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Najdôležitejšie udalosti 2008
•
•
•
•

Výnosy v objeme vyše 1,1 mld. Sk dosiahli najvyššiu úroveň v histórii spoločnosti
Valné zhromaždenie EEM schválilo Trojročný strategický plán EEM, a.s. na roky 2008, 2009, 2010
Nová politika a ciele BOZP na rok 2008
Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. schválilo riadnu
individuálnu účtovnú závierku za rok 2007, rozdelenie zisku EEM, a.s. za rok 2007 a Výročnú
správu EEM, a.s. za rok 2007 vrátane Správy o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave
jej majetku
• Zdravotno-hygienický audit EEM, a.s.

Najdôležitejšie projekty 2008
• Optický prepoj (SOK) HC Sučany – TR Košúty – ŽOS Vrútky (práce v blízkosti živého vedenia 110 kV)
• Rekonštrukcia TR 110/22 kV Lisková
• Rekonštrukcia TR 110/22 kV Krupina

Úvodné slovo predsedu predstavenstva
Vážení obchodní partneri, vážení akcionári a priatelia.
Rok 2008 bol pre našu spoločnosť veľmi dynamický. Myslím si, že bol jedným z najnáročnejších ale
zároveň jedným z najúspešnejších.
V súlade so stratégiou prijatou na úrovni skupiny
SSE z roku 2007 sme pokračovali v procese reštrukturalizácie spoločnosti, čoho výsledkom bolo niekoľko zásadných zmien. Korporátne činnosti ako sú
Ľudské zdroje, Účtovníctvo, Životné prostredie boli
centralizované do materskej spoločnosti a naopak
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Inžinierske činnosti, t.j. výkon projekčnej činnosti,
prípravy a dozoru stavieb bol z materskej spoločnosti presunutý do EEM.
Tieto zmeny výrazne prispeli k profesionalizácii a
k skvalitneniu jednotlivých činností. Zjednotenie
projektov a inžinierskych činností a ich priame napojenie na výrobu jednoznačne prispelo k zvýšeniu
úrovne poskytovaných služieb pre odberateľov,
zvýšenie bonity spoločnosti a možnosť poskytovania komplexných služieb na kľúč v oblasti stavebnomontážnych prác.

Organizačnými zmenami sme vytvorili podmienky
pre výkonný manažment, aby sa mohol sústrediť
na ďalšie zlepšovanie a riadenie výrobných core
procesov, hlavne na skvalitňovanie prípravného a
plánovacieho cyklu stavieb, čo nám prinieslo ďalšie
zefektívnenie a skvalitnenie našej práce.
Veľmi rád konštatujem, že predpoklady a ciele v
procese reštrukturalizácie priniesli naše očakávania.
Dokázali sme nielen splniť, ale aj vysoko prekročiť
hospodárske výsledky. Výnosy spoločnosti prekročili hranicu 1,1 mld. Sk pri nezvyšovaní ceny práce.
Spoločnosť zrealizovala množstvo stavieb, z ktorých
najvýznamnejšími sú : Vybudovanie prepojenia optickým káblom medzi TR HC Sučany – TR Košúty –
ŽOS Vrútky, budovaný v blízkosti 110 kV vedenia
pod napätím, Rekonštrukcia TR 110/22kV v Liskovej,
Štrbe, Krupine a pod. Najlepšou vizitkou organizácie
práce je odovzdanie rozhodujúcich stavieb našim
zákazníkom v dohodnutých termínoch.
V nadväznosti na platnú legislatívu SR sme sa pripravili a úspešne zrealizovali prechod spoločnosti
na EURO.
Jednou z našich priorít naďalej ostáva otázka bezpečnosti práce našich zamestnancov. V priebehu
celého roka sme aktívne pristupovali k zlepšovaniu
podmienok našich zamestnancov pri práci. Okrem
množstva podniknutých krokov smerom k udržateľnému zlepšovaniu v tejto oblasti bola dokončená aj nová Príručka bezpečnostných pravidiel pre
zamestnancov – Prevencia elektrických rizík spolu s
dvomi novými bezpečnými pracovnými postupmi.
Ďalej sme v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou vykonali preverovanie podmienok pracovného
prostredia našich zamestnancov s veľmi dobrým
výsledkom.

Prirodzene okrem starostlivosti o zdravie a bezpečnosť zamestnancov sa neustále venujeme aj obnove
pracovnej sily a zvyšovaniu odborných vedomostí
našich zamestnancov s cieľom zabezpečiť trvalý
rozvoj ľudského kapitálu našej spoločnosti.
Za dôležitý úspech považujem vypracovanie nového pracovného postupu a vyškolenie pracovníkov
pre montáž SOK v blízkosti vedenia pod napätím.
Trendom dnešného života je profesionalizácia svojej práce a správna reakcia na prichádzajúce zmeny. Napredovať v súlade s týmto trendom sa spoločnosti EEM darí aj vďaka výchove a starostlivosti
o zamestnancov, ktorí prinášajú nové pohľady na
riešenia problémov a sú zárukou úspechu spoločnosti.
Vážení obchodní partneri, akcionári, milí spolupracovníci, dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom a
v mene členov predstavenstva poďakoval za dôveru
v roku 2008. Chcem Vás ubezpečiť, že naša spoločnosť Vás nesklame a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
v roku 2009.

Ing. Ľubomír Kollárik
predseda Predstavenstva
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I.

Charakteristika spoločnosti

Identifikačné a kontaktné údaje
Elektroenergetické montáže, a.s.
Sídlo spoločnosti: Pri Rajčanke 6, Žilina
PSČ: 010 04
IČO: 36 412 767
IČ DPH: 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: VÚB, a.s. Žilina, č. účtu: 1737359055 / 0200
Telefón:
Fax:
E-mail:
Internet:
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041/ 519 2721
041/ 519 2726
eem@eem.sk
www.eem.sk

