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I. ÚVODNÉ SLOVO PRÉDSÉDÚ
PRÉDSTAVÉNSTVA

Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni,
stavebný sektor prechádza v celej Európe v posledných rokoch turbulenciami, ktoré
zasiahli aj slovenský trh. Od roku 2008 dochádza k poklesu odbytových cien. Ďalším
faktorom ovplyvňujúcim ceny na trhu je vznik nízko nákladovej konkurencie a všeobecný
vývoj ekonomiky. Vplyv týchto faktorov, a vnútropodnikových zmien bol v roku 2014 natoľko
výrazný, že ho nedokázali kompenzovať ani zásahy, ktoré som učinil po mojom nástupe do
funkcie. Rád by som vám sprostredkoval výsledky môjho snaženia v tejto správe
Finančné výsledky uplynulého roka potvrdzujú, že spoločnosť Elektroenergetické
montáže prešla v uplynulom roku výraznými zmenami v ukazovateľoch ekonomických,
mechanizačných a personálnych. Tento vývoj nebol zapríčinený zmenou majiteľa, ale bol
podmienený zmenou pohľadu účtovania investičných nákladov regulačným úradom
Slovenskej republiky. Tento trend sme zaznamenali aj v ostatných distribučných
spoločnostiach na slovenskom trhu, ale len naša zostala fungovať na trhu tak, ako to bolo po
iné roky s určitými komerčnými obmedzeniami.
V spoločnosti sme zrealizovali rad zmien so zameraním na zefektívnenie činností.
Uskutočnené kroky zvýšili konkurencie schopnosť, sprehľadnili spôsob fungovania procesov
v rámci spoločnosti a podporili rozvoj ochrany zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov.
Cieľom všetkých uskutočnených aktivít bolo a je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj našej
akciovej spoločnosti, ako aj ľudského kapitálu, ktorým disponuje. Tento trend sme podporili
investíciami a inováciami, pretože krízu vnímame ako príležitosť pripraviť sa na budúcnosť.
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Aj v tomto hektickom období plných zmien sme zrealizovali množstvo zaujímavých
projektov, s ktorých medzi najvýznamnejšie patria stavby D1 Hričovské Podhradie –
Lietavská Lúčka, D1 Dubná Skala -Turany, D1 Hubová –Ivachnová, D1 Višňové-Dubná
Skala, D3 Brodno - Žilina, R2 Zvolen – Pstruša.
Spoločnosť bude čeliť výzvam, konkurencii i rôznym nepriazňam ale verím, že ich
prekoná k uspokojeniu všetkých. Na našich pleciach je zodpovednosť za plnenie našich
obchodných aj morálnych záväzkov voči našim zamestnancom, zákazníkom, spotrebiteľom
očakávajúcim energiu do svojich domácností či podnikov, ale tiež profesionálna zodpovednosť voči
sebe samým. Nemám najmenší dôvod pochybovať o tom, že vedomie tejto zodpovednosti nás bude
motivovať v našej ďalšej spoločnej práci a napomôže nám k splneniu našich cieľov nad všeobecné
očakávania.

Prajem Vám všetkým mnoho síl, radosti v osobnom a pracovnom živote.

Ing. Berčík Peter
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Elektroenergetické montáže, a.s.
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II. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI
IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Elektroenergetické montáže, a.s.
Sídlo spoločnosti: Pri Rajčianke 2926/10, Žilina
PSČ: 010 01
IČO: 36 412 767
IČ DPH: SK 2020100511
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina, č. účtu: 1737359055 / 0200
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
Sa, vložka číslo: 10387/L, deň zápisu 12. augusta 2003.
Telefón: 041 / 519 2721
Fax: 041 / 519 2726
E-mail: eem@eem.sk
Internet: www.eem.sk
TRADÍCIA
Tradícia spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. siaha až do roku 1961, kedy
svoju činnosť v rámci spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. začal samostatný útvar
Stavebnomontážne činnosti. Ako samostatná pôsobí spoločnosť Elektroenergetické
montáže, a.s. na trhu od roku 2004. Vďaka vysokej úrovni vykonávaných činností si
spoločnosť v krátkom čase vybudovala na trhu silnú konkurencieschopnú pozíciu a získala
dobré meno v radoch svojich zákazníkov.

