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Výročná správa
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Vízia spoločnosti
Chceme sa stať pružnou a efektívnou spoločnosťou,
ktorej profesionálny tím manažérov bude riadiť jej
aktivity v oblasti poskytovania prác a služieb tak,
aby uspokojil požiadavky a očakávania zákazníkov
a zamestnancov s cieľom zaručiť trvalé zvyšovanie
hodnoty spoločnosti pre akcionárov.
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Úvodné slovo
predsedu Predstavensta
Vážení obchodní partneri, vážení akcionári, dámy a páni,
Rok 2007 bol pre EEM, a.s. jedným z najnáročnejších v celej histórií.
Sústredili sme sa na zlepšovanie riadenia výrobných procesov, zefektívňovanie neproduktívnych činností a skvalitňovanie prípravného a plánovacieho procesu. Výsledkom bolo zvýšenie produktivity práce a výkonov
pri zabezpečovaní požadovanej kvality. Jej zvyšovanie je aj pre budúcnosť
našou veľkou konkurenčnou výhodou.
S potešením môžem konštatovať, že spoločnosť všetky plánované ciele splnila a dosiahla
historicky najlepšie hospodárske výsledky .Výnosy spoločnosti dosiahli úroveň 1,0 mld.
Sk. Aktívne sme sa zapojili do projektu celej skupiny SSE a to reštrukturalizácia korporátnych činností, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšiť efektivitu fungovania SSE Group a tým
aj EEM, a.s.
Najväčšou organizačnou zmenou, ktorá z tohto projektu vyplynula s dopadom na proces
riadenia výroby bola centralizácia dopravy do SSE, a.s.
Je prirodzené, že veľkú pozornosť venujeme obnove pracovnej sily, zvyšovaniu odborných vedomostí našich zamestnancov, školeniam a vzdelávaniu. To všetko s cieľom
zabezpečiť trvalý rozvoj našej spoločnosti ako aj ľudského kapitálu, ktorým disponuje.
Spoločnosť EEM, a.s. zrealizovala počas roku 2007 rekordný objem projektov v objeme
1 mld. Sk, pričom medzi najvýznamnejšie bezpochyby patrí výstavba rozvodne 110/22
kV Zvolen–Union v objeme 113,9 mil. Sk a rekonštrukcia rozvodne v Bystričanoch v objeme 52,7 mil. Sk. Investičný projekt výstavby rozvodne Zvolen-Union , ktorá zásobuje elektrickou energiou mesto Zvolen spoločnosť realizovala v úzkej koordinácií s pracovníkmi
SSE, a.s. Stavba začala v roku 2006 a prvá dodávka elektrickej energie pre odberateľov
po zapnutí transformátora č.101 bola uskutočnená 03.09.2007. Úspešné zrealizovanie
tohto projektu v danom čase a podmienkach odzrkadľuje vysokú úroveň organizačných
a odborných schopností našich zamestnancov.
Pre napredovanie spoločnosti v ďalšom období chcem upriamiť pozornosť na „bezpečnosť a efektivitu“. Dúfam, že tieto slová budú trvale rezonovať v podvedomí každého
pracovníka EEM, a.s, a že budú stáť na začiatku všetkých rozhodnutí, ktoré v roku 2008
urobíte. Vyjadrujú filozofiu stratégie spoločnosti a očakávam, že nám pomôžu minimalizovať riziká, ktorým bude spoločnosť vystavená a zároveň pomôžu eliminovať pracovné
riziká zamestnancov.
Vážení zákazníci, obchodní partneri, dovoľte mi, aby som Vám v mene Predstavenstva
EEM, a.s. ako i v mene svojom poďakoval za dôveru, ktorú ste našej spoločnosti prejavili
v roku 2007. Chcem Vás zároveň ubezpečiť, že naša spoločnosť vyvinie maximálne úsilie,
aby zvyšovala svoju profesionalitu konkurencie schopnosť, kvalitu služieb a hlavne
orientovanie sa na zákazníka.
Chceme, aby ste každým okamihom pociťovali v pozitívnom smere zmenu v našej spoločnosti.
Ing. Ľubomír Kollárik

predseda Predstavenstva

4

I. Charakteristika a štruktúra spoločnosti
Identifikačné a kontaktné údaje
Elektroenergetické montáže, a.s.
Sídlo spoločnosti:
PSČ:
IČO:
IČ DPH:

Pri Rajčanke 6, Žilina
010 04
36 412 767
SK 2020100511

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka číslo: 10387/L, deň zápisu 12. 8. 2003.
Bankové spojenie:
č. účtu:

VÚB, a.s. Žilina
1737359055 / 0200

Telefón:
Fax:
E-mail:
Internet:

041/ 519 2721
041/ 519 2726
eem@eem.sk
www.eem.sk

Tradícia a súčasnosť
Naša spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. stavia na tradícií stavebnomontážnych závodov, ktoré v minulosti vybudovali, udržiavali a rozvíjali energetickú infraštruktúru po celé desaťročia.
Spoločnosť počas svojej krátkej existencie preukázala, že je konkurencieschopnou spoločnosťou na trhu. To je aj najpodstatnejším argumentom, ktorý poukazuje na správnosť rozhodnutia nášho 100% akcionára SSE, a.s. odčleniť divíziu SMČ do
samostatnej akciovej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. v roku 2003.
Inžinierske, projekčné a montážne pracoviská EEM, a.s. majú kvalifikovaných zamestnancov a kapacity na poskytovanie služieb podľa požiadaviek zákazníka. Od spracovania technického zadania, zhotovenia projektovej dokumentácie cez realizáciu
projektovanej technológie až po komplexnú dodávku stavby na kľúč. Spoločnosť využíva overené moderné technológie a
technologické prvky. Stavebnomontážnym skupinám je v spolupráci so sekciou Logistika a správa majetku v SSE, a.s. poskytovaná špičková mechanizácia na montáž elektrorozvodných zariadení, ako aj rôzne stavebné a prepravné stroje. Môžu
pôsobiť v akýchkoľvek klimatických a terénnych podmienkach ako samostatné celky. Zabezpečenie kvality poskytovaných
služieb je pre EEM, a.s. základným strategickým zámerom.
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Predmet činnosti
Predmet činnosti EEM, a.s. pozostáva z nasledujúcich hlavných činností:
• Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických
zariadení a ich častí
• Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
• Demolácia a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
• Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
• Oprava a údržba motorových vozidiel a mechanizmov
• Prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
• Kovoobrábanie
• Zámočníctvo
• Výroba kovových konštrukcií a ich častí
• Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
• Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
• Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
• Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
v rozsahu voľných živností
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
v rozsahu voľných živností
• Prenájom parkovacích plôch
• Reprografické práce
• Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
• Vnútroštátna nákladná cestná doprava
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Majetková účasť