Tradícia a súčasnosť
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. stavia na tradícií stavebnomontážnych závodov, ktoré
v minulosti vybudovali, udržiavali a rozvíjali energetickú infraštruktúru po celé desaťročia. Stavebnomontážne činnosti SSE ako samostatný útvar (predchodca EEM) začali pôsobiť od 1. januára 1961.
EEM, a.s. pôsobí na trhu aktívne od roku 2004 a za
krátky čas svojej existencie preukázala svoju konkurencieschopnosť a vybudovala si dobré meno medzi svojimi zákazníkmi.
Montážne, inžinierske a projekčné tímy našich
zamestnancov sú kvalitné, plnia požiadavky zákazníkov včas a neustále pracujú na zvyšovaní svojej
kvalifikácie a taktiež príprave nových produktov, z
ktorých bude spoločnosť profitovať v budúcnosti.
Od spracovania technického zadania, zhotovenia
projektovej dokumentácie cez realizáciu projektovanej technológie až po komplexnú dodávku

stavby na kľúč sú procesy v spoločnosti riadené v
súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001.
Spoločnosť využíva overené moderné technológie
a technologické prvky, ktoré neustále obnovuje tak
aby dokázala projekty zrealizovať efektívne a v súlade s najmodernejšími technologickými postupmi.
Stavebnomontážne skupiny majú k dispozícií špičkovú mechanizáciu a ostatné vybavenie na montáž
elektro-rozvodných zariadení, ako aj pre rôzne iné
stavebné a prepravné úlohy.
Naši zamestnanci sú vždy pripravení nastúpiť na
pomoc našej materskej spoločnosti SSE, a.s. ako
aj iným v prípade výskytu kalamitných situácií na
rozvodných zariadeniach. Bežne pracujú v ťažkých
klimatických a terénnych podmienkach ako samostatné celky.
Bezpečnosť práce a kvalita poskytovaných služieb
sú základnými zámermi EEM, a.s. dnes budú nimi aj
v budúcnosti.
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Predmet činnosti
Predmet činnosti EEM, a.s. pozostáva z nasledujúcich hlavných činností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

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
Dozorná rada
Predseda

Ing. Dušan Petrík

Členovia

Dr. Peter Weis
Milan Foltín (volený z radov zamestnancov)

Tajomník

Mgr. Erik Štefák (bez hlasovacieho práva)

Predstavenstvo
Predseda

Ing. Ľubomír Kollárik

Členovia

Claude Chodot
Ing. Marián Beniač

Stav k 31. 12. 2008

Chronológia zmien v štatutárnych orgánoch v priebehu roku 2008

S účinnosťou odo dňa 20.12.2008 bol člen Dozornej rady Dr. Peter Weis znovu zvolený za člena Dozornej
rady EEM, a.s. (zapísané do OR SR dňa 20.12.2008).

Výkonné vedenie
Generálny riaditeľ

Ing. Jozef Kuruc

Riaditeľ sekcie Služby

Mgr. Miloš Herman (zástupca GR)

Riaditeľ sekcie Výroba Žilina

Ing. Jozef Kubica

Riaditeľ sekcie Výroba Banská Bystrica

Ing. Alexander Tuček

Stav k 31. 12. 2008

Rada výkonného vedenia
Generálny riaditeľ

Ing. Jozef Kuruc

Riaditeľ sekcie Služby

Mgr. Miloš Herman, zástupca GR

Riaditeľ sekcie Výroba Žilina

Ing. Jozef Kubica

Riaditeľ sekcie Výroba Banská Bystrica

Ing. Alexander Tuček

Vedúca odboru Controlling zákazkovej
výroby

Ing. Janka Zavadilová

Vedúci odboru Inžinierske a projekčné
činnosti

Ing. Jozef Turianik

Špecialista BOZP a PO

p. Peter Stančo

Vedúci Kancelárie GR

Ing. Jozef Bariak
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Organizačná štruktúra
k 31.12.2008

Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo

Generálny riaditeľ EEM, a.s.

Kancelária GR

Výroba Žilina

Výroba Žilina
NS 832 209
NS 832 210
NS 832 211
NS 832 212
NS 832 214
NS 832 215
NS 832 221
NS 832 222
Legenda:
sekcia
odbor

Controling
zákazkovej výroby

Výroba Banská
Bystrica
Výroba Banská
Bystrica
NS 831 211
NS 831 212
NS 831 213
NS 831 214
NS 831 215
NS 831 216

Služby

Obchod
Príprava výroby
a MTZ - Žilina
Príprava výroby
a MTZ - B. Bystrica
Zákaznicke služby

Inžinierske
a projekčné
činnosti
Inžinierské činnosti
Projekty
Príprav investičnej
výstavby

Dielne
Dielne Žilina
Dielne Banská
Bystrica
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II.

Správa o podnikateľskej činnosti
spoločnosti a o stave jej majetku

Podnikateľská činnosť
V roku 2008 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.

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.

Tržby z predaja za vlastné výrobky a služby, vrátane
odpočtov pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie strany dosiahli v roku 2008 objem 1 006 488 tis.
SKK.

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.

V spoločnosti bola odsúhlasená výsledná forma
agendy súvisiacej s výkazníctvom a reportingom

Ročný obchodný plán EEM, a.s. na rok 2008 bol schválený Dozornou radou EEM, a.s. dňa 12.03.2008.

Informačné technológie

V roku 2008 bola pre potreby EEM, a.s. obstaraná výpočtová technika - hardware v objeme 1 078 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 8 494 tis. Sk v zmysle zmluvne dohodnutých cien.

Úverové zaťaženie

K 31.12. 2008 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 2008 sa základné imanie spoločnosti nezmenilo.

13

Plnenie investičného plánu
Investičný plán pre rok 2008 predstavuje hodnotu
5 000 tis. Sk, reforecast č. 1 predstavoval jeho zvýšenie na 6 800 tis. Sk . Skutočnosť za obdobie
1-12/2008 predstavuje 6 752 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
1 427 tis. Sk. V oblasti nákupu softwaru bola výška
obstarania 1 342 tis. Sk.

Stavebné investície boli obstarané v hodnote
2 905 tis. Sk a to rekonštrukcia vrátnice v Banskej Bystrici – Kráľová vo výške 1 412 tis. SK, rekonštrukcia
parkovacích plôch vrátane olejového kanála v Banskej Bystrici – Kráľová vo výške 1 319 tis. Sk a obstaranie svetelného reklamného panelu na budovu EEM v
Žiline vo výške 175 tis. Sk.
Zdroje na zabezpečenie obstarania investícií tvorili:
• Odpisy – Odpisy DLHM a DLNM tvorili celkom v r. 2008 4 953 tis. Sk
• Tržby z predaja majetku v r. 2008 vo výške
2 988 tis. Sk.

Najvýznamnejší klient a obchodný partner EEM, a.s.