POSLANIE A PRINCÍPY
Poslaním našej spoločnosti je už niekoľko desaťročí rozvoj energetickej infraštruktúry.
Najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť našich zamestnancov, kvalitu zariadení a ochranu
životného prostredia. Dôkazom toho je aj úspešná certifikácia spoločnosti
Elektroenergetické montáže, a.s. v súlade so štandardmi Európskej únie v oblasti kvality
(ISO 9001), životného prostredia (ISO 14001) a bezpečnosti práce (OHSAS 18001).
Bezpečnosť práce a kvalita poskytovaných služieb sú základnými princípmi spoločnosti
Elektroenergetické montáže, a.s. nielen v súčasnosti, ale zostanú našou prioritou aj
v budúcnosti.
Naše stavebnomontážne skupiny majú na montáž elektrorozvodných zariadení
a realizáciu ďalších stavebných a prepravných úloh k dispozícii špičkovú mechanizáciu a
ďalšie vybavenie. Spoločnosť využíva overené moderné technológie a technologické
prvky, ktoré neustále obnovuje a modernizuje tak, aby dokázala projekty zrealizovať
efektívne, v súlade s najmodernejšími technologickými postupmi, s ohľadom na potreby
realizovaných projektov a našich pracovníkov.
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PREDMET ČINNOSTI

pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy

Hlavným predmetom podnikania
spoločnosti Elektroenergetické montáže,
a.s. sú nasledujúce činnosti:
 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 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,
 vykonávanie činnosti koordinátora
bezpečnosti
 montáž, oprava, vykonávanie revízií a
skúšok vyhradených technických
zariadení elektrických v oblasti

MAJETKOVÁ ÚČASŤ
Stredoslovenská energetika, a.s.
,so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010
47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu
Žilina I, oddiel: Sa, vložka č.: 10328/L, je
jediným akcionárom vlastniacim 141
kusov
akcií.
Spoločnosti
každá
v menovitej hodnote 33 194 eur.
MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ
Materskou spoločnosťou akciovej
spoločnosti Elektroenergetické montáže,
a.s. je spoločnosť Stredoslovenská
energetika, a.s.. Bola založená 1.
januára 2002 Fondom národného
majetku Slovenskej republiky (FNM SR),
ako jediným zakladateľom, na základe
zakladateľskej listiny zo 17. decembra
2001.
Ministerstvo hospodárstva SR so sídlom
Mierová 19, 827 15 Bratislava vlastní od 1.
augusta
2014
51%-ný podiel
na
základnom imaní Spoločnosti.
Spoločnosť
Stredoslovenská
energetika ,a.s. je členom skupiny EP
Energy, a.s. („investor“) so sídlom Příkop
843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká
republika, IČO: 29 259 428, zapísaný
v obchodnom registri Krajský soud v Brně,
Husova 353/15, 602 00 Brno – střed,
Česká republika vlastní 49%-ný podiel na
základnom imaní Spoločnosti. EP Energy,
a.s. je súčasťou konsolidovaného celku
spoločnosti EPH so sídlom Příkop 843/4,
Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika,
IČO: 28 356 250.
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
DOZORNÁ RADA:
Predseda:
Ing. Juraj Pukáč
Členovia:
Ing. Ľubomír Kollárik
Bc. Jana Ďurčanová – volená z radov zamestnancov
Tajomník (bez hlasovacieho práva):
Ing. Michaela Krivá
PREDSTAVENSTVO:
Predseda:
Petr Kozojed (od 28.11.2013 do 8.9.2014)
Ing. Peter Berčík ( od 9.9.2014)
Členovia:
Ing. Jozef Kuruc ( do 26.4.2014)
Ing. Ingrid Lippaiová
Ing. Oldřich Cimbota , MBA ( od
27.4.2014)

RADA VÝKONNÉHO VEDENIA
Generálny riaditeľ
Ing. Jozef Kuruc ( do 30.10.2014)
Ing. Peter Berčík ( od 1.11.2014)

Stav k 31. decembru 2014
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1. Základná organizačná štruktúra spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s.

Predstavenstvo Elektroenergetické montáže, a.s.

Generálny riaditeľ
Elektroenergetické montáže,a.s.
Elektroenergetické montáže, a. s.

