných vodovodov, verejných kanalizácií a ČOV realizuje
s princípom zabezpečujúcim súlad s ochranou životného prostredia. Spoločnosť má certifikovaný systém
environmentálneho manažérstva, zahrňujúci environmentálnu politiku, ciele, programy, riadenie a hodnotenie
environmentálnych aspektov a vplyvov s priamym dopadom na životné prostredie, plnenie štandardov kvality
dodávky pitnej vody, jej odvádzanie a čistenie a poskytovaných služieb.
V rámci audítorskej činnosti sa sleduje a hodnotí, aby na jednotlivých stupňoch riadenia boli dodržované princípy
ochrany životného prostredia v súlade s platnou legislatívou, inými požiadavkami a normami. Osobitnou prioritou
je dodržiavanie kvalitatívnych parametrov pitnej vody, stanovených hodnôt vypúšťaných a čistených odpadových
vôd, šetrenie a substitúcia elektrickej energie a plynu. Spoločnosť sleduje a hodnotí vývoj produkovaných odpadov
z hľadiska ich vzniku, ako i likvidácie.

Osvetou a zvýšenou kontrolou v oblasti životného prostredia neustále rastie záujem o vývoz odpadových vôd
fekálnymi vozidlami. TVS ponúka svojim zákazníkom túto službu za zvýhodnenú cenu. Vývoz žumpových vôd
zabezpečujeme aj mimo územia pôsobnosti prevádzkovania. Pre domácnosti sme zachovali zvýhodnenú akciovú
cenu za túto službu s cieľom zabrániť nezákonnému vypúšťaniu do pôdy a tým ohroziť zdroje povrchových
a podzemných vôd. Počas roka bolo vyvezených 44,5 tis. m3 žumpových vôd od našich zákazníkov. V porovnaní
s rokom 2013 je to nárast o 14 tis. m3, čo predstavuje medziročný nárast viac ako 45%.

Environmentálna a vzdelávacia činnosť
TVS každoročne podporuje environmentálne vzdelávanie prostredníctvom Nadácie TVS a environmentálneho
projektu pre deti a mládež s názvom: „Daj si vodu z vodovodu“. Prioritou environmentálneho projektu je
propagácia a posilňovanie dôvery pitia zdravej pitnej vody z verejného vodovodu, environmentálne vzdelávanie
detí a mládeže, propragácia zdravého životného štýlu a tiež vytváranie environmentálneho imidžu vodárenskej
spoločnosti v regióne pôsobnosti TVS.
V rámci environmentálneho projektu „Daj si vodu ... z vodovodu“ Nadácia TVS v spolupráci s TVS, a.s. organizovala
akcie pre obyvateľov mesta Trenčín, kde maskoti projektu „Kvapko a Kvapka“ podávali zdravú pitnú vodu
z vodovodu na letných podujatiach v trenčianskom regióne.

Odpadové hospodárstvo
Spoločnosť je producentom odpadov, ktorý likviduje v zmysle platnej legislatívy SR oprávnenými spoločnosťami.
Spoločnosť sleduje a hodnotí vývoj produkcie všetkých druhov odpadov z hľadiska ich vzniku a likvidácie, s cieľom
zabezpečiť plnenie stanovených cieľov v oblasti environmentálneho správania spoločnosti.
V spoločnosti bola vedená centrálna evidencia odpadov a vykonávané ročné hlásenia o ich vzniku a likvidácii
v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

Znižovanie strát vody
Za účelom efektívneho hospodárenia s prírodnými zdrojmi spoločnosť prijala v roku 2005 prvý Akčný plán
na znižovanie vody nefakturovanej, ktorý je súčasťou dlhodobej stratégie a jedným z hlavných dlhodobých cieľov
spoločnosti. Pre rok 2014 bol vypracovaný už 9. akčný plán na zníženie vody nefakturovanej. Počas roka bolo
opravených 748 porúch na vodovodnej sieti. K 31.12.2014 znížila TVS množstvo vody vstupujúce do distribučného
systému oproti roku 2013 o 1389 tis. m3, pričom pokles vody nefakturovanej predstavoval 308 tis. m3. Veľkým
prínosom v znižovaní strát vody je pracovisko dispečingu. Informácie o vodárenských objektoch a stave
vodovodnej siete slúžia ako prvotná informácia pri vzniknutých poruchách. .
Významný vplyv na celkové straty vody má pretrvávajúci pokles dodaného množstva vody do siete.
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2 140
1 799
2012