Najvýznamnejším klientom spoločnosti EEM, a.s. je Stredoslovenská energetika, a.s., vrátane dcérskych
spoločností.
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):
2007
Predaj

984 953

917 872

24 326

48 270

883 225

859 533

71 633

2 287

5 770

7 782

Nákup

375 517

555 128

Nákup materiálu

347 841

453 654

26 026

99 477

1 650

1 997

Predaj služieb
Investičná výstavba
Ostatné výnosy - predaj majetku a software
Výnosy z finančných činností

Nákup tovaru a služieb
Nákup elektrickej energie od SSE, a.s.
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2008

Sekcia výroba Žilina
Hlavnou činnosťou spoločnosti sekcie Výroba Žilina výkon stavebnomontážnej činnosti v severnej časti stredného Slovenska. Tieto činnosti predstavujú najmä montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení. Sekciu tvorí jeden odbor a osem stredísk výroby, kde
pracuje 16 stavebno-montážnych skupín.
Z množstva zhotovených opráv a investičných projektov by sme radi prezentovali tie technicky najnáročnejšie a najdôležitejšie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skalka – Kremnica - športové centrum
Oščadnica – Dedovka - športové centrum TS + VN
Valašská Dubová – rekonštrukcia NN a VN
Diaľkovo ovládané Úsekové vypínače
Mokraď – Vavrečka - optika
Sučany - ŽOS- Košúty - optika
Rajec – Golfpark
Kysucké Nové Mesto – Čadca – rekonštrukcia 2x110kV
Dolný Kubín – Nad Brehmi
Žilina –Tepláreň rekonštrukcia 110kV rozvodne
Púchov, Obytný súbor Dvory
Ilava – Priemyselný park
Tatranská Štrba – rekonštrukcia 110kV

Uvedené stavby boli zrealizované v súlade s ročným obchodným plánom.
Tržby z predaja za vlastnú výrobu pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie
strany dosiahli v sekcii Výroba Žilina nasledovné objemy:
Investície pre SSE, a.s.

515 615 990,- Sk

Opravy pre SSE, a.s.

13 558 048,- Sk

Montážne práce pre tretie strany

39 104 335,- Sk

Odpočty pre SSE

3 989 505,- Sk

V roku 2008 zamestnanci sekcie Výroba Žilina na stavbe Sučany – ŽOSKošúty po prvý krát v histórii EEM, a.s. ťahali samonosný optický kábel
(SOK) na 2 x 110kV vedení, kde jedno vedenie muselo ostať pod napätím – v prevádzke.
Podotýkame že zamestnanci často pracovali v ťažkých pracovných podmienkach plných nástrah, ktoré vyplývali z náročných klimatických podmienok a podávali výkony aj nad rámec štandardných pracovných povinností.
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Sekcia výroba Banská Bystrica
Sekcia Výroba Banská Bystrica spoločnosti EEM, a.s. zabezpečuje výkon stavebnomontážnej činnosti prevažne v južnej časti stredného Slovenska. Realizovala sa najmä montážou, rekonštrukciami, opravami a
údržbou vyhradených elektrických zariadení. Časť zákaziek, prevažne v napäťovej hladine NN, bolo možné
zrealizovať aj bez obmedzenia dodávky elektrickej energie. Takéto práce, tzv. práce pod napätím, sa stali
novým portfóliom spoločnosti a sekcia ich v tomto roku v plnej miere rozvíjala.
Sekciu tvorí jeden odbor a šesť stredísk výroby, kde pracovalo 12 stavebno-montážnych skupín.
Z množstva zhotovených zákaziek považujeme za vhodné zmieniť sa o nasledovných stavbách - projektoch.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisková, rekonštrukcia 110/22kV
Krupina, Litava, oprava VN vedenia 321/508, I. a II. etapa
Krupina, rekonštrukcia TR 110/22 kV
Hriňová , Spínacia stanica 22 kV - linky č. 384, č.345, č.346
Žiar nad Hronom, Horná Ždaňa, optická trasa na vedeniach 110 kV
Horná Ždaňa-Bystričany, preizolácia a montáž ochranných špirál 110 kV
Brezno, Spínacia stanica 22 kV a úprava prevodovky 22/6 kV
Žiar nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika: Rekonštrukcia NN káblov
Vitanová, Oravice Vrchdolinky, lyžiarsky areál, VNP a TS
Hladovka, za Borom, zahustenie siete VN, TS a NNK pre IBV
Banská Bystrica, TS 019 Poliklinika, Obnova TS
Zvolen, bytový komplex PANORÁMA, TS, VN, NN
Nová Bošáca - Bestinné SO 01 Rekonštrukcia NN siete

Tržby z predaja za vlastnú výrobu pre materskú spoločnosť SSE, a.s. a tretie strany dosiahli v sekcii Výroba
Banská Bystrica nasledovné objemy:
Investície pre SSE, a.s.

303 429 070,- Sk

Opravy pre SSE, a.s.

28 121 755,- Sk

Montážne práce pre tretie strany

32 437 993,- Sk

Odpočty

2 842 944,- Sk

Je potrebné poďakovať a vyjadriť uznanie všetkým pracovníkom sekcie za dosiahnuté výsledky, lojálnosť,
ochotu, ale najmä za vysokú profesionalitu a nadštandardný výkon odovzdaný pre potreby EEM, a.s.

