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I. ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneri, vážení zákazníci a spolupracovníci,
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. pôsobí na trhu v oblasti stavebnomontážnych
činností ako samostatná spoločnosť od roku 2004. Jej tradícia a skúsenosti v oblasti
stavebnomontážnych činností má už oveľa viac rokov. Je príjemné konštatovať, že aj v tomto roku
splnila rozhodujúce ciele a úlohy podnikateľského zámeru.
Rok 2016 bol z pohľadu rozvoja podnikateľských činností pre našu spoločnosť náročný, ale
napriek tomu sme splnili všetky finančné ukazovatele. Udržali sme výkony v oblasti budovania a
výstavby energetických zariadení a veľmi dobre sa nám darilo realizovať projekty pre významných
investorov. Hospodárske výsledky potvrdili, že postavenie spoločnosti Elektroenergetické montáže,
a.s. je stabilné.
Medzi najvýznamnejšie stavby, ktoré naše spoločnosť realizovala, resp. dokončila v roku 2016
patria Jaslovské Bohunice, Zabezpečenie rezervného napájania V2 – výstavba 110 kV vedenia, ENO
Nováky Rekonštrukcia z 1x110kV na 2x110kV vedenie, Tvrdošín, sanácia havarijného stavu 110kV
vedenia, Veľké Zlievce – Optimalizácia náhradných zdrojov na KS03, Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité,
prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov
pre združenie Svrčinovec – Skalité Žilina, Trnové, zahustenie TS Záhumnie

3

Nakoľko základom úspechu každej spoločnosti sú jej zamestnanci bez ohľadu na ich
postavenie, tak práve im je potrebné vysloviť uznanie a vyjadriť nádej, že vo svojom úsilí v budúcnosti
nepoľavia a je možné očakávať ešte kvalitnejšiu spoluprácu a vzájomnú spokojnosť.
Poďakovanie patrí tiež obchodným partnerom našej spoločnosti. Nazdávam sa, že s mnohými bola
dosiahnutá nadštandardná miera spolupráce a táto spolupráca prináša uspokojenie obom stranám.
Prajem si len, aby sa okruh našich partnerov rozrastal a šírilo sa presvedčenie, že naša spoločnosť je
silným partnerom, s ktorým sa oplatí spolupracovať.
Na záver mi dovoľte vyjadriť sa k očakávaniam v budúcnosti. S podporou našej materskej spoločnosti,
Stredoslovenskej energetiky, a.s., budeme v roku 2017 realizovať zásadné zmeny v spoločnosti, ktoré
by mali prispieť ku zvýšeniu konkurencia schopnosti, znižovania fixných nákladov a k ďalšiemu
rozvoju spoločnosti.
Som presvedčený, že avizované zmeny, odborný potenciál našich zamestnancov a skúsenosti,
ktoré máme, nám umožnia splniť všetky ciele, ktoré sme si vytýčili na ďalšie obdobie a spoločnosť
Elektroenergetické montáže a.s. bude vyhľadávaným obchodným partnerom pre široký okruh
zákazníkov nie len na Slovensku.

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

Ing. Miloš Sládeček
Predseda predstavenstva
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: SK72 0200 0000 0017 3735 9055, SWIFT: SUBASKBX
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
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
pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy

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 7 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.
SpoločnosťStredoslovenská energetika,a.s. je
členom skupiny EP Energy, a.s.so sídlom
Praha, Pařižská 130/26, Jozefov, Praha 1,Česká
republika, Identifikačné číslo : 29 259 428,
zapísaná v obchodnom registri Mestského
súdu v Prahe, oddiel B, vložka č.21733 a
vlastní 49%‐ný podiel na základnom imaní
Spoločnosti.
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
DOZORNÁ RADA:
Predseda:
Ing. Juraj Pukáč
Členovia:
Ing. Ľubomír Kollárik
( od 25.01.2012 do 20.12.2016)
Ing.JiřiStrnad
(od 21.12.2016)
Bc. Jana Ďurčanová
volená z radov zamestnancov (od 28.02.2012 do 10.01.2016)
Bc. Miroslav Michalec volený z radov zamestnancov (od 11.01.2016)
Tajomník (bez hlasovacieho práva):
Ing. Michaela Krivá
PREDSTAVENSTVO:
Predseda:
Ing. OldřichCimbota,MBA ( od 15.12.2015 do 20.12.2016)
Ing. Miloš Sládeček ( od 21.12.2016)
Členovia:
Ing. IngridLippaiová
Ing. Michal Kľučár
RADA VÝKONNÉHO VEDENIA
GENERÁLNY RIADITEĽ
Ing. Peter Berčík ( od 1.11.2014)
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Stav k 31.decembru 2016

1. Základná organizačná štruktúra spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s.

Predstavenstvo Elektroenergetické montáže, a.s.

Generálny riaditeľ
Elektroenergetické montáže,a.s.