1 695
1 395

2011

2 003
1 654

2010

2 472
2 063

2 800
2 391

Vývoj strát a vody nefakturovanej (v tis. m3)

2013

2014

Výročná správa 2014

Voda nefakturovaná
Straty v tr. sieti

Hlavným cieľom akcií Nadácie TVS na letných podujatiach bolo pripomenúť obyvateľom, že voda z vodovodu je
zdravá, prospieva zdraviu, obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok, je lacná, ale vzácna a môžeme ju piť
kedykoľvek a kdekoľvek. Takéto bohatstvo ako máme my na Slovensku nemajú ľudia v iných krajinách. Preto si
vážme každú jednu kvapku vody, chráňme a správajme sa k nej zodpovedne.
V roku 2014 Nadácia TVS podporila environmentálnu komunikačnú kampaň „Nezatvárajme oči“, ktorú
zastrešovala Asociácia vodárenských spoločností.
Hlavným cieľom kampane bolo osloviť vlastníkov nehnuteľností s výzvou k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu
a zabrániť tak nelegálnej likvidácie odpadových vôd.
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manažment kvality
Spoločnosť v rámci integrovaného systému riadenia koordinuje a riadi činnosti súvisiace s procesom udržiavania
a zlepšovanie integrovaného systému riadenia v zmysle platných noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 a ISO 27 001:2005.
Tento cieľ je zabezpečovaný prostredníctvom vnútorných kontrolných systémov, externých kontrol, dodržovania
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, plnenia mobilizačných úloh a civilnej ochrany,
dodržovanie etických princípov a zabezpečovaním ostatných činností v zmysle organizačného a pracovného
poriadku spoločnosti.

Integrovaný systém riadenia
V roku 2014 boli vykonané 2 interné audity ISR a 1 interný audit systému informačnej bezpečnosti.
Ciele boli odvedené od záväzkov definovaných v politike ISMS.

Vnútorný kontrolný systém
Vnútorný kontrolný systém v spoločnosti bol realizovaný v zmysle Smernice SM 01/2011 a plánu kontrolnej činnosti
na rok 2014. Celkom bolo vykonaných 5 kontrol zameraných na nasledovné problémové oblasti: kontrola používania
platných tlačív a formulárov, kontrola dodržiavania postupov prevádzkového a inšpekčného monitoringu, kontrola
dodržiavania evidencie a výmeny vodomerov. Neplánované kontroly boli zamerané predovšetkým na činnosť
prevádzkového strediska servisných činností a týkali sa používania OOPP, požívania alkoholických nápojov,
dodržovania zásad bezpečnej práce, bezpečnostného značenia a výstražných značiek. Pravidelne štvrťročne bola
vykonávaná kontrola stavu pokladní v spoločnosti. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana
Autorizovaný bezpečnostný technik v rámci svojej pracovnej náplne spracovával a viedol evidenciu indikátorov
BOZP, vykonával previerky pracovísk z hľadiska BOZP v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou , školenia
pre vedúcich a vstupné školenia pre novoprijatých zamestnancov v zmysle platnej legislatívy, zabezpečoval
nákup a distribúciu bezpečnostných značení a piktogramov na jednotlivých vodárenských objektoch spoločnosti.
V rámci zabezpečenia ochrany pred požiarmi boli vykonané preventívne protipožiarne prehliadky na objektoch
a zabezpečené revízie a kontroly prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov

Mobilizačné úlohy a civilná ochrana
V zmysle poskytnutého mobilizačného programu EPSIS bola spracovaná a aktualizovaná údajová základňa,
na koleniach a poradách organizovaných MŽP SR boli prezentované dosahované výsledky k úlohám hospodárskej
mobilizácie, bol zabezpečený výkon činnosti súvisiacej s oslobodzovaním zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby.