Materská spoločnosť

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE, a.s.) so sídlom Ulica
republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísaná v
obchodnom registri Obchodného súdu Žilina I, oddiel: Sa,
vložka č.: 10328/L, jediný akcionár vlastniaci 141 kusov
akcií Spoločnosti EEM, a.s., každá s menovitou hodnotou
1 mil. Sk.

Materskou spoločnosťou akciovej spoločnosti Elektroenergetické montáže je spoločnosť SSE, a.s. ktorá bola založená
1. januára 2002 Fondom národného majetku (FNM SR)
Slovenskej republiky ako jediným zakladateľom na základe
zakladateľskej listiny zo dňa 17. decembra 2001. V súlade
s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 583 zo dňa 22.
mája 2002 bolo vydané rozhodnutie o privatizácii 49%
podielu FNM SR na podnikaní SSE priamym predajom
spoločnosti Electricité de France International (E.D.F. INTERNATIONAL). Valné zhromaždenie SSE, a.s. odsúhlasilo vstup
strategického partnera do SSE, a.s. dňa 31.októbra 2002.

Štatutárne orgány
Stav k 31. 12. 2007

Dozorná rada
Predseda:
Členovia:

Tajomník:

Ing. Dušan Petrík
Dr. Peter Weis
Milan Foltín (volený z radov zamestnancov)
Mgr. Erik Štefák – bez hlasovacieho práva

Predstavenstvo
Predseda:
Členovia:

Ing. Ľubomír Kollárik
Claude Chodot
Ing. Marián Beniač

Chronológia zmien v štatutárnych orgánoch v priebehu roku 2007

Dozorná rada
Dňa 08.03.2007 nahradil Ing. Dušan Petrík vo funkcii predsedu Dozornej rady Ing. Pavla Faktora (zapísané do OR SR dňa
26.04.2007).
Predstavenstvo
Dňa 11.05.2007 nahradil Ing. Ľubomír Kollárik vo funkcii predsedu Predstavenstva
Ing. Petra Jedináka. (zapísané do OR SR dňa 30.05.2007).
Dňa 11.05.2007 nahradil pán Claude Chodot vo funkcii člena Predstavenstva pána
Didiera Dura (zapísané do OR SR dňa 30.05.2007).

Výkonné vedenie
Stav k 31. 12. 2007

Generálny riaditeľ
Ing. Jozef Kuruc

Riaditeľ sekcie Výroba Žilina
Ing. Jozef Kubica

Riaditeľ sekcie Výroba B. Bystrica
Ing. Alexander Tuček

Riaditeľ sekcie Služby
Mgr. Miloš Herman
zástupca GR
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Organizačná štruktúra
Stav k 31. 12. 2007
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
100 Generálny riaditeľ

Kancelária GR

Odbor Controling
zákazkovej výroby

Odbor Ľudské zdroje

200 sekcia Výroba Žilina

300 sekcia Výroba Banská Bystrica

odbor Výroba Žilina

odbor Výroba Banská Bystrica

NS 832 209
NS 832 210
NS 832 211
NS 832 212
NS 832 214
NS 832 215
NS 832 221
NS 832 222
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NS 831 211
NS 831 212
NS 831 213
NS 831 214
NS 831 215
NS 831 216

400 sekcia Služby

Správa majetku, IT

odbor Obchod

odbor Inžinierske a
projekčné činnosti

odbor Dielne

Príprava a výroby
a MTZ - Žilina

Inžinierské
činnosti

Dielne Žilina

Príprava a výroby
a MTZ - B. Bystrica

Projekty

Dielne
Banská Bystrica

Obchodné
zmluvné vzťahy

Doprava Žilina

Obchodné
vedenie stavieb

Doprava
Banská Bystrica

II. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti
a o stave jej majetku
Podnikateľská činnosť
V roku 2007 bola podnikateľská činnosť spoločnosti zameraná na výkon hlavnej stavebno-montážnej činnosti.
Prvoradým cieľom EEM, a.s. bolo uspokojiť včas a kvalitne
potreby a požiadavky materskej spoločnosti SSE, a.s. Tržby
z predaja za vlastné výrobky a služby, vrátane odpočtov
pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie strany dosiahli v
roku 2007 objem 929 759 tis. SK. V spoločnosti bola odsúhlasená výsledná forma agendy súvisiacej s výkazníctvom
a reportingom v EEM, a.s. Spoločnosť predkladá mesačne
presne špecifikované výkazy o svojom hospodárení,
stavu majetku a záväzkov s vysvetlením významných
ekonomických aktivít za sledované obdobie. Spoločnosť
pokračovala v spolupráci s poradenskou firmou Slovenská poradenská spoločnosť a.s. (ďalej len SPS, a.s.), kde
došlo k prehĺbeniu poznatkov vybraných zamestnancov
EEM, a.s. predovšetkým v oblasti zákazkovej výroby,
kalkulácií a daní. Ročný obchodný plán EEM, a.s. na
rok 2007 bol schválený Dozornou radou EEM, a.s. dňa
30.1.2007.

Informačné technológie
V roku 2007 bola pre potreby EEM, a.s. obstaraná
výpočtová technika - hardware v objeme 575 tis. Sk.
Jednotlivé nákupy boli realizované zamestnancami
zodpovednými za správu siete v EEM, a.s., nákup bol
zabezpečený centrálne a účelovo, pod ich dohľadom.
Služby od SSE, a.s., útvaru Informačných technológií
boli obstarané vo výške 7 033 tis. Sk v zmysle zmluvne
dohodnutých cien.

