VÝROČNÁ SPRÁVA
2015

KONTAKTY TVS, a. s.

Sídlo spoločnosti
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.
ul. 1. mája 11
911 01 Trenčín
Tel.:
Fax.:
e-mail:
URL:

+421/32/32 62 111
+421/32/32 62 333
tvs@tvs.sk
www.tvs.sk

Výročná správa 2015

OBSAH

Základné údaje o spoločnosti
Predmet činnosti
Úvodné slovo
Štatutárne orgány spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti
Stratégia spoločnosti
Manažment kvality
Hlavné činnosti
Stavebná činnosť
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
Ľudské zdroje
Správa o finančných výsledkoch spoločnosti za rok 2015
Finančné výkazy k 31.12.2015
Správa audítora
Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
17
18
20
22
23

3

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Identifikačné údaje:
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.
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: 		
136 034,0 €
Počet akcií:			4 001 ks
Druh, podoba a forma akcií:
kmeňové, listinné, na meno
Menovitá hodnota 1 akcie:
34,0 €
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PREDMET ČINNOSTI
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Prevádzkovanie verejných vodovodov
Prevádzkovanie verejných kanalizácií
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Rozbor pitných a odpadových vôd
Inžinierska činnosť 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
Čistenie kanalizačných systémov
Diagnostika kanalizačných potrubí
Prípravné práce k realizácii stavby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

26
27
28
29
30
31
32
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Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou
do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Sťahovacie služby
Kuriérske služby
Skladovanie
Faktoring a forfaiting
Prenájom hnuteľných vecí
Administratívne služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prieskum trhu a verejnej mienky
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ÚVODNÉ SLOVO

Úvodné slovo
Vážení akcionári, obchodní partneri,
som rada, že Vám môžem predložiť výročnú správu Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti za rok 2015. Uplynulý rok bol
z pohľadu riadenia a činnosti spoločnosti pomerne náročný, ale aj rovnako úspešný.
V priebehu roka sme pripravili realizáciu a spustenie viacerých projektov v rámci rozširovania činnosti spoločnosti a získali sme
významnú zákazku v oblasti stavebných prác v objeme 10 mil. EUR.
Podarilo sa nám zoptimalizovať činnosti, náklady a aj organizačnú štruktúru spoločnosti v čase náročných zmien súvisiacich
s ukončovaním prevádzkovej činnosti a zároveň s rozširovaním a zavádzaním nových aktivít spoločnosti.
Prejsť takto radikálnymi zmenami v priebehu pár mesiacov, pri tak rozsiahlej spoločnosti akou bola TVS, a.s., je naozaj výsledkom
profesionálneho prístupu a tímovej práce všetkých jej zamestnancov. Tieto procesy si vyžadovali množstvo úkonov a práce, ktoré
nie sú možno viditeľné, ale vďaka ktorým sme dokázali efektívne ďalej fungovať a zodpovedne dodržať naše záväzky. Práve takéto
obdobia ukážu schopnosť spoločnosti adaptovať sa na nové podmienky a prostredie. Dnes môžem s istotou zhodnotiť, že TVS, a.s.
túto úlohu úspešne zvládla.
Výsledky hospodárenia za uplynulý rok sú priaznivé. Za rok 2015 TVS, a.s. dosiahla zisk na úrovni 1,3 mil. EUR pred zdanením.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je hospodársky výsledok mierne nižší z dôvodu zvýšených nákladov spoločnosti, ktoré
súviseli so zavádzaním a zmenou interných procesov a dobiehaním neefektívnych činností. V priebehu roku 2015 sme vytvorili
dcérsku spoločnosť za účelom diverzifikácie činnosti spoločnosti z hľadiska technického, ale aj ekonomického.
Rok 2015 bol preto v tomto smere určite prelomový. Verím, že na výsledky práce nadviažeme aj v budúcich obdobiach.
Dovoľte mi pri tejto príležitosti poďakovať členom štatutárnych orgánov spoločnosti za aktívny prístup k riešeniu problémov
a predovšetkým zamestnancom za ich ochotu, lojálnosť, zodpovedný a obetavý prístup k práci.
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Ing. Denisa Beníčková
predseda predstavenstva
a generálna riaditeľka

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo:
Predseda predstavenstva:

Ing. Denisa Beníčková

Členovia predstavenstva :

Martin Pilko

				

Ing. Milan Topoli

					
Dozorná rada:
Predseda dozornej rady: 		

BSBA. Maroš Topoli

Členovia dozornej rady:		

Ing. Ján Kardoš 		

				JUDr. Matúš Košara
Výkonné vedenie spoločnosti
generálna riaditeľka

Ing. Denisa Beníčková

výrobno-technický riaditeľ

Ing. Róbert Rezníček

obchodno-finančná riaditeľka

Ing. Janka Jeřábková
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie a.s.
Predstavenstvo a.s.