Kancelária GR

Controlling

Obchod

pracovná skupina

pracovná skupina

Technická príprava
pracovná skupina

Výroba-odbor
odbor

Stavebno- montážne stredisko 1
pracovná skupina

Stavebno- montážne stredisko 2

Stavebno- montážne stredisko 3

Stavebno- montážne stredisko 4
Stavebno- montážne stredisko 3
Stavebnomontážne stredisko 4
Montáž
staníc

Stavebno- montážne stredisko 5
Montáž staníc
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Stavebno- montážne stredisko 5

III. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V roku 2014 bola podnikateľská činnosť spoločnosti zameraná na výkon hlavnej
stavebnomontážnej činnosti.
Spoločnosť pokračovala v úzkej spolupráci s materskou spoločnosťou v rámci Dohody
o poskytovaní služieb.
Ročný obchodný plán spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. na rok 2015 bol
schválený Predstavenstvom spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. dňa 26.11.2014
Úverové zaťaženie
V zmysle zmluvy o Cashpoolingu medzi spoločnosťou Stredoslovenská
energetika, a.s. a spoločnosťou Elektroenergetické montáže, a.s. spoločnosť vykázala k
31.12.2014 pohľadávku vo výške 4 216 236 EUR. K 31.12. 2014 spoločnosť
Elektroenergetické montáže, a.s. neposkytla žiadny úver a ani nebola zaťažená žiadnym
iným úverom.
Stav základného imania

Výška podielu na základnom imaní
v€

%

Stredoslovenská energetika, a.s.

4 680 354

100

Spolu

4 680 354

100

Počas obdobia od 1. januára do 31. decembra 2014 sa základné imanie spoločnosti
nezmenilo.
Obstaranie dlhodobého majetku
Investičný plán pre rok 2014 predstavoval hodnotu
obdobie od januára do
decembra 2014 dosiahla 56 310 eur.

78 000

eur. Skutočnosť za
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ODBOR VÝROBA
Výroba Žilina pracovala v roku 2014 na
zákazkách

na

základe

objednávok

a

uzavretých Zmlúv o Dielo.
Najväčšími zákazníkmi boli spoločnosti pre
výstavbu diaľnic a to spoločnosť Váhostav,

Zoznam najvýznamnejších
v roku 2014:


Ďalším

významným

zákazníkom

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka –
Hričovské

a.s., Doprastav, a.s., a Strabag, s.r.o.

VVN,

bola

zákaziek

Podhradie,

VN,

prekládky
a dočasné

NN

staveniská, prípojky VN a NN pre

spoločnosť OHL, pre ktorú sme realizovali

zakladanie

prekládky na železniciach .

a výstavbu

nosných

konštrukcií mostov pre združenie

Vo Výrobe Žilina pracovali 3. stavbyvedúci

Ovčiarsko


Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité,
prekládky VVN, VN, NN a dočasné
pripojenie

pre

zakladanie

a výstavbu

nosných

konštrukcií

mostov pre združenie Svrčinovec –
Skalité


Rýchlostná cesta R2 Pstruša –
Kriváň, prekládky VVN, VN a NN



Rýchlostná cesta R2 Zvolen –
Pstruša, prekládky VVN, VN a NN



ŽSR,

Modernizácia

žel.

Trate

Púchov – Žilina, II. Etapa Považská
Teplá – Žilina, prekládky VN a NN


Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová,
prekládka VVN, VN a NN – pre
združenie Čebrať

Všetky
stavby
boli
vykonávané
v požadovanej kvalite, pričom vysoký
dôraz
bol
kladený
na
dodržanie
bezpečnosti.Pracovníci vykonávali činnosti
v ťažkých terénnych a poveternostných
pracovných podmienkach.
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ODBOR OBCHOD
Prvoradou úlohou odboru

Obchod v roku 2014 bolo zastabilizovanie a vecné naplnenie

obchodného plánu spoločnosti EEM, a.s. z pohľadu výroby. Rok 2014 bol rokom tvrdého
konkurenčného boja o zákazky pre tretie strany. Základom úspechu sa stal osobitý prístup
ku každému zákazníkovi. Zamestnanci odboru