Úverové zaťaženie
Spoločnosť EEM, a.s. v roku 2007 splatila jednorazovo úver v hodnote 25 000 tis. Sk, ktorý poskytlo SSE, a.s. ako pracovný kapitál v roku 2004. Podľa podmienok úverovej zmluvy EEM, a.s. bol úver splatný do 31.08.2009. K 31.12. 2007 spoločnosť EEM,
a.s. nie je zaťažená žiadnym úverom a ani žiaden neposkytla.

Stav základného imania
Dňom účinnosti Zmluvy o predaji časti podniku došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti na hodnotu 141 000 tis.
Sk. Pôvodne bola spoločnosť založená s minimálnym základným imaním v zmysle Obchodného zákonníka 1 000 tis. Sk a k
1.9.2004 došlo k navýšeniu o 140 000 tis. Sk. 30. decembra 2004 došlo k podpisu záverečného protokolu medzi právnymi zástupcami SSE, a.s. a EEM, a.s. o prevzatí majetku, záväzkov a pohľadávok v zmysle Zmluvy o predaji časti podniku a jej príloh.
Za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007 sa základné imanie spoločnosti nezmenilo.
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Plnenie investičného plánu
Investičný plán pre rok 2007 predstavuje hodnotu 21 600 tis. Sk. Skutočnosť za obdobie 1-12/2007 predstavuje 16 532 tis.
Sk. V oblasti IT sa spoločnosť zamerala na nákup pracovných staníc – PC, notebookov a tlačiarní. V oblasti nákupov pracovných a výrobných prostriedkov boli tieto obstarané v hodnote 1 441 tis. Sk. V oblasti dopravno-mechanizačnej techniky boli
obstarania realizované podľa schváleného plánu v hodnote 11 826 tis. Sk a to v I. polroku 2007. K 1.10.2007 bola odčlenená
Doprava spoločnosti do SSE. Stavebné investície boli obstarané v hodnote 2 601 tis. Sk a to zateplenie strechy na sociálnej
budove v Banskej Bystrici v hodnote 319 tis. Sk a zateplenie administratívnej budovy v Žiline v hodnote 2 282 tis. Sk.
Zdroje na zabezpečenie obstarania investícií tvorili:
• Odpisy – Odpisy DLHM a DLNM tvorili celkom v r. 2007 18 545 tis. Sk, z toho  odpisy   ktoré tvoria zdroje
		 na financovanie osobných automobilov zabezpečených formou leasingu v r. 2004, 857 tis. Sk.
• Výnosy z predaja majetku v r. 2007 vo výške 73 937 tis. Sk.

Najvýznamnejší klient a obchodný partner EEM, a.s.
Najvýznamnejším klientom spoločnosti EEM, a.s. je Stredoslovenská energetika, a.s.
V rámci vzájomných obchodov medzi obidvomi spoločnosťami boli zrealizované nasledovné obraty:
2006
Predaj

618 804

984 953

Predaj služieb

144 542

188 360

Investičná výstavba

474 262

719 191

-

77 402

Nákup

252 546

375 517

Nákup materiálu

239 138

347 841

11 571

26 026

1 837

1 650

Iné

Nákup tovaru a služieb
Nákup elektrickej energie od SSE
(v tis. Sk)
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2007

Prehľad významných udalostí roku 2007
Január
• riešenie kalamitných situácií - spoločnosť Elektroenergetické
montáže, a.s. obnovila dodávky elektrickej energie
v lokalitách v Žiline, na Považí, v Prievidzi, na Orave
a na Liptove
• schválenie Ročného obchodného plánu EEM, a.s. na
rok 2007
• schválenie PKZ EEM, a.s. na rok 2007
Marec
• schválenie Politiky BOZP a plnenie cieľov politiky na
rok 2007
Máj
• zasadanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Elektroenergetické montáže, a.s., ktoré schválilo riadnu
účtovnú závierku za rok 2006, rozdelenie zisku EEM, a.s.
za rok 2006 a Výročnú správu EEM, a.s. za rok 2006 vrátane
Správy o stave podnikateľskej činnosti a o majetku
spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.
August
• riešenie kalamitných situácií - spoločnosť Elektroenergetické
montáže, a.s. obnovila dodávky elektrickej energie
v lokalitách Tále-Trangoška, Osrblie-Kamenistá dolina,
Valaská, Dolné Hámre, Hronský Beňadik, Stará Halič,
Pršany, Moštenica

• dňa 23.08.2007 bol ministerkou práce, sociálnych vecí
a rodiny udelený spoločnosti EEM, a.s. certifikát Bezpečný
podnik
Október
• s účinnosťou od 01.10.2007 boli zmenené Stanovy EEM,
a.s. v súlade s rozhodnutím jediného akcionára SSE, a.s., do
predmetu podnikania spoločnosti boli doplnené nasledovné
činnosti:
		
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
		
- vnútroštátna nákladná cestná doprava.
• SSE, a.s ako jediný akcionár schválil s účinnosťou od
01.10.2007 odpredaj dopravno-mechanizačnej techniky
z EEM, a.s. do SSE, a.s.
November
• v rámci projektu Safety first bol vyhlásený a zrealizovaný
projekt Dopravného značenia v celej skupine spoločností
SSE, a.s.
December
• schválenie Centralizácie korporátnych služieb v EEM, a.s.
s platnosťou od 01.01.2008