Dozorná rada a.s.

Generálny riaditeľ
Výrobno-technický
riaditeľ

Obchodno-finančný
riaditeľ

Sekretariát GR

Prevádzkové stredisko
vodovodov

Učtáreň

Interný audit a kontrola

Prevádzkové stredisko
servisných činností

Controlling

Ľudské zdroje

Investičné oddelnie

Zákaznícke oddelenie

Public Relations

Obstarávanie a nákup

Informatika
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STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Stratégiou spoločnosti je budovať stabilné partnerstvo založené na dlhodobej
spolupráci a vzájomnej dôvere vo vzťahu k svojim obchodným partnerom,
zákazníkom, zamestnancom, akcionárom, ale aj vo vzťahu
k životnému prostrediu s cieľom:
• Poskytovania a neustáleho zlepšovania kvality služieb
poskytovaných zákazníkom
• Vykonávanie podnikateľskej činnosti 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
• Riadenia zameraného na dosiahnutie stanovených cieľov
• 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
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MANAŽMENT KVALITY

Spoločnosť v rámci integrovaného systému riadenia koordinuje a riadi činnosti
súvisiace s procesom udržiavania a zlepšovania integrovaného systému
riadenia v zmysle platných noriem ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007.
Tento cieľ je zabezpečovaný prostredníctvom vnútorných kontrolných
systémov, externých kontrol, dodržovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany pred požiarmi, a zabezpečovaním ostatných činností v zmysle
organizačného a pracovného poriadku spoločnosti.
Integrovaný systém riadenia
V roku 2015 sa uskutočnil recertifikačný audit vykonaný spoločnosťou DNV. TVS,
a.s. úspešne obhájila certifikáty podľa medzinárodných noriem ISO 9001 : 2008
a OHSAS 18001 : 2007.
V rámci interného kontrolného systému boli vykonané 4 interné audity ISR.
Ciele spoločnosti boli odvodené od záväzkov definovaných v politike ISMS.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana
V rámci zabezpečenia ochrany pred požiarmi boli vykonané preventívne
protipožiarne prehliadky a zabezpečené revízie a kontroly prenosných
hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
Manažér kvality spracovával a viedol evidenciu indikátorov BOZP a v spolupráci
s externou spoločnosťou Juma, boli vykonané previerky pracovísk z hľadiska
BOZP, školenia pre vedúcich zamestnancov a periodické školenia v zmysle platnej
legislatívy.

Výročná správa 2015

HLAVNÉ ČINNOSTI

Jednou z činností spoločnosti TVS, a.s. v priebehu roku 2015 bolo
pokračovanie v prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry na základe
individuálnych zmlúv s jednotlivými obcami a zákazníkmi. Túto činnosť
v trenčianskom regióne TVS, a.s. od júna 2015 ukončila a venovala sa prioritne
už len stavebnej činnosti v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií.
Významným projektom v rámci stavebných prác je realizácia časti projektu
„ČOV Sever“ – región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Tento
projekt je zameraný na odkanalizovanie a odvedenie odpadových vôd v obciach
regiónov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Celkovo by sa
na projekte malo dobudovať 97 kilometrov novej kanalizácie a pripojiť by sa
malo 3700 domácností. Predpokladaný termín ukončenia je v druhej polovici
roku 2017.
V rámci ostatných činností spoločnosť aj naďalej poskytovala služby v oblasti
vodohospodárstva, čistenia a monitoringu kanalizácií, výstavby vodovodných
a kanalizačných prípojok.
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Hlavnou náplňou prevádzkového strediska servisných činností v roku 2015 bola:

•
•
•

výstavba verejných kanalizácií a vodovodov
stavebno-montážna činnosť zahrňujúca najmä výstavbu nových 		
vodovodných a kanalizačných prípojok, vnútro areálových
kanalizácií a vodovodov
oprava havárií a porúch na prenajatom prevádzkovom majetku