Ostatné činnosti
Pracovníci oddelenia integrovaného auditu v priebehu roka 2014 vykonávali a koordinovali práce súvisiace
s pozíciou metrológa spoločnosti, predstaviteľa manažmentu pre manažérske systémy riadenia kvality,
environmentu a BOZP a manažéra ISMS, autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika,
etického manažéra a člena dozornej rady.
Etický manažér spoločnosti koordinoval práce súvisiace s dodržovaním etických princípov a etickej charty voči
zamestnancom a zákazníkom spoločnosti.
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cena vodného a stočného pre rok 2014

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0092/2014/V zo dňa 22.11.2013 boli pre rok 2014 pre
Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť, a.s. schválené nasledovné ceny:

Zákaznícke služby

Vybrané ukazovatele

Hlavnou prioritou zákazníckeho oddelenia je spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami so zameraním
na zvyšovanie úrovne informovanosti zákazníkov o produktoch a komplexných službách spoločnosti ako aj
so zameraním na spôsob a úroveň komunikácie so zákazníkmi.
Zákaznícke oddelenie je kontaktné miesto pre zákazníkov, na ktorom si vybavia všetky náležitosti týkajúce sa
zmluvného vzťahu k odberu pitnej vody a jej odkanalizovania (nová zmluva, zmena vlastníka nehnuteľnosti,
ukončenie odberu), reklamácie faktúr za vodné a stočné, nahlasovanie stavu vodomerov a pod. Dôležitým zdrojom
získania informácii pre zákazníkov je internetová stránka spoločnosti www.tvs.sk a zákaznícka linka, na ktorej
sa môžu informovať o: cenách vodného a stočného, faktúrach, zmluvných vzťahoch, nahlasovať stav vodomeru,
informovať sa postupne pri zavedení nového odberného miesta, pri zmene zmluvy o dodávke pitnej vody
a odkanalizovaní, pri ukončení odberu.
Najväčší zákazníci v roku 2014 (podľa objemov fakturácie):
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.,
Kúpele Trenčianske Teplice a.s.,
Fakultná nemocnica Trenčín,
Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín,
Ministerstvo obrany Sekcia majetku a infraštruktúry,
Stavebné bytové družstvo Trenčín,
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.,
AU Optronics (Slovakia) s.r.o. Trenčín.

2013

2014

zmena

%

vodné

0,9409

0,9495

0,0086

0,9%

stočné

0,9435

0,9555

0,0120

1,3%

SPOLU

1,8844

1,9050

0,0206

1,1%

SPOLU s DPH

2,2613

2,2860

0,0247

1,1%

Cena vodného a stočného bola navrhnutá v súlade s vyhláškou č. 195/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody
verejnou kanalizáciou.
Rozhodnutie ÚRSO je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, alebo na internetovej stránke www.tvs.sk. Nové ceny boli
uplatnené po prvom odpočte vodomerov začiatkom roka 2014.

0,9495
0,9555

0,9409
0,9435

0,9300
0,9416

0,8929
0,9416

0,8929
0,8968

0,8929
0,8541

0,8929
0,8133

TVS rozdeľuje svojich zákazníkov do troch základných kategórií: domácnosti, ostatní a distribúcia pitnej vody,
ktorá predstavuje predaj vody vodárenským spoločnostiam alebo obciam.

0,8747
0,8000

Štruktúra zákazníkov k 31.12.2014:

0,8929
0,7495

Vývoj ceny v EUR/m3

0,8000
0,7435

•
•
•
•
•
•
•
•

CENA € / m3

Vodné

Stočné

Štruktúra zákazníkov podľa sektorov (v %)

VODA
3 647

KANÁL
1 394

6,6 %

Domácnosti
3 407 (93,4 %)

93,4 %
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Ostatní
240 (6,6 %)
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2005

11,1 %

Domácnosti
1 240 (88,9 %)