16

Sekcia Služby
Hlavnou úlohou sekcie Služby v roku 2008 bolo vecné splnenie obchodného plánu spoločnosti EEM, a.s. z pohľadu zákazkovej výroby. Hospodárske
výsledky spoločnosti potvrdili splnenie úlohy v maximálnej miere. Navyše
spoločnosť pružne a flexibilne reagovala na požiadavky zákazníkov s následkom zvýšenia obchodného plánu v súlade s požiadavkami akcionára.
V oblasti reorganizácie a pokračujúcej reštrukturalizácie spoločnosti bol dokončený proces príchodu komplexnej projekčnej a inžinierskej činnosti do
sekcie Služby. Uvedená zmena sa dotkla najmä komplexnosti a efektivity
ponúkaných služieb spoločnosti s cieľom uspokojiť potreby a požiadavky
zákazníkov. Obchodná činnosť zabezpečovaná sekciou Služby, tak mohla
zvýšiť kvalitu a počet obchodných prípadov riadených od prípravy až po
uvedenie do prevádzky.
Následné 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. Všetky skutočnosti nám tak dovoľujú povedať, že spoločnosť
obstála v silnom konkurenčnom prostredí a v kvalite ponúkaných služieb.
Poskytované služby boli vykonávané nasledujúcimi odbormi, ktoré významným spôsobom ovplyvňovali chod spoločnosti EEM, a.s.:
• odbor Obchod
• odbor Inžinierske a projekčné činnosti
• odbor Dielne
Obchodná politika, ktorej vykonávateľom je sekcia Služby, pružne reagovala na podmienky na trhu počas celého roka. Naším prvoradým cieľom boli
sú a budú spokojní zákazníci. Je preto prirodzené, že maximálna pozornosť
bola venovaná práve im, s cieľom udržať si dobré postavenie v tvrdom konkurenčnom prostredí.
Vysoké nároky zákazníkov ako i neúprosná konkurencia nás núti investovať
nemalé prostriedky do zvyšovania odbornosti ľudí i do obstarania najvyspelejších zariadení pre potreby projektantov a odborných pracovníkov.
Zvyšovanie pridanej hodnoty na zamestnanca a optimalizácia procesov
patrili medzi naše základné ciele.
V budúcnosti plánujeme veľmi dobrú spoluprácu so zákazníkmi naďalej
prehlbovať, nadväzovať vzťahy aj s novými klientmi, dosiahnuť splnenie
stanovených cieľov a plánovaných hospodárskych výsledkov.
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Odbor controlling zákazkovej výroby
Hlavnou úlohou odboru je zabezpečovanie činnosti
a procesov v oblasti ekonomiky, plánovania, 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 v oblasti podkladov
pre spracovanie 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 r. 2008 odbor zabezpečoval spracovanie podkladov pre FAST CLOSE v rámci SSE Group,
ako aj vypracovanie pravidelných Forecastov za
spoločnosť v stanovených intervaloch.
V r. 2008 bol zrušený pracovný tím Účtovníctvo, ktorého činnosť bola centralizovaná do SSE, a.s. V rámci
podpísanej Zmluvy o spolupráci pracovníci odboru
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Controlling zákazkovej výroby zabezpečujú spracovanie a zasielanie podkladov na odbor Účtovanie dcérskych spoločností SSE, a.s. za zaúčtovanie.
Zároveň vykonáva kontrolu zaúčtovaných údajov v
účtovnom okruhu 1000.
Politika ekonomiky a financovania
V roku 2008 sa pokračovalo v úzkej spolupráci 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. Veľmi úzka spolupráca začala odčlenením činností účtovníctva s Divíziou financií SSE.
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 využitie zdrojov pri stanovenej kvalite zmluvne dohodnutých
plnení.
Činnosti vykonávané odborom Controlling zákazkovej výroby v r. 2008 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.

Zamestnanci
Zamestnanci ako konkurenčná výhoda

Naši zamestnanci sú tým najcennejším zdrojom, ktorý máme. Získať vhodných ľudí, týchto podľa potreby
rozvíjať, vhodne motivovať a udržať je strategickou úlohou riadenia a rozvoja zamestnanosti našej spoločnosti.
V politike ľudských zdrojov EEM dotvárala projekty personálneho manažmentu podporujúce obnovu, rozvoj a uvoľnenie ľudského potenciálu pre napĺňanie strategických cieľov spoločnosti.

Vývoj počtu zamestnancov v priebehu roka 2008
Obdobie

31.marec

30.jún

30.september

31.december

Plán

293

290

309

309

Skutočnosť

281

272

293

293

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2007 je 285,06 zamestnancov

Veková štruktúra zamestnancov
k 31.12.2008

menej
ako 30

30 - 39

40 - 49

50 - 59

všetci zamestnanci

29

87

87

82

8

293

43,39

z toho robotníci

26

69

53

45

5

198

41,34

Veková štruktúra

60 a
viac

Celkom

Priemerný
vek

60

Vzdelanostná štruktúra a priemerný vek zamestnancov

50

k 31.12.2008

Skupina zamestnancov
Vysokoškolské vzdelanie

počet
36

47,63

1

59,89

Úplné stredné vzdelanie
s maturitou

116

41,76

Stredné odborné vzdelanie

131

42,94

9

52,23

293

43,39

Bakalárske vzdelanie

Základné vzdelanie
Celkom

40

priemerný
vek

30
20
10

počet

0

60
50
40
30
20
10
0

priemerný vek
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Vzdelávanie zamestnancov
Byť úspešný znamená mať v niečom danosť, ktorú rozvíjame tak, aby sme dosahovali vytýčené ciele. Z
tohto dôvodu sme si identifikovali znalosti a zručnosti potrebné pre našich zamestnancov a tieto ďalej zdokonaľovali neustálym vzdelávaním, tréningom od externých expertov i získavaním skúseností od služobne
starších mentorov.
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov bol účelovo orientovaný do týchto šiestich oblastí:
• Povinné školenia, potrebné pre výkon práce, podporujúce predovšetkým bezpečnosť postupov
práce
• Odborné vzdelávanie, individuálne a skupinové aktivity na získanie novej, alebo prehĺbenie
odbornosti
• Informatika, ako špecifická oblasť pre špecialistov v IT
• Manažérske a interpersonálne zručnosti, predovšetkým pre manažérov 2. a 3. úrovne riadenia
• Zvyšovanie kvalifikácie, pre podporu rastu kvalifikácie v odbore, ktorý má uplatnenie a perspektívu v aktivitách SSE
• Jazyková príprava, pre podporu zvládanie komunikácie v angličtiny, ako druhého komunikačného jazyka SSE
Nedostatok kvalifikovaných elektromontérov na trhu práce potrebných pre prácu v EEM sme riešili dvomi
cestami. Pre aktuálne riešenie v projekte „Obnova pracovnej sily“ kde sme výberom z externých zdrojov
vybrali mladých kandidátov s elektrotechnickou kvalifikáciou a týchto pod vedením interných mentorov v
ročnom odbornom programe pripravovali na prácu v náročných podmienkach elektroenergetiky. Z hľadiska strednodobých a dlhodobých potrieb v tejto oblasti sme v hodnotenom roku začali s realizáciou náboru
a prípravy profesie elektromontér v spolupráci so stredným školami v regióne, kde v budúcnosti z dôvodu
odchodu zamestnancov v dôchodkovom veku budeme túto pracovnú silu potrebovať.
Pripraviť, vybrať vhodných ľudí, dať im potrebné vzdelávanie, priestor na profesionálny rast a vytvoriť pre
nich vhodné pracovné prostredie pre plnenie náročných úloh, je súčasťou našej zamestnaneckej stratégie.