Stredisko servisných činnosti zabezpečovalo budovanie verejnej kanalizácie
a vodovodu v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd v okrese Bytča“, kde bolo v priebehu prvej polovice roka
vybudované 3200 m kanalizácie a 3100 m vodovodného potrubia.
V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom –
Púchov“ spoločnosť TVS, a.s. zabezpečovala významný prepoj vodovodu DN600
na ul. Istebnícka a Žabinská, Trenčín.
TVS, a.s. taktiež zabezpečovala budovanie verejnej kanalizácie v rámci stavby:
„Trenčín – časť Melčice-Lieskové – kanalizácia SO05.02.01 – stoková sieť“.
Realizácia stavby prebiehala v období január – december 2015. Vybudovala sa
kanalizácia PP DN300 v dĺžke 2237 m a kanalizačné prípojky PVC DN150
v počte 150 ks, v dĺžke 1035 m.
Od septembra 2015 sa stredisko servisných činností začalo podielať
na budovaní kanalizácie a organizácie prác v rámci stavby „ČOV Sever“
v obciach Horné Naštice a Malé Chlievany.

Výročná správa 2015

Projekt „ČOV Sever“:
Spoločnosť TVS, a.s. od júna 2015 spolupracuje na projekte odkanalizovania
regiónu Bánovce nad Bebravou, Topoľčany a Partizánske pod názvom „ČOV Sever“.
Projekt je rozdelený do dvoch častí: Aktivita A (výstavba kanalizácie) a Aktivita B
(rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd). Termín realizácie stavby „ČOV Sever“
v zmysle zmluvy o dielo sú roky 2015 a 2016 pre výstavbu kanalizácie, začiatkom
roka 2017 bude prebiehať definitívna obnova komunikácií.
V roku 2015 boli realizované práce TVS, a.s. v regióne Bánovce nad Bebravou
časti obce: Horné Naštice, Horné Ozorovce a Malé Chlievany.
V regióne Topoľčany časti obce: Bošany, Solčany a Jacovce.
Objem prác realizovaných v roku 2015 bol 3,5 mil. EUR bez DPH.
V roku 2016 budú realizované v regióne Bánovce nad Bebravou zostávajúce časti
obcí: Horné Naštice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany.
V regióne Topoľčany zostávajúce časti obcí: Bošany, Solčany, Jacovce,
Nitrianska Streda, mesto Topoľčany.
V regióne Partizánske obec Pažiť.
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PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ

VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

V roku 2015 spoločnosť TVS a.s. prevádzkovala vodovodnú sieť v 19 obciach.
Dodávka pitnej vody bola zabezpečená na 2.854 odberných miestach.
Prevádzkovaných bolo 9 vodojemov o kapacite 5 tisíc m3, 3 čerpacie stanice,
3 vodné zdroje o kapacite 14,4 l/s. V priebehu roka bola prevádzkovaná
infraštruktúra postupne odovzdávaná jednotlivým vlastníkom a k 31.05.2015
spoločnosť ukončila prevádzkovanie verejných vodovodov.

Kanalizačná sieť v roku 2015 v regióne pôsobnosti spoločnosti TVS a.s.,
zabezpečovala odvádzanie odpadových vôd z 966 odberných miest pripojených
na verejnú kanalizáciu.
Prevádzkovaných bolo 14 čerpacích staníc odpadových vôd a 1 ČOV. V priebehu
roka bolo odvedených 151,8 tisíc m3 a na ČOV Bzince vyčistených 8,3 tisíc m3
odpadových vôd.
V rámci údržby siete sa v priebehu roka vykonávalo čistenie a monitorovanie
kanalizačnej siete. Zákazníkom bolo vyvezených 13.209 m3, žumpových vôd.