Obchod, ako aj zamestnanci celej

spoločnosti sa počas roka snažili pružne a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov
a rovnako aj akcionára. Pre spoločnosť EEM, a.s. v roku 2014 nastala výrazná zmena a
najväčším zmluvným partnerom už nebola spoločnosť SSE-D, a.s., ktorým sme
v predchádzajúcich rokoch mali garantované dlhodobé zmluvné vzťahy na základe rámcovej
zmluvy na dodávku diel a služieb.
Prostredníctvom dlhodobo vybudovaných vzťahov s kľúčovými zákazníkmi ako Doprastav,
Strabag, Eurovia, SMS, ŽSR, kde sa naša spoločnosť uchádzala vo vyhlásených tendroch
o získanie zákaziek, sa nám podarilo zakontrahovať niekoľko významných projektov. Vďaka
našej flexibilite a ústretovosti voči požiadavkám našich zákazníkov sme obstáli v tvrdom boji
o získanie zákaziek. Z pohľadu reorganizácie došlo k zoštíhleniu pracovníkov Obchodu, čo
značne ovplyvnili prepojenie na odbor Výroba a vybudovanie efektívnejšej komunikácie
medzi jednotlivými pracovníkmi. Na základe uvedených informácií môžeme povedať, že
spoločnosť obstála a udržala pozíciu v konkurenčnom prostredí a zachovala si kvalitu
doposiaľ poskytovaných služieb.
Zmenou v poste generálneho riaditeľa sa naštartovali reformy v smerovaní a víziách
spoločnosti, hlavne v oblasti budovania vzťahov s kľúčovými zákazníkmi prostredníctvom
efektívnejšej komunikácie, úspešnejšou účasťou v tendroch pre externé spoločnosti
a zvýšením zahraničnej spolupráce či už v Českej republike alebo v rámci Európskej únie.
Cieľom do budúcnosti je vyvíjať obchodnú politiku, ktorá sa prispôsobí neustále sa meniacim
podmienkam trhu. Ani v roku 2015 nemieni spoločnosť poľaviť zo svojich vysoko
postavených cieľov, ktorými sú a budú spokojní zákazníci.
Najdôležitejšie projekty roku 2014


Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Hričovské Podhradie, prekládky VN, NN
a dočasné staveniská



Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VN, NN a dočasné staveniská



Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, prekládky VN a NN



Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Pstruša, prekládky VN a NN



ŽSR, Modernizácia žel. Trate Púchov – Žilina, II. Etapa Považská Teplá - Žilina



Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, prekládka VN a NN
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ODBOR CONTROLLING
Controlling zákazkovej výroby zabezpečuje činnosti a procesy v oblasti ekonomiky,
plánovania, daní, cenotvorby, efektívneho hospodárenia a finančnej politiky spoločnosti.
Proces účtovania a účtovnej závierky, ako aj procesy v oblasti treasury boli vykonávané
v rámci podpísanej Zmluvy o spolupráci spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. so
spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s.
Aktivity odboru Controllingu zákazkovej výroby sa v roku 2014

sústreďovali najmä

na prípravu ročného obchodného plánu na rok 2015 , ktorý nadväzoval na vecný Obchodný
plán spoločnosti .
Činnosti controllingu od 1.1.2014 po reštrukturalizácií spoločnosti sa upriamovali na analýzu
vnútorného a externého ekonomického prostredia, zavedenie nových metód vykazovania
významných ekonomických a finančných ukazovateľov a na zavedenie novej ekonomickej
štruktúry spoločnosti .

INTÉGROVANÝ SÝSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITÝ ISMK
Po vzájomnej dohode vedenia spoločnosti s certifikačnou spoločnosťou SKQS – Slovenská
spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o. bolo dohodnuté, že

termín

nasledujúceho dozorového auditu integrovaného systému manažérstva kvality za rok 2013
bude preložený na začiatok roku 2014 .
Bolo to z dôvodu veľkej reorganizácie celej skupiny SSE, ktorej EEM, a.s. je súčasťou a na
základe výstupov z projektu „ Nová DSO „ ktorý bol zavŕšený rozhodnutím jediného
akcionára spoločnosti EEM, a.s. zo dňa 10.12.2013 o prevode činností z EEM, a.s. do SSED spolu z 205 zamestnancami vrátane ich vybavenia a súvisiaceho majetku.
Termín tohto auditu bol stanovený na dni 6. a 7. mája 2014. V uvedených dňoch sa aj
uskutočnil.
Druhý dozorový audit integrovaného systému manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO
14001 a OHSAS 18001 bol vykonaný dňoch 28. a 29. októbra 2014. Audit vykonala
Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o. (SKQS) na pracoviskách
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spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. v Žiline a v Banskej Bystrici a taktiež na stavbe
diaľnice D1 Hubová – Lisková.
Cieľom oboch dozorových auditov bolo preukázanie trvalého uplatňovania systému
manažérstva, aktualizácia dokumentov na základe zmien, preukázanie zlepšení na základe
stanoveného potenciálu z posledného auditu.
Z predloženej dokumentácie integrovaného systému manažérstva