Sociálna politika
V oblasti sociálnej politiky, zdravotnej prevencie a
hygieny práce Skupina SSE nadviazala na svoju dlhodobú tradíciu zmluvne garantovaných sociálnych
pôžitkov v Korporátnej kolektívnej zmluve skupiny
SSE.
Zamestnancom so zdravotnými ťažkosťami sme
poskytovali príspevok na ozdravno-rehabilitačné
pobyty, všetci zamestnanci dostali príspevok na
rekondičný pobyt, príspevky na rekreácie detí zamestnancov do 15 rokov ako i príspevky na pobyt
detí zamestnancov v predškolských zariadeniach.
Vyzdvihnúť môžeme aktivity v prevencii predchádzania ochorení či už výzvami a organizovaním oč-
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kovania proti kliešťovej encefalitíde a chrípke, alebo
venovaním starostlivosti o našich zamestnancov
v teréne v časoch nepriaznivého počasia či už výberom vhodných ochranných pracovných odevov,
preventívnej ochrane a hygiene zdravia v čase nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok v podobe pitných režimov.
Budovanie tímového a súťaživého ducha našich
zamestnancov dislokovaných na území troch krajov stredného Slovenska sme riešili organizovaním
športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v
podobe športových hier a turnajov, zájazdov i podujatím kde sme vyzdvihli a ocenili prácu našich najlepších a zaslúžilých zamestnancov.

Etický kódex skupiny SSE
Etika spoločností je beh na dlhé trate, ktorý sa nezaobíde bez pravidiel a vzorov správania sa ku ktorým sa
spoločnosť hlási, a naopak čomu chce predísť a zamedziť. Vedenie skupiny SSE z tohto dôvodu rozhodlo
vytvoriť nový kódex Skupiny v súlade s hodnotami skupiny EDF, ktorými sú:
•
•
•
•
•

Úcta k jednotlivcom
Úcta k životnému prostrediu
Snaha o vynikajúci výkon
Sociálna zodpovednosť
Potreba integrity

Pre konanie v súlade s týmito hodnotami, bol pre jednania so zákazníkmi, akcionármi, dodávateľmi a verejnosťou vydaný a zamestnancom komunikovaný „Etický kódex“, ktorým sa vedenia a všetci zamestnanci
zaviazali riadiť. Pre ľahšiu orientáciu zamestnancov v tejto citlivej oblasti bola ako praktická pomôcka
vydaná „Príručka etického správania“. Etika správania v EEM bola ako formalizovaný princíp zavedený do
systému ročných motivačných hodnotiacich rozhovorov, kde je vytvorený priestor na pravidelnú komunikáciu k uvedenej téme.
Presadzovanie etickej politiky vyžaduje, aby ktorýkoľvek zamestnanec, zákazník, či externý dodávateľ mal
možnosť využiť svoje právo na varovanie v prípade, že postrehne nesúlad s firemnými hodnotami, alebo
etickým správaním jednotlivcov či tímu, použitím určeného spôsobu, ako takýto nesúlad ohlásiť.

Riadenie kvality
V nadväznosti na novú platnú legislatívu Slovenskej Republiky vypracovala EEM, a.s. v prvom kvartáli roku
2008 v spolupráci s oprávnenou spoločnosťou Zdravotno-hygienickú charakteristiku všetkých svojich pracovísk ako aj Kategorizáciu rizík a plán lekárskych preventívnych prehliadok pre svojich zamestnancov.
Vo štvrtom kvartáli 2008 prebehli pravidelné ročné Previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
pracovného prostredia za účasti špecialistu ISO, vedúceho Kancelárie generálneho riaditeľa, predsedu
ZO SOZE pri EEM, a.s. a zástupcu pracovnej zdravotnej služby s veľmi dobrým výsledkom.
Záujmom spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. bolo aj v roku 2008 udržať kvalitu starostlivosti o
bezpečnosť práce zamestnancov v súlade s certifikátom „Bezpečný podnik„ získaným v roku 2007.
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Ochrana životného prostredia
Pri súčasnom spôsobe života a ľudskej činnosti sa
viac zdôrazňuje ochrana životného prostredia. Spoločnosti 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.
V oblasti odpadového hospodárstva je spoločnosť
pôvodcom odpadu v areáloch v Žiline, Banskej Bystrici a v Lučenci. Ciele odpadového hospodárstva
sú koncepčne stanovené z cieľov Programu odpadového hospodárstva spoločnosti. Prioritami v roku
2008 v rámci aktivít v oblasti odpadov bola :
• minimalizácia vzniku odpadov používaním environmentálne vhodnejších výrobkov a zariadení
• uprednostňovanie zhodnocovania odpadov pred ich zneškodňovaním

Prioritou bolo zhodnocovanie využiteľných odpadov vrátane nebezpečných druhov odpadov, akými sú napr. odpadové oleje, použité tonery, batérie
prostredníctvom oprávnených a autorizovaných
zmluvných spoločností.
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 dodatočných technických
prvkov určených pre elimináciu úhynov
na elektrických vedeniach (hrebeňových
zábran a ekochráničiek)
• 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.

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, ktorí sú riadení vedúcim
Kancelárie generálneho riaditeľa.
V roku 2008 pracovala aj komisia BOZP zložená z
piatich členov v nadpolovičnom zastúpení zo zástupcov zamestnancov pre oblasť BOZP. Komisia
BOZP zasadala jeden krát mesačne.
Spoločnosť EEM, a.s. v mesiaci január vykonala
všetky opakované školenia zamestnancov v oblasti
BOZP vyplývajúce so zákona.
V roku 2008 zaznamenala spoločnosť EEM, a.s. dva
pracovné úrazy z toho jeden registrovaný pracovný
úraz. Jednalo sa o poranenie zápästia.
V priebehu roka sa zástupcovia našej spoločnosti
spolu podieľali na plnení úloh v rámci projektu Bezpečnosť na 1. mieste. Najvýznamnejším podprojektom na ktorom sa podieľali bola „Príručka – PREVENCIA ELEKTRICKÝCH RIZÍK A NEBEZPEČENSTIEV“.
Členovia Riadiaceho výboru a vybraní členovia pracovného tímu Bezpečnosť na 1. mieste, zastúpení aj
zamestnancami EEM, a.s. pracujú v oblasti BOZP aj
na medzinárodnej úrovni skupiny EDF.