Významné projekty
V roku 2007 boli ukončené a protokolárne odovzdané do prevádzky rozvodne:
1. TR 110/22 kV ZVOLEN-UNION
2. Bystričany: rekonštrukcia ovládania a ochrán R 110kV
Medzi významné projekty, ktoré spoločnosť začala v roku 2007 realizovať patria:
1. rekonštrukcia TR 110/22 kV Lisková
2. Bystričany - Rozvodňa: KZL prepojenie ENO-A do NCHC Nováky
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Sekcia Výroba Žilina
Hlavnou úlohou a činnosťou sekcie je výkon stavebnomontážnych činností. Tieto činnosti predstavujú najmä montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení
pre potreby našich zákazníkov. Sekciu tvorí jeden odbor a osem
stredísk výroby, kde pracovalo 16 stavebno-montážnych skupín.
Z množstva zhotovených diel je vhodné spomenúť
niektoré z nich:
• Prievidza západ - Priemyselný park VN   
• Skalka – Kremnica – športové centrum
• Oščadnica - Dedovka –športové centrum TS+VN
• Kalamita Kysuce, Liptov
• Ružomberok - Hrabovo VN, TS, NN
• Oravská Jasenica – Roveň TS, VN, NN
• Sučany – Lisková – preizolácia 110kv vedenia
• Bystričany rekonštrukcia 110kV rozvodne
• Habovka VN, NN, TS
• Jasná-Biela Púť VN, NN, TS
• Ružomberok VN, NN, TS
• Divinka NN, VN, TS
• Žilina – Tepláreň rekonštrukcia 110kV rozvodne,
• Podbanské – Nadbanské, VN káblový prepoj
• Hrabové – Dhollandia – Prekládka VN
Hore uvedené stavby  okrem kalamít boli zhotovené v plánovanom režime.
Tržby z predaja za vlastné výrobky spolu s odpočtami
/služby/ pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie strany
dosiahli v sekcii Výroba Žilina nasledovné objemy:
Investície pre SSE, a.s.

442 762 000,- Sk

Opravy pre SSE, a.s.

59 216 000,- Sk

Montážne práce pre tretie strany

25 512 000,- Sk

Odpočty pre SSE, a.s.

4 027 000,- Sk

Rok 2007 bol taktiež rokom výskytu kalamitných situácii na
elektrických rozvodných zariadeniach v Žilinskom kraji. Vyskytlo
sa ich viacero napr. v Žiline, na Považí, v Prievidzi, na Orave.
Prvá bola začiatkom roka počas zimných mesiacov, obzvlášť
veľká kalamita v letných mesiacoch zasiahla oblasť Liptova.
Je potrebné povedať, že výkony, ktoré zamestnanci podali boli
nad rámec štandardného pracovného výkonu. Pracovali v ťažkých pracovných podmienkach plných nástrah, ktoré vyplývali z
náročných klimatických podmienok počas zimných mesiacov.
Všetkým zamestnancom sekcie Výroba Žilina v EEM, a.s. za ich
vynikajúce pracovné výkony právom patrí poďakovanie.
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Sekcia Výroba Banská Bystrica
Sekcia Výroba Banská Bystrica svojim pôsobením napĺňala aj v roku 2007 výkon v oblasti stavebnomontážnych činností.
Realizovala sa najmä montážou, rekonštrukciami, opravami a údržbou vyhradených elektrických zariadení.
Sekciu tvorí jeden odbor a šesť stredísk. Každé stredisko má dve stavebnomontážne skupiny. Jednotlivé pracovné skupiny sú
kapacitne obsadené v počte 6 až 8 zamestnancov. Pri realizácii energetických diel tieto kapacity zvládali náročné technologické postupy, neraz ťažký prístup v teréne a operatívne sa prispôsobovali termínovým nárokom zákazníka.
Z množstva profesionálne zrealizovaných diel je vhodné spomenúť:
• 110/22 kV rozvodňa Zvolen UNION
• 110kV rozvodňa Lisková
• 110kV rozvodňa Rimavská Sobota R 110kV, rekonštrukcia ovládania
• Preizolácia 2x110kV,7817,7762,7503 Žiar n./Hr. – Hr. Dúbrava – Zvolen
• 110kV Rimavská Sobota - Tornaľa, optická trasa
• Žarnovica, Vývod z TR 110/22 na VN č.378 a prípojka pre TUBEX
• Banská Bystrica ,rek. TS a VN,NN, 6/22kV, Krížna, Lazovná, Katová, Fortnička
• Zvolen, bytový komplex Panoráma, TS EH8C,VN,NN
• Nižná Boca, Vyšný koniec, rekonštrukcia VN č. 134
• Zvolen, námestie SNP, EH9-podzemná TS

Tržby z predaja energetických diel pre materskú spoločnosť SSE, a.s. spolu s odpočtami a zhotovených prác pre a
tretie strany dosiahli v sekcii Výroba Banská Bystrica nasledovné objemy:
Investície pre SSE, a.s.

276 428 000,- Sk

Opravy pre SSE, a.s.

103 819 000,- Sk

Montážne práce pre tretie strany
Odpočty pre SSE, a.s.