kvality a preukazného

uplatnenia systému manažérstva, audit tím certifikačnej spoločnosti SKQS potvrdil platnosť
certifikátu integrovaného systému manažérstva kvality aj do ďalšieho obdobia.
I týmto krokom EEM, a.s. opätovne preukázala svoju

profesionalitu a úsilie o neustále

zlepšovanie svojich činností, produktov a služieb s dôrazom hlavne na bezpečnosť práce
a ochranu životného prostredia.
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Spoločnosť EEM zamestnávateľom pôsobiacim v regióne stredného Slovenska, ktorý
poskytuje zamestnancom viac než štandardné pracovné prostredie a stabilné zázemie.
Rok 2014 oblasť riadenia ľudských zdrojov spoločnosti ovplyvnil najmä presun činností
súvisiacich s prevádzkou distribučnej sústavy vrátane ľudských zdrojov do distribučnej
spoločnosti SSE-D, a.s. z dôvodu zmeny regulačného prostredia k 1.1.2014. Z tohto dôvodu
rok 2014 bol rokom zlaďovania novej organizačnej štruktúry spoločnosti vrátane pracovných
pozícií.
K 31. decembru 2014 mala spoločnosť 43 zamestnancov, z čoho bolo 12% žien a 88 %
mužov. Priemerný vek zamestnancov bol na úrovni 37,11 roka a priemerne odpracovaný
čas v spoločnosti bol 14 rokov. Priority v oblasti riadenia ľudských zdrojov sme v roku 2014
sústredili na vytvorenie a zavedenie nástrojov, ktoré podporujú a prispievajú k naplneniu
vízie a strategických cieľov spoločnosti a zároveň využívajú potenciál našich zamestnancov.
V roku 2014 sme z externého prostredia prijali do pracovného pomeru 8 nových
zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov aj naďalej patrí k oblastiam, ktorým sa
spoločnosť dlhodobo a systematicky venuje.
Hlavnými oblasťami rozvoja, na ktoré sme sa v roku 2014 zamerali boli odborné vedomosti
a zručnosti. Z dôvodu potreby vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, a to predovšetkým
v odbore elektroenergetika, bola 2 zamestnancom s preukázaným potenciálom budúcich
nástupcov pre pozície špecialistov poprípade riadiacich zamestnancov ponúknutá možnosť
zvýšiť si kvalifikáciu na Žilinskej univerzite pri získaní titulu inžinier v rámci „Programu 25:25“
. Program 25:25 získal v roku 2014 ocenenie Via Bona Slovakia „Inšpiratívny projekt“ v
kategórii Skvelý zamestnávateľ základe hodnotenia komisie.
V apríli 2014 sme ukončili realizáciu už druhého ročníku Programu Trainee. Programu sa
zúčastnil 1 študent 5.ročníka vysokej školy so zameraním na oblasť ekonomiky. Trainee
mala možnosť nadobudnúť skúsenosti na rôznych oddeleniach spoločnosti EEM v rámci
rotácie, zoznámiť sa s kultúrou spoločnosti, pracovnými postupmi a aj aktívne sa zúčastniť
na prebiehajúcich projektoch. Po ukončení programu trainee získala so spoločnosťou EEM
pracovnú zmluvu na hlavný pracovný pomer.
Spoločnosť venuje trvalú pozornosť sociálnemu dialógu so sociálnym partnerom zameraný
na pracovné a sociálne podmienky zamestnancov, ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Naďalej sa udržuje vysoký štandard sociálnej politiky a poskytovaných benefitov pre
zamestnancov.
V rámci svojej sociálnej politiky smeruje aktivity na podporu zamestnancov a ich rodiny.
Poskytujeme široké spektrum prorodinných príspevkov a opatrení,
nadštandardne
podporuje ženy na materskej a rodičovskej dovolenke a veľkú pozornosť venuje mnohým
formám špecifického pracovného voľna s náhradou mzdy.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Environmentálne ciele spoločnosti sú definované a prijaté vedením spoločnosti v rámci
systému environmentálneho manažérskeho systému podľa normy ISO 14 001:2004.
Dlhodobý cieľ spoločnosti pre oblasť ochrany životného prostredia je prevencia
znečisťovania, minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie a znižovanie
negatívnych environmentálnych vplyvov.
Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia boli v roku 2014 v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja zamerané na tieto oblasti ochrany životného prostredia :
environmentálne škody a havárie
odpadové hospodárstvo a nebezpečné látky s dôrazom na environmentálne správne
nakladanie s odpadmi, ich dôslednú separáciu a následné zhodnocovanie.
Pre elimináciu následkov prípadných únikov škodlivých látok do prírodného prostredia
sme vybavili ťažké dopravné mechanizmy havarijnými súpravami na zachytenie možných
únikov ropných látok. V rámci preventívnych environmentálnych činností bol vykonaný
praktický nácvik havarijnej pripravenosti zamestnancov na stavbe. Cieľom vykonania
kombinovaného nácviku na stavbe bolo preveriť havarijnú pripravenosť a zvýšiť
environmentálne povedomie zamestnancov.
-