Vybrané ukazovatele za výrobu a distribúciu pitnej vody

2015

Voda vyrobená vlastná

52,25

Voda nakúpená
Voda odovzdaná
Voda dodaná

144,73
1,86
136,79

Voda nefakturovaná

62,04

Straty v trubnej sieti

57,74

Komerčné straty - 1 %
Fyzické straty - 25,4 %
Straty meraním - 2,6 %
Voda dodaná - 68,8 %
Vlastná spotreba - 2,2 %
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ZÁKAZNÍCI
Spoločnosť TVS, a.s. poskytovala služby dodávky pitnej vody a odkanalizovania
na základe zmlúv o nájme a prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry
v Trenčianskom regióne nasledovným obchodným partnerom: obec
Adamovské Kochanovce, obec Bošáca–časť Zábudišová, obec Brunovce,
obec Bzince pod Javorinou, obec Čachtice, obec Častkovce, obec Haluzice,
obec Chocholná-Velčice, obec Ivanovce, obec Kostolná-Zárečie, obec MelčiceLieskové-dolina, spoločnosť MH Invest s.r.o., PRETLL Electrical Systems
Potvorice s.r.o., obec Skalka nad Váhom, obec Štvrtok, Tesco Stores SR a.s, obec
Trenčianske Mitice, obec Trenčianske Stankovce, mesto Trenčianske Teplice,
obec Trenčianska Turná, obec Zamarovce, mesto Trenčín, IBV Zlatovce, Revinvest
s.r.o., €uronaut s.r.o.

Štruktúra zákazníkov k 31.05.2015:

VODA

KANÁL
(2588) Domácnosti

(868) Domácnosti

(143) Ostatní

(65) Ostatní
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PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ

CENA vodného a stočného pre rok 2015
Podľa Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví boli pre rok 2015 pre
Trenčiansku vodohospodársku spoločnosť, a.s. schválené nasledovné ceny bez DPH:
• maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
• maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
• maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

0,9493 EUR/m3
0,6000 EUR/m3
0,9553 EUR/m3

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 2015
na svojej internetovej stránke www.tvs.sk.
V roku 2015 sme zaznamenali pre štandard kvality dodávky vody 107 udalostí
a pre štandard kvality odvádzanej vody 65 udalostí. Spoločnosť za rok 2015
splnila predpísané a určené štandardy kvality voči svojím zákazníkom v oblasti
dodávky vody a jej odkanalizovania.

Výročná správa 2015

ĽUDSKÉ ZDROJE

Fyzický stav zamestnancov

ĽUDSKÉ ZDROJE
V roku 2015 došlo k poklesu zamestnancov. Naša spoločnosť k 31. decembru
2015 evidovala 26 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 16 technickohospodárskych pracovníkov a 10 robotníkov. Celkový počet žien predstavoval 12,
z toho v kategórii THP tvorili 100% a v kategórii robotníkov 0%. K poklesu stavu
zamestnancov ku koncu roka došlo v dôsledku ukončenia prevádzkovej činnosti.
V roku 2015 sme prijali 4 zamestnancov, z toho 0 žien, pracovný pomer skončilo
8 zamestnancov, z toho 5 žien.

(14) Muži
(12) Ženy

Veková štruktúra
(10) Do 26 až 35 rokov
(8) Do 36 až 45 rokov
(4) Do 46 až 55 rokov
(2) Do 56 až 59 rokov
(1) Nad 60

Priemerný vek : 40,64

Vzdelanostná úroveň zamestnancov

(11) Vysokoškolské vzdelanie
(8) Stredné vzdelanie
(7) Úplné stredné vzdelanie
(0) Základné vzdelanie

(1) Do 25 rokov
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SPRÁVA O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015

Dosiahnuté výnosy TVS, a.s. boli v roku 2015 ovplyvnené ukončením
prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácie a zmenou hlavnej
podnikateľskej činnosti zameranej na stavebno-montážne činnosti
v oblasti vodohospodárstva.

Tržby za výrobky a služby 2014

Stočné - 48 %

Obrat spoločnosti bol dosiahnutý vo výške 5,3 mil. EUR, s medziročným
poklesom o 48%.

Vodné - 45 %

Negatívny finančný dopad z ukončenia prevádzkovania verejných vodovodov
a kanalizácie sa podarilo kompenzovať posilnením ostatných výnosov
spoločnosti zamerané hlavne na stavebno-montážnú činnosť a zároveň
pristúpením k úsporným opatreniam v nákladových položkách.
Tržby zo stavebno-montážnej činnosti tvoria 90% z celkového obratu
spoločnosti, ktoré oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 4,4 mil. EUR.
Celkové prevádzkové výnosy sú na úrovni 7,99 mil. EUR. Z celkových
prevádzkových výnosov predstavuje obrat 66%, tržby z predaja majetku
a materiálu 24% a ostatné výnosy 10%. Tržby z dôvodu fakturácie v zmysle
zmluvných podmienok k predmetu diela tvoria 16% z obratu spoločnosti.
Prevádzkové náklady (bez započítania dane z príjmov) sú na úrovni 7,1 mil. EUR,
čo je medziročný pokles o 21%.
Najvýznamnejšie nákladové položky sú prijaté služby, spojené
so subdodávkami na stavbu ČOV Sever.