19 740 000,- Sk
2 579 000,- Sk

Aj v roku 2007 nás materská spoločnosť SSE a.s. , ktorá je zároveň prevádzkovateľom energetických sietí v dôsledku nepriazne
počasia požiadala o pomoc pri odstraňovaní kalamitných škôd.
     Najviac postihnuté boli lokality Tále-Trangoška, Osrblie-Kamenistá dolina, Valaská, Dolné Hámre, Hronský Beňadik, Stará
Halič, Pršany, Moštenica.    K mnohým poškodeným linkám sa nebolo možné dostať, pretože stromy padajúce vplyvom silného nárazového vetra v lesných porastoch zatarasili väčšinu prístupových ciest. Potrhané vodiče, polámané podperné body či
v mnohých prípadoch zničené celé polia podperných bodov, nerobili zamestnancom EEM, a.s. Výroba Banská Bystrica väčšie
problémy.
Svojou vysokou profesionalitou, zručnosťou, obetavosťou a lojálnosťou opäť dokázali, že sa na ich pracovný prístup, profesionalitu a nadštandardný výkon môžeme v neľahkých situáciách hocikedy spoľahnúť. Za to im patrím vďaka a uznanie celej
spoločnosti.
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Sekcia Služby
V roku 2007 pokračoval v spoločnosti proces reštrukturalizácie v rámci nového usporiadania a reinžinieringu procesov. Implementácia systému riadenia s orientáciou na procesné a projektové riadenie, komplexnosť, efektivita a flexibilita služieb s
cieľom uspokojiť potreby a požiadavky zákazníka, boli základnými predpokladmi, aby spoločnosť obstála v silnom konkurenčnom prostredí. Obchodná činnosť bola zabezpečovaná sekciou Služby samostatne, s cieľom riadiť obchodné prípady od
prípravy cez realizáciu až po uvedenie do prevádzky.
Referencie o realizovaných zákazkách, ako aj investormi pozitívne hodnotená kvalita práce, dokazujú vysokú profesionalitu a
odbornosť pracovníkov, opierajúc sa pritom o bohatú tradíciu a časom nadobudnuté skúsenosti.
Úlohou sekcie Služby bolo splnenie obchodného plánu spoločnosti spolu so zabezpečením dostatočného množstva zákazkovej náplne. V priebehu roka spoločnosť flexibilne reagovala na požiadavky zákazníkov čoho výsledkom bolo navýšenie
obchodného plánu v súlade s požiadavkami akcionára.
Služby boli prevažne vykonávané troma odbormi, ktoré významným spôsobom ovplyvňovali chod spoločnosti EEM, a.s.:
• odbor Obchod
• odbor Doprava (do 1.10.2007)
• odbor Dielne
V súvislosti s rozvojom spoločnosti a neustále sa meniacimi podmienkami trhu sa postupne vyvíja aj obchodná politika spoločnosti. Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník. Jeho vysoké nároky ako i neúprosná konkurencia nás núti investovať
nemalé prostriedky do zvyšovania odbornosti ľudí i do obstarania najvyspelejších zariadení pre potreby projektantov, a
odborných  pracovníkov. Hlavný dôraz sa kládol na zvýšenie pridanej hodnoty na zamestnanca a taktiež na optimalizovanie
vplyvov sezónnosti.
Maximálna pozornosť bola venovaná zákazníkom, s cieľom udržať si dobré postavenie na trhu. Spolupráca s materskou
spoločnosťou SSE, a.s., ktorá je zároveň naším najväčším zákazníkom sa v roku 2007 odvíjala v zložitých trhových podmienkach a v znamení reštrukturalizačných procesov, ktoré v nej prebiehali. Výsledkom tejto spolupráce je aj podpísanie Rámcovej
zmluvy na dodávku tovarov a služieb na rok 2007.
V budúcnosti plánujeme túto veľmi dobrú spoluprácu naďalej prehlbovať a dosiahnuť splnenie stanovených cieľov, plánovaných HV a optimalizovaným využívaním synergických efektov tejto spolupráce dosiahnuť aj spokojnosť akcionára.
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Odbor Controlling
zákazkovej výroby
Hlavnou úlohou odboru je zabezpečovanie činnosti a procesov
v oblasti ekonomiky, plánovania, účtovníctva, daní, efektívneho
hospodárenia a finančnej politiky spoločnosti.
Odbor zabezpečuje správnosť, úplnosť a presnosť vykazovania
skutočnosti vyjadrenej v správach o hospodárení, ktorých základom je presné a vierohodné vykonávanie činnosti účtovníctva a
správy daní. Reporty a prehľady o hospodárení, vývoji plnenia
ukazovateľov sú vytvárané na podporu riadiacich a rozhodovacích procesov pre výkonné vedenie a predstavenstvo spoločnosti.
Ďalšou podstatnou činnosťou odboru predstavuje príprava finančných a vecných plánov spoločnosti, kalkulácie nákladov,
sledovanie plnenia plánovaných ukazovateľov a hospodárne
využívanie finančných zdrojov.
V rámci odboru je vytvorený pracovný tím Účtovníctvo, ktorý
zahŕňa fakturáciu prác a služieb, správu daní, likvidáciu
faktúr, vedenie pokladní, účtovanie investícií, správu odpisov
majetku a iné činnosti v súlade s legislatívou.