V roku 2008 sa nám podarilo rozšíriť ponúkanú škálu vykonávaných produktov o neobvyklú montáž
samonosného optického káblu na 2x110 kV vedení,
kde jedno vedenie muselo ostať pod napätím – v
prevádzke. Túto náročnú stavbu vzhľadom na riziká sa nám podarilo zvládnuť vďaka dobrej príprave
aj vďaka špecialistovi z EDF, ktorý spolupracoval pri
samotnej tvorbe „BPP – 111 - MONTÁŽ SAMONOSNÉHO OPTICKÉHO KÁBLU na 2x110 kV VEDENÍ““ ale
aj pri zaškolení pracovníkov a zúčastnil sa priamo aj
pri realizácií diela.
V spoločnosti EEM, a.s. v uplynulom roku bol vypracovaný a uvedený do života ďalší v poradí dvanásty
bezpečný pracovný postup „BPP – 122 - PREIZOLÁCIA A MONTÁŽ OCHRANÝCH ŠPIRÁL na 2x110 kV
VEDENÍ“
Kontrolná činnosť v podobe návštev na pracovisku
prebiehala počas roku 2008 v súlade s Plánom auditov a kontrolnej činnosti v našej spoločnosti. V roku
2008 bolo vykonaných 932 návštev pracovísk, kde
sa vykonala skúška na prítomnosť alkoholu na pracovisku u 415 zamestnancov.

Finančné prostriedky vynaložené
oblasti BOZP:
(sumy v tis. Sk)

OOPP
OCHR. NÁPOJE
ŠKOLENIA BOZP
ČIST. PROSTRIED.
SPOLU

rok 2008
4 324
158
2 262
386
7 130

V oblasti ochrany spoločnosti proti požiarom bol v
roku 2008 v spoločnosti EEM, a. s. vykonaný Požiarny evakuačný poplach v administratívnej budove
EEM, a.s. Žilina. Cvičenie prebehlo korektne v súlade
s evakuačným plánom.

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť bezpečnú
prácu, minimalizovať úrazovosť, zintenzívniť prácu
zástupcov zamestnancov a inovovať ochranné pracovné pomôcky.
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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 2008 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 neistotám.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
Zámery Elektroenergetických montáží, a.s. na rok 2009 sú premietnuté do Ročného obchodného plánu
spoločnosti EEM, a.s. 2009.
V roku 2009 spoločnosť plánuje výnosy z hospodárskej činnosti na úrovni 1 091 324 tis. Sk.
Zisk po zdanení za rok 2009 je v súlade so schváleným Ročným obchodným plánom na rok 2009 v objeme
47 684 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 2009 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 2009
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
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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 2009 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 31.12.2009 bude mať spoločnosť 290 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 2009 má
s ňou EEM, a.s. uzavretú rámcovú zmluvu na dodávku diel a služieb.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť EEM, a.s. sa v roku 2008 nepodieľala na žiadnej výskumnej a vývojovej činnosti.
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
Spoločnosť v roku 2008 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 2008 dosiahol hodnotu po zdanení 111 547 tis. Sk.
Výnosy a náklady sumárne za rok 2008 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj hospodárskeho výsledku (v tis. Sk)

2007

2008

Výnosy /bez aktivácie/

996 384

1 120 862

Náklady vrátane dane z príjmov /bez aktivácie/

841 019

1 009 315

Výsledok hospodárenia po zdanení

155 365

111 547

Výnosy z hospodárskej činnosti (bez finančných výnosov) – dosiahli v celkovom vyjadrení hodnotu
1 112 472 tis. Sk, z čoho tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavovalo sumu 1 006 488 tis. Sk
(spolu s časovým rozlíšením výnosov). V dôsledku zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (v súlade s princípmi účtovania zákazkovej výroby) došlo k nárastu celkovo vykazovaných výnosov o 101 345 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 2 988 tis. Sk a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v sume 1 651 tis. Sk.
Náklady z hospodárskej činnosti (bez finančných nákladov a bez dani z príjmov z bežnej činnosti) – za
rok 2008 sú v celkovej sume 981 825 tis. Sk. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok predstavovala sumu 506 976 tis. Sk, služby sumu 257 012 tis. Sk. Ďalšie náklady z hospodárskej
činnosti sa skladajú predovšetkým z osobných nákladov, a to v sume 211 972 tis. Sk, z odpisov dlhodobého
majetku v hodnote 4 953 tis. Sk, daní, poplatkov a poistenia v sume 916 tis. Sk, zostatkovej cene predaného
majetku v hodnote 1 637 tis. Sk. Ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali sumu – 1 641 tis.
Sk.
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – je suma 7 603 tis. Sk (zisk). Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ovplyvnili predovšetkým kurzové straty v celkovej sume 485 tis. Sk. Ostatné náklady na
finančnú činnosť predstavovali k 31.12.2008 sumu 302 tis. Sk. Finančné výnosy sú tvorené najmä výnosovými úrokmi v sume 7 782 tis. Sk a kurzovými ziskami v sume 608 Sk.
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti – predstavoval ku dňu účtovnej závierky za rok 2008 nulovú
hodnotu.
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Členenie výnosov (v tis. Sk)

2007

Výnosy celkom

996 384

1 121 309

Aktivácia DHM

0

447

927 478

932 267

2 281

74 221

-15 241

101 345

154

0

0

0

Finančné výnosy

6 943

8 390

Ostatné výnosy

74 769

4 639

Výnosy za vlastné výrobky
Výnosy z predaja služieb + časové rozlíšenie
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Rezerva na nedokončenú výrobu
Zúčtované rezervy a opravné položky výnosov z
hospodárskej činnosti

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

2007

2008

Náklady bez dane z príjmov

803 934

982 612

Spotrebované nákupy

390 951

506 976

Osobné náklady

173 851

211 972

18 545

4 953

0

0

63 064

-4

1 826

787

152 814

257 012

2 883

916

0

0

Odpisy
Tvorba rezerv a opravných položiek/2007-len
opravné položky - zmena
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Finančné náklady
Služby
Dane a poplatky
Mimoriadne náklady

Pohľadávky a záväzky
Vývoj pohľadávok (v tis. Sk)

2007

Dlhodobé pohľadávky

2008
951

7 106

Krátkodobé pohľadávky nett

441 312

263 097

Z toho Krátkodobé pohľadávky z Cash Pooling-u

350 708

178 674

Vývoj záväzkov (v tis. Sk)
Dlhodobé záväzky
z toho: záväzky voči ovládanej osobe
Krátkodobé záväzky
z toho: záväzky voči ovládanej osobe
Ostatné
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2008

2007

2008
534

313

0

0

127 160

121 458

59 949

96 451

0

0

Štruktúra majetku a jeho krytia
(v tis. Sk)

Spolu majetok

2007

2008

542 302

478 660

0

0

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

91 536

91 166

Zásoby, pohľadávky a finančné investície

448 956

378 241

328

334

1 482

8919

Spolu vlastné imanie a záväzky

542 302

478 660

Vlastné imanie

348 223

281 337

Rezervy

26 481

55 302

Záväzky

127 694

121 771

0

0

39 904

20 250

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Peniaze a peňažné ekvivalenty
Časové rozlíšenie a dohadné účty

Bankové úvery
Časové rozlíšenie a dohadné účty
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III. Auditovaná účtovná závierka za rok 2008
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Bežné účtovné obdobie
Označeniea

STRANA AKTÍVb

Čísloriadkuc

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 003
+ r. 032 + r. 062

001

Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
(353)
Neobežný majetok
r. 004 + r. 013
+ r. 023

002

Dlhodobý nehmotný
majetok
súčet (r. 005 až 012)

004

B.I.1.