88,9 %

Ostatní
154 (11,1 %)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cena vodného sa zvýšila o 0,01032 € s DPH za 1 m3 dodanej pitnej vody. Dopad na štvorčlennú domácnosť
napojenú len na verejný vodovod predstavoval ročne 1,49 €. Dôvod zvýšenia ceny vodného je vyvolaný nárastom
cien priamych vstupov a pretrvávajúcim medziročným poklesom spotreby pitnej vody.
Cena stočného sa zvýšila o 0,0144 € vrátane DPH za 1 m3 vody odkanalizovanej. Dopad na štvorčlennú domácnosť
napojenú na verejný vodovod aj kanalizáciu predstavoval ročne 3,56 €. Dôvodom zvýšenia bola potreba tvorby
finančných zdrojov na nové investície.
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Ľudské zdroje
Dopad na domácnosť z dôvodu zvýšenia cien:
Veľkosť domácnosti

2-členná domácnosť

4-členná domácnosť

domácnosti napojené
na verejný vodovod aj
kanalizáciu

spotreba v m3

domácnosti napojené len
na verejný vodovod

mesačne

5

0,12 €

0,05 €

ročne

60

1,48 €

0,62 €

mesačne

12

0,30 €

0,12 €

ročne

144

3,56 €

1,49 €

V roku 2014 došlo k výraznému poklesu zamestnancov. Naša spoločnosť k 31. decembru 2014 evidovala
99 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 63 technicko-hospodárskych pracovníkov a 36 robotníkov. Celkový
počet žien predstavoval 36, z toho v kategórii THP tvorili 94,4 % a v kategórii robotníkov 5,6 %. K poklesu stavu
zamestnancov ku koncu roka došlo v dôsledku ukončenia podstatnej časti prevádzkovej činnosti.
V roku 2014 sme prijali 124 zamestnancov, z toho 21 žien, pracovný pomer skončilo 256 zamestnancov, z toho 40 žien.

Fyzický stav zamestnancov v roku 2014

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2014
do 25 rokov (9)

ŠTANDARDY KVALITY			
Vyhláškou č.276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 5. septembra 2012 sa ustanovujú štandardy
kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. v zmysle § 9 ods. 4) vyhlášky č. 276/2012 Z.z. zverejnila
vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014 na svojej internetovej stránke www.tvs.sk.

26-35 rokov (26)
Muži (63)
Ženy (36)

36-45 rokov (25)
Priemerný vek : 41,39

46-55 rokov (27)
56-59 rokov (7)

V roku 2014 sme zaznamenali pre štandard kvality dodávky vody 1 606 udalostí a pre štandard kvality odvádzanej
vody 1 880 udalostí. Spoločnosť za rok 2014 plnila predpísané a určené štandardy kvality voči svojím zákazníkom
v oblasti dodávky vody a jej odkanalizovania.

nad 60 rokov (5)

Vzdelanostná úroveň zamestnancov k 31.12.2014

Základné vzdelanie (1)
Stredné vzdelanie (25)
Úplné stredné vzdelanie (40)
Vysokoškolské vzdelanie (33)
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Vodárenská kvapka krvi

PUBLIC RELATIONS
Spoločnosť TVS, a.s. si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto vzťahy s verejnosťou
a zamestnancami boli vždy dôležitou a nevyhnutnou súčasťou riadenia a existencie TVS, a.s.
V priebehu roku 2014 TVS, a. s. organizovala rôzne akcie pre širokú verejnosť a tiež pre zamestnancov spoločnosti
ako aj svojich partnerov, zameraných na posilnenie spoločenského postavenia spoločnosti v regióne a posilnenie
vzťahov so zákazníkmi a partnermi.

MDD zamestnancov TVS, a.s.