Politika ekonomiky a financovania
V roku 2007 bola nadviazaná ešte užšia spolupráca s materskou spoločnosťou SSE, a.s. a jej novovytvorenou dcérskou spoločnosťou SSE-D, a.s., ktorá je konečným príjemcom vykonaných prác a služieb našej spoločnosti.
Hlavný dôraz sa kládol na oblasť ponuky prác a služieb, kde hlavným ukazovateľom  bola cena služieb. Pre dosiahnutie spokojnosti zákazníkov bolo potrebné dosiahnuť čo najefektívnejšie využítie zdrojov pri stanovenej kvalite zmluvne dohodnutých plnení. Medziročný nárast hodinovej zúčtovacej sadzby, ktorá tvorí cca 40 % zmluvnej ceny našich služieb bol na úrovni
roku 2006 pri objektivizácii niektorých vstupov.
Činnosti vykonávané odborom Controlling zákazkovej výroby v r. 2007 smerovali k zlepšeniu všetkých ekonomických procesov s cieľom udržať sa na trhu s poskytovanými službami. Všetky výstupy činnosti odboru tvorili základ pre tvorbu rozpočtov
a cenových ponúk spoločnosti smerom k trhu.
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Ľudské zdroje
Stratégia výrazných zmien v oblasti ľudských zdrojov bola
zameraná na aktivity, ktoré podporili efektívnosť riadenia
a rozvoja pracovného potenciálu, prispeli k prehĺbeniu a
racionalizácii sociálneho dialógu.
Profesionalita pracovného potenciálu
Spoločnosť si je vedomá významu ľudí pri dosahovaní cieľov
v náročnom konkurenčnom prostredí, rovnako ako výhody
prostredníctvom kvalifikovaných, vysoko motivovaných
a identifikovaných zamestnancov. V hodnotenom roku
vedenie Spoločnosti vytváralo priestor na uvoľnenie a mobilizovanie zdrojov v tejto oblasti a v rámci prijatej stratégie
boli rozvojové aktivity zamerané na zvyšovanie potrebných
znalostí, zručností a bezpečnosti, zavedenie nových pravidiel, motívov a stimulov pre zamestnancov. Zvýšili sa nároky
kritérií a výberu pri získavaní nových zamestnancov, rovnako
i pri tréningoch pre prácu v nových podmienkach orientovaných na výkon, kvalitu a zákaznícku orientáciu.
Nový systém odmeňovania
Nastavenie nových pravidiel odmeňovania zamestnancov
zaradených v tarifnej mzde nadväzovalo na realizovaný
projekt „Nový systém odmeňovania“ v materskej spoločnosti.
Na strane jednej to boli zmeny podnikateľského prostredia,
predovšetkým cena na trhu práce v regióne pôsobenia v profesiách predmetu podnikania Spoločnosti, ktoré nás viedli k
potrebe zmeny systému odmeňovania. Na strane druhej to
bola príprava na jednotné riadenie ĽZ z materskej spoločnosti, ako i príprava platnosti jednej kolektívnej zmluvy v
rámci spoločností skupiny SSE.
Medzinárodne uplatňovaný systém, umožňuje hodnotiť
cenu práce tak, aby sme kvalitný a profesionálny personál v
konkurenčnom trhu práce vedeli získať a udržať.
K zásadnej zmene, t.j. k zvýšeniu transparentnosti a objektívnosti došlo v oblasti variabilnej zložky mzdy, ktorá je
postavená na princípoch štvrťročného hodnotenia práce
zamestnanca podľa kľúčových spôsobilostí a stanovených
merateľných, prípadne hodnotiteľných úloh.
Ako súčasťou systému odmeňovania bol zavedený ročný
„Motivačný hodnotiaci rozhovor“, progresívny nástroj personálneho manažmentu, prostredníctvom ktorého chceme
zvýšiť úroveň štýlu práce na všetkých úrovniach riadenia.
Podniková kolektívna zmluva na rok 2007
Schválením návrhu PKZ EEM, a.s. na rok 2007 predstavenstvom spoločnosti dňa 30.1.2007 boli od 01.01.2007 uvedené
do platnosti nasledovné zmeny oproti PKZ na rok 2006:
• nutné úpravy na podmienok na rok 2007
• formálne úpravy textov a zmien v legislatíve
• vyrovnanie s PKZ SSE, a.s. na rok 2007 (odstupné,
		 odchodné a ostatné znenia)
• zvýšenie tarifných tried a zmena znenia vybraných
		 paragrafov v súlade s predloženým návrhom Nového
		 systému odmeňovania v EEM, a.s. od 01.01.2007
Príprava na riadenie ĽZ z materskej spoločnosti
S cieľom zvýšiť efektívnosť a zabezpečiť jednotnú úroveň
riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v rámci skupiny SSE,
bola realizovaná príprava zmeny systému riadenia zo sekcie
Ľudské zdroje SSE, a.s. ako korporátneho procesu. Pracovný
tím počas celého roka nastavil proces tak, aby informačné
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systémy, zdrojové dáta, plánovanie vrátane redukcie personálneho obsadenia boli funkčné k 1.1.2008 a uplatňovali
sa v plnom rozsahu na základe zmlúv SLA, obdobne ako v
ostatných spoločnostiach v rámci skupiny SSE. Týmto boli vytvorené predpoklady na priame získavanie konsolidovaných
dát pre riadenie ako i vytvorená podpora flexibilnosti pri organizačných a personálnych zmenách v rámci skupiny SSE.

Vývoj počtu zamestnancov v priebehu roku 2007
31. marec

30. jún

30. sep.

31. dec.

Plán

309

309

309

309

Skutočnosť

306

302

300

293

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2007
je 302,59 zamestnancov.

Štruktúra a priemerný vek zamestnancov k 31.12.2007
všetci
zamestnanci

z toho
robotníci

menej ako 30

28

27

30 – 39

89

75

40 - 49

89

65

50 - 59

81

50

6

4

293

221

60 a viac

Vzdelanostná štruktúra a priemerný vek zamestnancov
k 31.12.2007
počet

priem. vek

23

47,06

2

44,49

Úplné stredné vzdel.
s maturitou

103

41,15

Stredné odborné vzdelanie

152

42,46

13

51,88

293

42,79

Vysokoškolské vzdelanie
Bakalárske vzdelanie

Základné vzdelanie

Riadenie kvality
Záujmom spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. v roku 2007 bolo získanie certifikátu „ Bezpečný podnik„. V mesiacoch
november až december roku 2006 v spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. prebehol audit BOZP. Cieľom auditu bolo
posúdenie zhody podľa programu na získanie certifikátu „BEZPEČNÝ PODNIK“, ktorý korešponduje s medzinárodnou normou
OHSAS 18 001, pre certifikáciu firiem v oblasti BOZP, ako aj podľa „Príručky bezpečných pravidiel pre zamestnancov “.
Nakoľko boli splnené všetky požiadavky akreditovanej spoločnosti na certifikáciu spoločnosti EEM, a.s. ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny udelila dňa 23.08.2007 spoločnosti EEM, a.s. certifikát Bezpečný podnik.