V oblasti odpadového hospodárstva došlo k výraznému zníženiu množstva produkovaných
odpadov. Významnú časť tvorili odpady zo stavieb a rekonštrukcií vrátane druhotných
surovín (železné a neželezné kovy), ktoré sme dokázali vyseparovať a zhodnotiť.
Graf : Podiel vzniknutých odpadov podľa druhov; 2014

druhotné suroviny
ostatné odpady
nebezpečné odpady

Spoločnosť sa riadi dokumentom Program odpadového hospodárstva na roky 2011 až 2015. Zo strany
orgánov štátnej správy neboli vykonané žiadne kontroly zamerané na oblasť ochrany životného
prostredia.
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BOZP 2014
Riadenie ochrany zdravia pri práci za stranu zamestnávateľa v spoločnosti EEM, a.s. bolo
zabezpečované v rámci SLA skupiny SSE útvarom PaOS. Ochrana pred požiarom bola
vykonávaná dodávateľsky v rámci SLA skupiny SSE.
V mesiaci január boli vykonané všetky opakované školenia zamestnancov v oblasti BOZP a
OPP vyplývajúce so zákona a aj školenia nad rámec legislatívy.
V priebehu roka 2014 zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia sa podieľali v oblasti
BOZP na plnení povinností vyplývajúce z Registra plnenia cieľov BOZP na rok 2014.
Kontrolná činnosť – návštevy pracovísk boli v našej spoločnosti opäť na vysokej
kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni. Všetci vedúci zamestnanci vykonávajúci kontrolnú
činnosť plne využívajú softvérovú intranetovú aplikáciu na návštevy pracovísk Boli vykonané
kontroly na prítomnosť alkoholu a aj na zabezpečenie pracovísk.

Vedúci
zamestnanci
EEM

Počet
Počet
Zistené
N/D%
návštev detailov nedostatky
2014
102

320

10

3,1

Náklady na zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov
osobného zabezpečenia v spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. nasledovne:
V našej spoločnosti nevznikol žiadny registrovaný pracovný úraz .

UKAZOVATELE

ÚRAZOVOSTI

Priemerný počet zamestnancov
Počet pracovných úrazov registrovaných spolu:

EEM
42,3
0

z toho:
Závažný pracovný úraz: smrť

0

Závažný pracovný úraz:ťažká ujma na zdraví

0

Snažili sme sa aj o zníženie dopravných nehôd. Závažným dopravným nehodám sme sa
vyhli avšak drobných nehôd bolo nad náš nastavený cieľ.
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Dopravná nehodovosť v skupine EEM v 2014

UKAZOVATEĽ

EEM

Počet dopravných nehôd

1

Počet dopravných nehôd na ceste

1

Počet dopravných nehôd na ceste zavinených vodičmi skupiny EEM

0

Počet dopravných nehôd/100 000 km

0,36

Počet dopravných nehôd na ceste/100 000 km

0,36

Počet dopravných nehôd na ceste zavinených vodičmi SSE/100 000 km

0

V priebehu mesiaca október sa naša spoločnosť zapojila do európskeho týždňa bezpečnosti
OSHA týždeň 2014 s hlavnou témou Zdravé pracoviská bez stresu. OSHA týždeň 2014 bol
spracovaný na úrovni skupiny SSE. Cieľom kampane bolo poukázať na problematiku stresu
na pracoviskách. V rámci kampane boli vykonané stretnutia vedúcich zamestnancov so
zamestnancami, pričom boli použité podporné materiály k tejto kampani (NAPO videá,
plagáty s problematikou stresu)..
V roku 2014 sa podarilo spoločnosti obhájiť certifikát na
systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva
a bezpečnosti v súlade s modelom a požiadavkami mezinárodnej
normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť bezpečnú prácu, minimalizovať
úrazovosť našich zamestnancov ale aj zamestnancov našich dodávateľov.
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VÝVOJ HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ
SITUÁCIE
SPRIAZNENÉ OSOBY
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, 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 členom skupiny EP Energy, a.s.
(„investor“) so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, IČO:
29 259 428, zapísaný v obchodnom registri Krajský soud v Brně, Husova 353/15, 602 00
Brno – střed, Česká republika vlastní 49%-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti. EP
Energy, a.s. je súčasťou konsolidovaného celku spoločnosti EPH so sídlom Příkop 843/4,
Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 28 356 250.
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
Nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. nie je vystavená žiadnym významným
rizikám a neistotám nad rámec bežných podnikateľských aktivít.
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. sa v roku 2014 nepodieľala na žiadnej
výskumnej a vývojovej činnosti.
NADOBÚDANIE
PODIELOV