Zriaďovacie náklady
(011) - /071, 091A/

005

2.

Aktivované náklady na
vývoj
(012) - /072, 091A/
Softvér
(013) - /073, 091A/

006

4.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

008

5.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

009

6.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019, 01X) - /079, 07X,
091A/

010

7.

Obstarávaný dlhodobý
nehmotný majetok
(041) - 093
Poskytnuté preddavky
na dlhodobý nehmotný
majetok
(051) - 095A
Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 014 až 022)

011

B.II.1.

Pozemky
(031) - 092A

014

2.

Stavby
(021) - /081,092A/

015

Samostatné hnuteľné veci
a súbory nuteľných vecí
(022) - /082, 092A/

016

A.

B.

B.I.

3.

8.

B.II.

3.

1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

497 021

Netto 2

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
Netto 3

478 660

542 302

91 166

91 536

1 007

6

1 007

6

90 159

91 530

24 178

24 178

24 178

63 750

57 146

57 403

6 884

9 408

18 361

003

108 305
17 139
1 375
368

007

1 375
368

012

013

106 930
16 771

6 604
17 051
10 167
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Bežné účtovné obdobie
Označeniea

30

STRANA AKTÍVb

Čísloriadkuc

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

017

5.

Základné stádo a ťažné
zvieratá
(026) - /086, 092A/

018

6.

Ostatný dlhodobý hmotný
majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X,
092A/

019

7.

Obstarávaný dlhodobý
hmotný majetok
(042) - 094

020

8.

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý hmotný majetok
(052) - 095A

021

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/- 097) +/- 098

022

B.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)

023

B.III.1.

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej účtovnej
ednotke (061) - 096A

024

2.

Podielové cenné papiere
a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom (062)
- 096A

025

3.

Ostatné dlhodobé cenné
papiere a podiely
(063, 065) - 096A

026

4.

Pôžičky účtovnej jednotke
v konsolidovanom celku
(066A) - 096A

027

5.

Ostatný dlhodobý finančný
majetok (067A, 069, 06XA)
- 096A
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6.

Pôžičky s dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A

29

7.

Obstarávaný dlhodobý
finančný majetok
(043) - 096A

30

1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1 951

Netto 2

1 951

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
Netto 3

541

Bežné účtovné obdobie
Označeniea

STRANA AKTÍVb

Čísloriadkuc

8.

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý finančný majetok (053) - 095A

31

C.

Obežný majetok
r. 033+r. 041
+ r. 048 + r. 056

032

C.I.

Zásoby súčet
(r. 034 až 040)

033

C.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
-/191,19X/

34

2.

Nedokončená výroba a
polotovary
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

35

3.

Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok
12X - 192A

36

4.

Výrobky
(123) - 194

37

5.

Zvieratá
(124) - 195

38

6.

Tovar
(132, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

7.

Poskytnuté preddavky na
zásoby
(314A) - 391A

40

C.II.

Dlhodobé pohľadávky
súčet (r. 042 až 047)

41

C.II.1.

Pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A

42

2.

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
(351A) - 391A

43

3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A

44

1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

379 797

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie

Netto 2

Netto 3

378 575

449 284

108 038

108 038

6 693

108 028

108 028

6 683

10

10

10

7 106

7 106

951

1 222
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Bežné účtovné obdobie
Označeniea

Čísloriadkuc

1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto 2

Netto 3

4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A, 355A, 358A, 35XA)
- 391A

45

5.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A, 373A,
374A, 375A, 376A, 378A) 391A

46

6.

Odložená daňová pohľadávka (481A)

47

7 106

7 106

951

C.III.

Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 049 až 055)

48

264 319

263 097

441 312

Pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -391A

49

65 759

90 324

2.

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
(351A) - 391A

50

178 674

178 674

350 708

3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A

51

4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A, 355A, 358A, 35XA,
398A) - 391A

52

5.

Sociálne poistenie
(336) - 391A

53

6.

Daňové pohľadávky
(341, 342, 343, 345, 346,
347) - 391A

54

18 245

18 245

7.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A, 373A,
374A, 375A, 376A, 378A) 391A

55

419

419

280

C.IV.

Finančné účty
súčet (r. 057až r. 061)

56

334

334

328

C.IV.1.

Peniaze
(211, 213, 21X)

57

334

334

328

2.

Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)

58

3.

Účty v bankách s dobou
viazanosti dlhšou ako
jeden rok 22XA

59

C.III.1.

32

STRANA AKTÍVb

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie

1 222
66 981
1 222

Bežné účtovné obdobie
Označeniea

STRANA AKTÍVb

Čísloriadkuc

1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto 2

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
Netto 3

4.

Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257, 25X) /291, 29X/

60

5.

Obstarávaný krátkodobý
finančný majetok
(259, 314A) - 291

61

D.

Časové rozlíšenie
r. 063 a r. 064

62

8 919

8 919

1 482

D.1.

Náklady budúcich období
(381, 382)

63

131

131

102

2.

Príjmy budúcich období
-385

64

8 788

8 788

1 380

Bežné účtovné
obdobie
4

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
5

Označenie
a

STRANA PASÍV
b

Čísloriadku
c

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 066 + r. 086 + r. 116

65

478 660

542 302

A.

Vlastné imanie r. 067+r. 071+r. 078+r. 082+r.
085

66

281 337

348 223

A.I.

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

67

141 000

141 000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

68

141 000

141 000

2.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(/-/252)

69

3.

Zmena základného imania +/- 419

70

A.II.

Kapitálové fondy súčet
(r. 072 až 077)

71

100

100

A.II.1.

Emisné ážio (412)

72

2.