Ostatné činnosti- 7 %

Tržby za výrobky a služby 2015

Stočné - 3 %
Vodné - 2 %
Ostatné činnosti- 95 %

Výročná správa 2015

V nákladoch za predaj dlhodobého majetku najvýznamnejšie položky
sú zostatkové ceny z predaja majetku v lokalite Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá,
Trenčianske Teplice a z predaja vozidiel. Sú tu vykázané i niektoré sumy vyplývajúce
z Dohody o urovnaní sporných a pochybných práv so spoločnosťou TVK, a.s..
V nákladoch na predaný materiál najvýznamnejšie položky sú subdodávky
materiálu pre stavbu ČOV Sever.

Vývoj nákladových položiek (v tis. EUR)

Výsledok z finančnej činnosti predstavuje zisk na úrovni 379 tis. EUR. Výnosy
a náklady z finančnej činnosti sú ovplyvnené predovšetkým nepeňažným
vkladom časti podniku do dcérskej spoločnosti E-SPRAVCA, s.r.o.. Nákladové
úroky predstavujú predovšetkým úroky z poskytnutého kontokorentného
a revolvingového úveru.
Za rok 2015 TVS, a.s. vykázala hospodársky výsledok (zisk) pred zdanením vo výške
1 299 tis. EUR, celková daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 323 tis. EUR,
z toho splatná daň je 394 tis. EUR. Čistý zisk spoločnosti po zdanení tak predstavuje
výšku 976 tis. EUR. Miera zisku spoločnosti za rok 2015 predstavuje 12,2%.
Hodnota celkového majetku spoločnosti vzrástla oproti minulému roku
o 10,5%, z toho vlastné imanie vzrástlo o 11,7%.

2014

2015

Nájomné

2 743

21

Osobné náklady

2 144

729

Služby

853

4 406

Energie

833

45

Materiál

609

406

Ostatné prevádz. náklady *

562

1 080
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Súvaha (v tis. EUR) - 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
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Výročná správa 2015

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

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

31.12.2015

8 753
1 935
63
1 564
308
6 783
668
391
5 705
19
35
8 753
3 217
136
139
425
-638

2 553

1 037

2 179

683

1 142

976

4 304
1 893
398
2 013
0

5 040
1 200
327
3 513
0

5 529
621
299
4 048
561

1

1

7

Výkaz ziskov a strát (v tis. EUR)

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

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

16

178

1 943

1

190

1 387

149

96

772

-12

435

-242

922
0
10
14
0
0
0

1 467
0
31
6
0
0
0

920
0
60
5
0
0
359

8
-12
227
683

10
15
340
1 142

35
379
323
976

5 433
4 130
175
382

4 580
2 144
240
378

313
729
23
211

Udalosti po skončení účtovnej uzávierky
Po 31.12.2015 nenastali podľa nášho názoru žiadne významné skutočnosti,
ktoré by mohli ovplyvniť finančnú, ekonomickú a majetkovú situáciu
Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s.
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
Dosiahnutý zisk po zdanení za rok 2015 je 976 tis. EUR. Na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia spoločnosti bude v celej výške preúčtovaný na účet
nerozdeleného zisku minulých rokov.
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STANOVISKO DOZORNEJ RADY K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2015

Správa dozornej rady o účtovnom roku 2015 je spracovaná na základe záznamov z rokovaní dozornej rady a audítora spoločnosti vo veci riadnej individuálnej účtovnej
závierky za rok 2015. 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 2015 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 31.12.2015.
Dozorná rada sa podrobne oboznámila s účtovnou závierkou, návrhom na rozdelenie zisku a výročnou správou za rok 2015 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 31.12.2015, 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 2015 a výročnou správou
za rok 2015 SCHVÁLIŤ.
V Trenčíne, júl 2016

BSBA Maroš Topoli
predseda dozornej rady
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