VLASTNÝCH

A AKCIÍ,

AKCIÍ,

DOČASNÝCH

DOČASNÝCH
LISTOV

LISTOV,

OBCHODNÝCH

A OBCHODNÝCH

PODIELOV

MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. v roku 2014 nenadobudla vlastné akcie,
dočasné listiny, obchodné podiely a akcie, dočasné listiny a obchodné podiely materskej
účtovnej jednotky.
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HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výsledok hospodárenia – výsledok hospodárenia za rok 2014 dosiahol po zdanení hodnotu
63 190 EUR. Výnosy a náklady sumárne za rok 2014 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj hospodárskeho výsledku:
(v €)

2013

2014

Celkové výnosy

30 989 654

8 670 285

Celkové náklady
vrátane dane
z príjmov

30 330 755

8 607 095

Výsledok
hospodárenia po
zdanení

658 899

63 190

Členenie výnosov:
(v €)

2013

2014

Výnosy celkom

30 989 654

8 670 284

Aktivácia

0

0

Tržby za vlastné
výrobky

29 606 401

5 766 998

Tržby z predaja
služieb

1 549 726

175 474

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

- 169 801

- 26 172

Finančné výnosy

441

431

Ostatné výnosy

2 887

2 753 554
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Členenie nákladov bez dane z príjmov:

(v €)

2013

2014

Náklady bez dane
z príjmov

30 020
944

8 669 459

Spotreba materiálu,
energie a ostatných
neskladových dodávok

10 203
307

2 326 162

Osobné náklady

7 111 310

1 168 724

Odpisy a opravné
položky k DHM a DNM

161 306

50 773

Tvorba a zúčtovanie
opravných položiek k
pohľadávkam

302 111

-16 539

Ostatné náklady z
hospodárskej činnosti
/vrátane zúčt. dotácie
na vzdelávanie –
648150/

113 898

2 888 356

Finančné náklady

8 815

1259

Služby

11 996
442

2 226 644

Dane a poplatky

123 755

23 900
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Štruktúra majetku a jeho krytia:
(v €)

2013

2014

Spolu majetok
- netto

12 609 878

7 387 198

Neobežný
majetok

3 187 075

342 579

Zásoby,
pohľadávky a
finančné
investície

9 354 824

7 041 232

Finančné účty

6 862

2543

Časové
rozlíšenie

61 117

844

Spolu vlastné
imanie a
záväzky

12 609 878

7 387 198

Vlastné imanie

6 278 629

5 682 920

Rezervy

2 108 548

237 929

Záväzky

4 222 701

1 466 349

Časové
rozlíšenie

0

0
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IV. AUDITOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Auditovaná účtovná závierka za rok 2014, poznámky k účtovným výkazom za rok 2014
a správa nezávislého audítora sú uvedené v plnom rozsahu v prílohe č. 1.

V. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU
Dňa 1.4.2015 na rokovaní Predstavenstva spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s.,
bolo navrhnuté rozdelenie zisku nasledovne:
EUR
Zisk po zdanení

63 190,31

Prídel do Sociálneho fondu

0

Dividendy
SSE

0

pre

akcionára
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VI. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ
RADY V ROKU 2014
Dozorná rada počas celého roku 2014 pracovala v nasledovnom zložení:

Predseda:

Ing. Juraj Pukáč

Členovia:

Ing. Ľubomír Kollárik
Bc. Jana Ďurčanová (volený z radov zamestnancov)

Dozorná rada sa v súlade so Stanovami spoločnosti stretla na zasadnutiach štyri krát:
Termín konania DR

Počet členov DR

Neprítomný (meno a priezvisko)