Ochrana životného prostredia
Pri súčasnom spôsobe života a ľudskej činnosti sa viac zdôrazňuje ochrana životného prostredia. Spoločnosti, podniky a
organizácie sa zaväzujú neustále zlepšovať environmentálne správanie v snahe zabrániť negatívnym vplyvom na životné
prostredie. V skupine SSE sa spoločnosť Elektroenergetické montáže a.s., ako dcérska spoločnosť v rozsahu svojej činnosti
zaraďuje medzi podniky, ktoré ovplyvňujú kvalitu životného prostredia.
Zlepšenia v oblasti životného prostredia, sa dosahujú v EEM, a.s., riadením a koordináciou v zmysle platných zákonov, v tejto
oblasti. Ďalej ich uplatňovaním vo vnútroorganizačných riadiacich aktoch. Výkone kontrolnej činnosti a analyzovaním zistených skutočností v hodnotiacich správach v oblasti ŽP.
Spoločnosť EEM, a.s. sa priamo podieľa na vytváraní pozitívnych priamych environmentálnych aspektov - vplyvov na životné
prostredie, realizáciou vhodných opatrení, za účelom ochrany vtáctva (avifauny) na zariadeniach SSE–D, a.s.
Sú to nasledovné opatrenia na podperných bodoch distribučných sietí, kde investor je SSE, a.s.:
• montáže hrebeňových zábran
• výmeny vodorovných konzol za konzoly typu Antibird
Súhrn činností v spoločnosti EEM, a.s. by mal prispievať k neustálemu zlepšovaniu environmentálneho správania a vytvárania predpokladov k ďalšiemu zlepšovaniu stavu životného prostredia.
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Stav BOZP a PO
Riadenie ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany za
stranu zamestnávateľa je v spoločnosti EEM, a.s. zabezpečovaná pomocou dvoch autorizovaných technikov BOZP a
PO. V roku 2007 pracovala aj komisia BOZP zložená z ôsmich
členov v nadpolovičnom zastúpení zo zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP.
Spoločnosť EEM, a.s. v mesiaci január vykonala všetky opakované školenia zamestnancov v oblasti BOZP vyplývajúce
so zákona. V mesiaci marec bola predstavenstvom EEM, a.s.
schválená Politika BOZP a plnenie cieľov politiky spoločnosti
EEM, a.s. na rok 2007.
Na začiatku druhého kvartálu 2007 konkrétne v apríli sa v
spoločnosti EEM, a.s. udiala mimoriadna nešťastná udalosť,
keď si zamestnanec EEM, a.s. spôsobil závažný pracovný
úraz s následkom smrti. V druhej polovici roku 2007 nastala
v oblasti BOZP v skupine SSE výrazná zmena v podobe novo
zloženého Riadiaceho výboru a pracovného tímu projektu
Bezpečnosť na 1. mieste, kde sú zastúpené aj dcérske spoločnosti.
Stanovili sa základné ciele rozdelené do dvoch časových
úrovní a to:
• krátkodobé ciele
• strednodobé ciele
Začali sme taktiež pracovať na niekoľkých spoločných
subprojektoch v oblasti bezpečnosti napr. :
• projekt Dopravného značenia
• zaisťovania elektrických vedení NN zhotoviteľom
• príručka elektrických rizík
Členovia Riadiaceho výboru a vybraní členovia pracovného tímu Bezpečnosť na 1. mieste, kde sú zastúpení aj naši
zamestnanci pracujú v oblasti BOZP aj na medzinárodnej
úrovni skupiny EDF.
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Na skvalitnenie ranných poučení vykonávaných pred
každou prácou v teréne bola špecialistom BOZP a PO vydaná
nová „Kniha príkazov na prácu, ranných poučení a kontrol“.
Kontrolná činnosť v podobe návštev na pracovisku prebiehala počas roku 2007 v súlade s Plánom auditov a kontrolnej
činnosti v našej spoločnosti. V roku 2007 bolo vykonaných
795 návštev pracovísk, kde sa vykonala skúška na prítomnosť alkoholu na pracovisku u 581 zamestnancov. Vykonané
skúšky preukázali prítomnosť alkoholu u dvoch zamestnancov.
Finančné prostriedky vynaložené v oblasti BOZP
za rok 2007:
01 – 12/2007
OOPP
OCHR. NÁPOJE

4 602
137

ŠKOLENIA BOZP

1 554

ČIST. PROSTRIED

383

SPOLU

6 676

(sumy v tis. Sk)

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť bezpečnú prácu,
minimalizovať úrazovosť, zintenzívniť prácu zástupcov
zamestnancov a inovovať OOPP.

Vývoj hospodárenia a finančnej situácie
Vývoj účtovnej jednotky – súčasný stav, významné riziká a neistoty, ako aj prognóza vývoja, finančné a nefinančné
ukazovatele.

Spriaznené osoby

Spoločnosť EEM, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., ktorá má 100 % podiel na jej
základnom imaní. Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť
Stredoslovenská energetika, a.s. je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou. Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.
je členom skupiny E.D.F. INTERNATIONAL (EDFI), so sídlom v Paríži, 20 Place de la Défense Tour EDF, ktorá má 49 % podiel na
jej základnom imaní a Fondu národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, ktorý má 51%
podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť E.D.F. INTERNATIONAL je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Eletricité de France,
so sídlom v Paríži, 22-30 avenue de Wagram, a táto spoločnosť má 100 % podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť Eletricité
de France zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku.

Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí
Spoločnosť EEM, a.s. nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. decembri 2007 nenastali žiadne udalosti, ktoré by osobitným spôsobom zasahovali do riadnej činnosti spoločnosti ako
účtovnej jednotky.

Významné riziká a neistoty

Spoločnosť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotámy.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

Zámery Elektroenergetických montáží, a.s. na rok 2008 sú premietnuté do Ročného obchodného plánu spoločnosti EEM, a.s.
2008. V roku 2008 spoločnosť plánuje výnosy na úrovni 789 400 tis. Sk. Zisk po zdanení za rok 2008 je v súlade so schváleným Ročným obchodným plánom na rok 2008 v objeme 32 867 tis. Sk pri dodržaní 5 % marže. Hospodársky výsledok bude
rozdelený v súlade s Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti. Z hospodárskeho výsledku sa po splnení si daňovej
povinnosti dopĺňa rezervný fond do dosiahnutia 20 % základného imania.
Zásadné zámery na rok 2008 sú stanovené nasledovne:
• zabezpečenie bezpečnosti práce
• zvyšovanie kvality a efektívnosti SMČ
• konsolidovanie a posilnenie hlavných činností spoločnosti - Core Business
• presadzovanie značky EEM, a.s. na domácom trhu
• poskytovanie komplexných služieb pri zachovaní vysokej kvality - dodávky na kľúč
• zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
• podpísanie rámcových zmlúv na dodávku diel a poskytovaní služieb na rok 2008
Vzhľadom na skutočnosť, že SMČ predstavuje hlavnú oblasť podnikania spoločnosti, ako aj najvýraznejšiu oblasť príjmov,
pre rok 2008 je zámerom naďalej vytvárať podmienky na priebežné zvyšovanie kvality a efektívnosti SMČ a tým konsolidovať
a posilniť hlavné činnosti spoločnosti - Core Business. Najdôležitejším prvkom, ktorý umožní naplniť uvedený zámer v tejto
činnosti je pokračovanie v modernizácii technológií a výrobno-technickej základne spoločnosti.
V roku 2008 očakávame nárast objemu tak SMČ ako aj inžinierskych činností (IČ) pre nášho najväčšieho odberateľa – SSE,
a.s. V našom prípade sa jedná o rozšírenie inžinierskych a projekčných činností, t.j. komplexné dodávky na kľúč v oblasti
stavebno-montážnych činností. Predpokladáme, že k 31.12.2008 bude mať spoločnosť 281 zamestnancov. Zámerom spoločnosti EEM, a.s. v personálnej oblasti je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Najvýznamnejším a kľúčovým zákazníkom pre
EEM, a.s. je materská spoločnosť SSE, a.s. Na rok 2008 má s ňou EEM, a.s. uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku diel a služieb
a zmluvu na odpočty v sume 6 832 tis. Sk. .