Medzi najdôležitejšie aktivity patrili:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Spolupráca s Nadáciou TVS na príprave a realizácii akcií na letných podujatiach pre obyvateľov trenčianskeho
regiónu v rámci environmentálneho projektu „Daj si vodu z vodovodu“
Vydávanie firemného časopisu VODA a MY
Svetový deň vody:
- Rozbory vody zdarma v chemickom laboratóriu TVS, a.s.
- Exkurzia do ČOV Trenčín – pravý breh
- „Vodárenská kvapka krvi“ – darovanie krvi zamestnancami TVS, a.s.
Účasť TVS, a.s. na 31. ročníku súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov v Bratislave
Účasť TVS, a.s. na 20. ročníku medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva,
hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA 2014
Propagácia služieb a noviniek spoločnosti formou letákov a inzercie v regionálnych novinách
Akcie organizované pre zamestnancov TVS, a.s.: Kvapka krvi; MDŽ; stretnutie zamestnancov, divadelné
predstavenie; MDD
Stretnutie vedenia spoločnosti TVS, a.s. so starostami a primátormi miest a obcí v pôsobnosti TVS, a.s.
Stretnutie vedenia spoločnosti TVS, a.s. s obchodnými partnermi
Podpora kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných mestami a obcami

Firemný časopis Voda a My

Výstava AQUA
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KOMENTÁR K FINANČNÝM
VÝSLEDKOM SPOLOČNOSTI
k 31.12.2014

Stočné (v tis. m3)

Dosiahnuté výsledky TVS boli v roku 2014 ovplyvnené ukončením zmluvného vzťahu so spoločnosťou TVK, a.s. k 31. 10. 2014.

Tržby za výrobky a služby
2014

Tržby za výrobky a služby
2013

7%

8%
Vodné

48%

45%

Stočné

47%

45%

Ostatné činnosti

2010

2011

2012

2013

2014

ostatní

3 224

3 354

3 324

3 189

2 682

obyvateľstvo

3 069

2 897

2 846

2 851

2 373

tržby v tis. EUR

5 664

5 913

5 832

5 726

4 867

2012

2013

2014

ostatné

70

176

32

prenájom

89

81

63

72

64

67

Tržby z ostatných činností
(v tis. EUR)
Obrat spoločnosti bol dosiahnutý vo výške 10,2 mil. EUR, s medziročným poklesom o 16,1%.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme v tržbách za pitnú vodu a vodu odkanalizovanú zaznamenali pokles o 15,8%.

Vodné (v tis. m3)
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2010

2011

2012

2013

2014

voda predaná

1 141

1 081

807

703

525

ostatní

1 743

1 855

1 809

1 743

1 453

rozbory vody

obyvateľstvo

3 838

3 652

3 641

3 695

3 064

špeciálna doprava

130

167

216

tržby v tis. EUR

5 599

5 512

5 546

5 537

4 619

práce pre cudzích

220

426

356
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Prevádzkové náklady (bez započítania dane z príjmov) sú na úrovni 9 mil. EUR, ich medziročný pokles
predstavuje 20,8%. Najvýznamnejšia nákladová položka sú náklady na nájomné za prenájom infraštruktúrneho
majetku vo výške 2,7 mil. EUR, ktoré tvoria 30% z celkových prevádzkových nákladov.
Druhou najvýznamnejšou položkou sú osobné a mzdové náklady vo výške 2,1 mil. EUR a tvoria 24% z celkových
prevádzkových nákladov.
Náklady na služby, energie, materiál, opravy a údržbu predstavujú 2,5 mil. EUR a tvoria 28% z celkových
prevádzkových nákladov.
Ostatné nákladové položky predstavujú vodu nakúpenú, poplatky za odber podzemnej vody, odplaty za
vypúšťanie odpadových vôd, dane a poplatky, odpisy, opravné položky a ostatné prevádzkové náklady. Tieto
nákladové položky tvoria 18% z celkových prevádzkových nákladov.

správa audítora

Výsledok z finančnej činnosti predstavuje zisk vo výške 15 tis. EUR. Zisk z finančnej oblasti je ovplyvnený úrokmi
z finančného leasingu a prijatými úrokmi z termínovaných vkladov.
Za rok 2014 TVS vykázala hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške 1 482 tis. EUR, celková daň z
príjmov dosiahla výšku 340 tis. EUR. Čistý zisk spoločnosti po zdanení tak predstavuje výšku 1 142 tis. EUR.