27.03.2014

3

všetci členovia DR prítomní

09.04.2014

3

všetci členovia DR prítomní

24.09.2014

3

všetci členovia DR prítomní

17.12.2014

3

všetci členovia DR prítomní

V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka:
a)






schválila:
pohyblivú časť odmien členov Predstavenstva za 2. polrok 2013 a 1. polrok 2014
v súlade so Zásadami odmeňovania
Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s.
v roku 2013
Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. k návrhu
riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s.
za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku Elektroenergetické montáže, a.s. za rok
2013
požiadavku predsedu Dozornej rady na vypracovanie právneho stanoviska ohľadne
postúpenia pohľadávky EEM, a.s. voči spoločnosti ERB Solar 1- 5, s.r.o. na
spoločnosť SSE-D, a.s. a jej následného započítania na strane SSE-D, a.s.



b)





zobrala na vedomie materiály:
Správu o výsledkoch spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s., za obdobie 4. Q
2013,
1.-3.Q 2014,
Audítorom overenú riadnu individuálnu účtovnú závierku vrátane Správy
nezávislého audítora a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Elektroenergetické
montáže, a.s. za rok 2013
Individuálny ročný rozpočet a obchodný plán Spoločnosti EEM, a.s. na rok 2014
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Informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce
obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov
spoločnosti
Návrh Individuálneho ročného rozpočtu a obchodného plánu spoločnosti na rok
2015
Plán práce na rok 2015

Dozorná rada v priebehu roka 2014 nepožiadala Predstavenstvo spoločnosti
Elektroenergetické montáže, a.s. o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia.
V spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. nedošlo v priebehu roka 2014 k
zníženiu základného imania.
Záver:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia riadne plnila svoju kontrolnú funkciu
v zmysle Stanov spoločnosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov, platných právnych predpisov zo
strany Predstavenstva pri výkone podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V Žiline, dňa 6. mája 2015

Ing. Juraj Pukáč , predseda Dozornej rady

24

VII. STANOVISKO DOZORNEJ RADY
SPOLOČNOSTI ELEKTROENERGETICKÉ
MONTÁŽE, A. S. K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Dozorná rada spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. na svojom zasadnutí dňa
06.05.2015 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru
2014, vrátane správy nezávislého audítora KPMG Slovensko spol. s r.o., licencia SKAU č. 96
zo dňa 18. marca 2015 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2014.
Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. odporúča
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s.:
1. schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.
s. k 31. decembru 2014
2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. za rok
2014 nasledovne:
EUR
Auditovaný čistý zisk za rok 2013

63 190,31

Prídel do Zákonného rezervného 0,00
fondu
Prídel do Sociálneho fondu

0,00

Tantiémy pre členov predstavenstva 0,00
a dozornej rady
Časť zisku ponechaná vo vlastnom 63 190,31
imaní ako výsledok hospodárenia
minulých rokov
Čistý zisk použiteľný na výplatu 0,00
dividend akcionárovi

Dozorná rada spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. zároveň o d p o r ú č a
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. schváliť
vyplatenie dividend akcionárovi na jeho účet v jednej platbe do 15 dní od konania Riadneho
valného zhromaždenia.
V Žiline, dňa 6.5 2015
Ing. Juraj Pukáč , predseda Dozornej rady
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VIII. STRATEGICKÉ CIELE
A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ
SPOLOČNOSTI
Základným predpokladom udržania a zlepšenia trhovej pozície spoločnosti Elektroenergetické
montáže, a.s., je vysoká a stabilná kvalita ponúkaných služieb, nepretržitá starostlivosť
o zákazníkov, flexibilné reagovanie na potreby trhu a poskytovanie profesionálnych služieb.
Naša spoločnosť dosahuje tento cieľ konkrétnymi opatreniami smerujúcimi k systematickému
rastu produktivity práce.
Našimi hlavnými strategickými cieľmi v roku 2015 bude :







Udržanie si našej pozície dodávateľa elektromontážnych služieb
Prispôsobovanie sa novým trendom trhu a promptná reakcia
Spolupráca so zahraničnými partnerskými spoločnosťami na projektoch
rozsiahleho a významného charakteru v tuzemsku a zahraničí – vytváranie nových
kooperácií a rozširovanie pôsobnosti spoločnosti na trhoch v Českej republike,
Nemecku a iných.
Monitorovanie a účasť vo verejných súťažiach pre zabezpečenie práce
a sledovanie konkurencie. Sledovanie vestníka verejných súťaži a stránok
spoločnosti v energetickom priemysle.
Obhájenie certifikácie v systéme manažérstva kvality, environmentálneho
manažérstva a systéme manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti.
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