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť EEM, a.s. sa v roku 2007 nepodieľala na žiadnej výskumnej a vývojovej činnosti.
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Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov
a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej
jednotky

Spoločnosť v roku 2007 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listiny, obchodné podiely a akcie, dočasné listiny a obchodné
podiely materskej účtovnej jednotky.

Hospodársky výsledok

Výsledok hospodárenia – výsledok hospodárenia za rok 2007 dosiahol hodnotu po zdanení 155 365 tis. Sk. Výnosy a náklady
sumárne za rok 2007 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj hospodárskeho výsledku v tis. Sk
2006

2007

Výnosy

643 476

996 384

Náklady vrátane dane z príjmov

599 012

841 019

44 464

155 365

Výsledok hospodárenia po zdanení
(v tis. Sk)

Výnosy z hospodárskej činnosti (bez finančných výnosov) – dosiahli v celkovom vyjadrení hodnotu 989 441 tis. Sk, z čoho
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovalo sumu 929 759 tis. Sk (spolu s časovým rozlíšením výnosov). V dôsledku zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (v súlade s princípmi účtovania zákazkovej výroby) došlo k poklesu celkovo
vykazovaných výnosov o -15 087 tis. Sk. Prevažná časť z tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovali najmä
tržby za stavebno-montážnu činnosť. Do výnosov z hospodárskej činnosti sú zaradené výnosy z tržieb z predaja dlhodobého
hmotného majetku v sume 73 937 tis. Sk a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti za rok 2007 v sume 832 tis. Sk.
Náklady z hospodárskej činnosti (bez finančných nákladov a bez dani z príjmov z bežnej činnosti) – za rok 2007 sú v celkovej sume 802 108 tis. Sk. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok predstavovala sumu 390 951
tis. Sk, služby sumu 152 814 tis. Sk. Ďalšie náklady z hospodárskej činnosti sa skladajú predovšetkým z osobných nákladov, a
to v sume 173 851 tis. Sk, z odpisov a opravných položiek v hodnote 18 545 tis. Sk, daní, poplatkov a poistenia v sume 2 883
tis. Sk, zostatkovej cene predaného majetku v hodnote 60 651 tis. Sk. Ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali
sumu 2 413 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – je suma 5 117 tis. Sk (zisk). Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
ovplyvnili predovšetkým kurzové straty v celkovej sume 735 tis. Sk a účtované nákladové úroky v sume 1 049 tis. Sk. Ostatné
náklady na finančnú činnosť predstavovali k 31.12.2007 sumu 42 tis. Sk. Finančné výnosy sú tvorené najmä výnosovými úrokmi v sume 5 770 tis. Sk, kurzovými ziskami v sume 1164 Sk a ostatnými finančnými výnosmi v sume 9 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti – predstavoval ku dňu účtovnej závierky za rok 2007 nulovú hodnotu.

Členenie výnosov
2006
Výnosy celkom

643 476

996 384

0

0

649 021

927 478

9 258

2 281

-24 432

-15 241

Rezerva na nedokončenú výrobu

0
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Zúčtované rezervy a opravné položky výnosov
z hospodárskej činnosti

0

-0

Finančné výnosy

4 418

6 943

Ostatné výnosy

5 211

74 769

z toho: aktivácia DHM
Výnosy za vlastné výrobky + čas. rozl.
Výnosy z predaja služieb
Zmena stavu vnútorných zásob

(v tis. Sk)
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Členenie nákladov bez dane z príjmov
2006

2007

Náklady bez dane z príjmov

587 692

803 934

Spotrebované nákupy

279 927

390 951

Osobné náklady

161 475

173 851

20 284

18 545

0

0

13 661

63 064

2 013

1 826

106 918

152 814

3 414

2 883

0

0

Odpisy
Tvorba rezerv a opravných položiek
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Finančné náklady
Služby
Dane a poplatky
Mimoriadne náklady
(v tis. Sk)

Pohľadávky a záväzky
Vývoj pohľadávok
2006
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky z Cash Pooling-u

2007
0

951

76 430

441 312

160 444

350 708

(v tis. Sk)

Vývoj záväzkov
2006

2007

Dlhodobé záväzky

26 732

534

z toho: záväzky voči ovládanej osobe

25 000

0

Krátkodobé záväzky

89 234

127 160

z toho: záväzky voči ovládanej osobe

20 554

59 949

0

0

Ostatné
(v tis. Sk)
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Štruktúra majetku a jeho krytia
2006
Spolu majetok

418 299

542 302

0

0

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

154 343

91 536

Zásoby, pohľadávky a finančné investície

258 808

448 956

176

328

4 972

1 482

Spolu vlastné imanie a záväzky

418 299

542 302

Vlastné imanie

258 657

348 223

Rezervy

25 322

26 481

Záväzky

115 966

127 694

0

0

18 354

39 904

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Peniaze a peňažné ekvivalenty
Časové rozlíšenie a dohadné účty

Bankové úvery
Časové rozlíšenie a dohadné účty
(v tis. Sk)
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