685

683

2010

686

2009

795

689

1 142

Vývoj hospodárskeho výsledku (v tis. EUR)

2011

2012

2013

2014

Aktíva spoločnosti k 31.12.2014 sú vo výške 7,9 mil. EUR, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles
o 3,9%. Pokles aktív je ovplyvnený najmä poklesom dlhodobého majetku. Z celkového dlhodobého majetku
spoločnosti predstavuje podiel hmotného majetku 97%.

Aktíva 2014

Pasíva 2014

vlastný
zdroj krytia
36%

dlhodobé
36%
obežné
64%

cudzí zdroj
krytia
64%

časové
0%

Pomer vlastných zdrojov krytia k cudzím zdrojov krytia majetku je 36:64. V rámci vlastných zdrojoch krytia je
podiel základného imania 5%, kapitálových fondov 5%, fondov tvorených zo zisku 15%, hospodárskych výsledkov
minulých rokov 36% a hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 40%. Stav zákonného rezervného fondu
spoločnosti ku koncu roka 2014 bol vo výške 27 tis. EUR. Na cudzích zdrojoch krytia je podiel dlhodobých záväzkov
6%, krátkodobých záväzkov 70% a rezerv 24%.
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Finančné výkazy
k 31.12.2014
Súvaha (v tis. € ) - netto hodnota
SPOLU MAJETOK
Dlhodobý majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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31.12.2012
7 571
3 173
121
3 046
7
4 298
88
329
2 152
1 729
100
7 571
3 779
136
139
425
2 394
685
3 789
1 314
428
2 047
0
1
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31.12.2013
8 242
3 268
111
3 150
7
4 892
89
435
2 342
2 026
82
8 242
3 936
136
139
425
2 553
683
4 304
1 893
398
2 013
0
1

31.12.2014
7 922
2 834
88
2 739
7
5 052
67
307
2 693
1 985
36
7 922
2 879
136
139
425
1 037
1 142
5 040
1 200
327
3 513
0
1

Výkaz ziskov a strát v tis. €
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky dlh. nehm. a hmot. majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a
materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančného majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok za účtovné obdobie

31.12.2012
4 632
3 238
191
393
5
1

31.12.2013
5 433
4 130
175
382
16
1

31.12.2014
4 580
2 144
240
378
178
190

213
139
888
0
7
17
0
0
0
8
-18
185
685

149
-12
922
0
10
14
0
0
0
8
-12
227
683

96
435
1 467
0
31
6
0
0
0
10
15
340
1 142
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Stanovisko Dozornej rady
k ročnej účtovnej závierke
za rok 2014
Správa dozornej rady o účtovnom roku 2014 je spracovaná na základe záznamov z rokovaní dozornej rady
a audítora spoločnosti vo veci riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014. Dozorná rada konštatuje,
že vykonávané činnosti súvisiace s predmetom činnosti realizované v súlade s príslušnými zákonnými
ustanoveniami a internou dokumentáciou, s cieľom zabezpečiť plnenie stanovených cieľov spoločnosti.
Dozorná rada preskúmala a prediskutovala správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke
za rok 2014 pripravenej na základe auditu, ktorý vykonala spoločnosť INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o. Dozorná rada
konštatuje, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti TVS, a.s. vo všetkých významných súvislostiach
vyjadruje finančnú situáciu spoločnosti, výsledok jej hospodárenia a peňažné toky k 31.12.2014.
Dozorná rada sa podrobne oboznámila s účtovnou závierkou, návrhom na rozdelenie zisku a výročnou správou
za rok 2014 pripravenou manažmentom spoločnosti. Dozorná rada konštatuje, že účtovné knihy a účtovné doklady
TVS, a.s. boli vedené v súlade s platnou legislatívou a internou dokumentáciou spoločnosti, že riadna účtovná
závierka a finančné výkazy spoločnosti TVS, a.s. verne odrážajú skutočnú finančnú situáciu TVS, a.s., k 31.12.2014,
čo bolo potvrdené i výrokom externého audítora Interaudit Trenčín, s.r.o.
Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie
hospodárskeho výsledku za rok 2014 a výročnou správou za rok 2014 s c h v á l i ť.
V Trenčíne, júl 2015

BSBA Maroš Topoli
predseda dozornej rady
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