Ostatné kapitálové fondy (413)

73

3.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z
kapitálových

74

100

100

28 200

14 395

vkladov (417, 418)
4.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
(+/- 414)

75

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

76

6.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/-416)

77

A.III.

Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)

78

33

Označenie
a

34

STRANA PASÍV
b

Čísloriadku
c

Bežné účtovné
obdobie
4

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
5

28 200

14 395

A.III.1.

Zákonný rezervný fond (421)

79

2.

Nedeliteľný fond (422)

80

3.

Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427,
42X)

81

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r.
083 + r. 084

82

490

37 363

A.IV.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

83

490

37 363

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

84

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/
r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r.
086 + r. 116)

85

111 547

155 365

B.

Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112

86

177 073

154 175

B.I.

Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)

87

55 302

26 481

B.I.1.

Rezervy zákonné (451A)

88

2.

Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

89

30 186

14 488

3.

Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A,
45XA)

90

25 116

11 993

B.II.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r.101)

91

313

534

B.II.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
(479A)

92

2.

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

93

3.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
(471A)

94

4.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)

95

5.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

96

6.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

97

7.

Vydané dlhopisy(473A/-/255A)

98

8.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

99

313

534

9.

Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

100

10.

Odložený daňový záväzok (481A)

101

B.III.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)

102

121 458

127 160

B.III.1.

Záväzky z obchodného styku
(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A,
47XA)

103

110 653

83 479

2.

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

104

8

88

3.

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)

105

Označenie
a

STRANA PASÍV
b

Čísloriadku
c

Bežné účtovné
obdobie
4

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
5

4.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

106

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

107

6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X,
479A)

108

9 967

8 778

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336,
479A)

109

542

4 769

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

110

3

29 897

9.

Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

111

285

149

B.IV.

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až
r. 115)

112

B.IV.1.

Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

113

2.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

114

3.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A,/-/255A)

115

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)

116

20 250

39 904

C.1.

Výdavky budúcich období (383)

117

2.

Výnosy budúcich období (384)

118

20 250

39 904

35

36

Označenie
a

Text
b

Čísloriadku
c

Bežné účtovné
obdobie
4

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
5

I.

Tržby z predaja tovaru (604)

1

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)

2

+

Obchodná marža r. 01 - r. 02

3

II.

Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07

4

1 108 280

914 672

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)

5

1 006 488

929 759

2.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)

6

101 345

-15 087

3.

Aktivácia (účtovná skupina 62)

7

447

B.

Výrobná spotreba r. 09 + r. 10

8

763 988

543 765

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,
505A)

9

506 976

390 951

2.

Služby (účtová skupina 51)

10

257 012

152 814

+

Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08

11

344 292

370 907

C.

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

12

211 972

173 851

C.1.

Mzdové náklady (521, 522)

13

132 014

116 983

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

14

2 220

2 052

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525,
526)

15

46 312

41 217

4.

Sociálne náklady (527, 528)

16

31 426

13 599

D.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

17

916

2 883

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)

18

4 953

18 545

III.

Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)

19

2 988

73 937

F.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

20

1 637

60 651

IV.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

21

1 651

832

22

-1 641

2 413

131 094

187 333

(644, 645, 646, 648, 657)
G.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 557)

V.

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)
(697)

23

H.

Prevod nákladov na hospodársku činnosť
(-)(597)

24

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17- r. 18 + r. 19- r. 20
+ r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (- r. 24)

25
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Označenie
a

Text
b

Čísloriadku
c

VI.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

26

I.

Predané cenné papiere a podiely (561)

27

VII.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

28

Bežné účtovné
obdobie
4

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
5

7 782

5 770

r. 29 + r. 30 + r. 31

38

VII.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v
dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)

29

2.

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)

30

3.

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)

31

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)

32

J.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

33

IX .

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivatových operácií (664, 667)

34

K.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivatové operácie (564, 567)

35

L.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k
finančnému majetku +/- 565

36

X.

Výnosové úroky (662)

37

M.

Nákladové úroky (562)

38

XI.

Kurzové zisky (663)

39

608

1 164

N.

Kurzové straty (563)

40

485

735

XII.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

41

O.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,
569)

42

XIII.

Prevod finančných výnosov (-) (698)

43

P.

Prevod finančných nákladov (-) (598)

44

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 +
(- r. 43) - (- r. 44)

R.

1 049

9
302

42

45

7 603

5 117

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48

46

27 150

37 085

R.1.

- splatná (591, 595)

47

33 305

39 197

2.

- odložená (+/- 592)

48

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
r. 25 + r. 45 - r. 46

49

XIV.

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

50

-6 155
111 547

-2 112
155 365

Označenie
a

Text
b

Čísloriadku
c

S.

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

51

T.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53
+ r. 54

52

T.1.

- splatná (593)

53

2.

- odložená (+/ 594)

54

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52

55

U.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-596)

56

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)[r. 49 + r. 55 - r. 56]

57

Bežné účtovné
obdobie
4

Bezprostredne
predchádzajúceúčtovné
obdobie
5

111 547

155 365

Strategické ciele a predpokladaný
IV.
vývoj spoločnosti
Nový Trojročný strategický plán spoločnosti EEM, a.s. na roky 2008 – 2010 bol vypracovaný v súlade s
cieľmi výkonného vedenia spoločnosti a hlavného akcionára spoločnosti EEM, a.s.
Strategické ciele a hlavné kroky k ich dosiahnutiu:
A Udržať si dominantné postavenie dodávateľa montážnych prác a služieb pre SSE, a.s., SSE-D,
a.s., rozvíjať dobré partnerské a zmluvné vzťahy s ostatnými zákazníkmi s cieľom zväčšovať
objem prác realizovaných pre tretie strany
B Dosiahnuť trvalo udržateľnú vysokú úroveň v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
C Zabezpečiť trvalý rast a prosperitu spoločnosti
Základným predpokladom pre udržanie alebo zlepšenie postavenia spoločnosti EEM, a.s. na trhu neustále
zostáva zvyšovanie efektivity jej činnosti. Dosiahnuť tento cieľ sa spoločnosť snaží konkrétnymi opatreniami smerom k systematickému rastu produktivity práce, znižovaním fixných ale aj variabilných nákladov a
progresívnym zavádzaním nových produktov na trh.

39

Na konci dňa je práca vykonaná
The work is done at the end of the day

• montáže
• rekonštrukcie
• opravy
• práce pod napätím
• mounting
• reconstruction
• repairs
• works under voltage

Elektroenergetické montáže, a.s.
Pri Rajčanke 6, Žilina, 010 04, SR
www.eem.sk