Kancelária GR

Controlling

Obchod

Technická príprava

Výroba‐odbor

Stavebno‐ montážne stredisko 1

Stavebno‐ montážne stredisko 2

Stavebno‐ montážne stredisko 3

Stavebno‐ montážne stredisko 4
Montáž staníc
Stavebno‐ montážne stredisko 9
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III. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU
PODNIKATEĽSKÁ
ČINNOSŤV ROKU 2016 BOLA PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI
ZAMERANÁ NA VÝKON HLAVNEJ STAVEBNOMONTÁŽNEJ ČINNOSTI.
Spoločnosť pokračovala
o poskytovaní služieb.

v úzkej

spolupráci

s materskou

spoločnosťou

v rámci

Dohody

Ročný obchodný plán spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. na rok 2017 bol schválený
Predstavenstvom spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. dňa 30.11.2016
Úverové zaťaženie
V zmysle zmluvy o Cashpoolingu medzi spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. a
spoločnosťou Elektroenergetické montáže, a.s. spoločnosť vykázala k 31.12.2016 pohľadávku vo
výške 1 467 725 EUR.K 31.12.20165 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.

232 358

100

Spolu

232 358

100

Valné zhromaždenie 26.októbra 2015 rozhodlo o znížení základného imania Spoločnosti vzatím 134
akcií z obehu za odplatu, v celkovej menovitej hodnote 4 447 996 EUR.

Obstaranie dlhodobého majetku
Investičný plán pre rok 2016 predstavoval hodnotu 93 000 EUR. Skutočnosť za obdobie od januára
do decembra 2016 dosiahla 9 336,20EUR, z toho odkúpenie dopravno‐mechanizačnej techniku vo
výške 8 891,30 EUR od spoločnosti Arval, a.s.
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ODBOR VÝROBA
Výroba pracovala v roku 2016 na zákazkách na základe objednávok a uzavretých Zmlúv o Dielo.
Naším najväčším zákazníkom bola spoločnosť Slovenské elektrárne, ďalším významným zákazníkom
bola spoločnosť Egem,s.r.o, ďalej to boli spoločnosti pre výstavbu diaľnic a to hlavne združenie
Svrčinovec ‐ Skalité, ďalšími zákazníkmi boli spoločnosti, pre ktoré sme realizovali prekládky vo
vlastníctve spoločnosti Stredoslovenská energetika ‐ Distribúcia, a.s. do 50tis. €
Vo Výrobe EEM, a.s. pracovali piati stavbyvedúci
Zoznam najvýznamnejších zákaziek v roku 2016:
•

Jaslovské Bohunice, Zabezpečenie rezervného napájania V2 – výstavba 110 kV vedenia

•

ENO Nováky Rekonštrukcia z 1x110kV na 2x110kV vedenie

•

Tvrdošín, sanácia havarijného stavu 110kV vedenia

•

Veľké Zlievce – Optimalizácia náhradných zdrojov na KS03

•

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a
výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité

•

Žilina, Trnové, zahustenie TS Záhumnie

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
Spoločnosť EEM, a.s.

sa

v roku 2016 snažila vo všetkých hlavných zákazníckych segmentoch

o maximalizáciu obchodných výkonov. Ako po minulé roky, tak aj v tomto roku 2016 sa nič nezmenilo
v strategickom smerovaní a orientácií spoločnosti EEM, a.s.

na zákazníkov, partnerov a našich

akcionárov. Na začiatku roka kapacitné požiadavky našich zákazníkov mali mierne stagnujúcu
tendenciu, avšak napriek počiatočnému nepriaznivému stavu v II. polroku nastal obrat v investíciách
zákazníkov, načo sme boli schopní v plnej miere promptne zareagovať a vzniknuté požiadavky
zrealizovať pri zachovaní výrobných, kvalitatívnych parametrov poskytovaných služieb. Objem
poskytovaných služieb pre zákazníkov bol v tomto roku nižší, avšak podarilo sa nám zabezpečiť vyšší
objem služieb pre našich akcionárov. V plnej miere si uvedomujeme celkovú situáciu na trhu, kde
ceny za služby neustále klesajú a požadované kapacity naopak rastú. Tento trend sa prejavuje už
dlhšiu dobu, ale intenzívne nabral na obrátkach v posledných rokoch. V záujme udržania si
postavenia na trhu a ziskovosti pracujeme na rozširovaní portfólia služieb a hľadáme nové obchodné
príležitosti na energetickom trhu. Počas roka sme intenzívne pracovali na zabezpečení celkovej
efektivity spoločnosti a poskytovania kvalitných služieb pre našich zákazníkov a podarilo sa nám opäť
obhájiť certifikáciu IS 9001, 14001, 1800. Náročné výzvy, ktorú sú pred nami nie je možné dosiahnuť
bez kvalifikovaných zamestnancov, na čo budeme prihliadať v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
v nasledujúcich rokoch. Okrem zvyšovania odborných znalostí a zručností zamestnancov, naša
spoločnosť

aj

naďalej

neprestane

investovať

do

kvalitného

technologického

vybavenia

a mechanizmov, aby sme boli schopní kapacitne splniť požiadavky našich zákazníkov a zároveň si
udržali vysokú kvalitu poskytovaných služieb. V roku 2017 plánujeme nadviazať a pokračovať vo
vytýčenej trhovej stratégií, ako sa aj zamerať na rozšírenie portfólia služieb pre zákazníkov, a tým
zlepšiť ich celkovú spokojnosť.
Najdôležitejšie projekty roku 2016
•

Jaslovské Bohunice, Zabezpečenie rezervného napájania V2 – výstavba 110 kV vedenia

•

ENO Nováky Rekonštrukcia z 1x110kV na 2x110kV vedenie

•

Tvrdošín, sanácia havarijného stavu 110kV vedenia

•

Veľké Zlievce – Optimalizácia náhradných zdrojov na KS03

•

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a
výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité

•

Žilina, Trnové, zahustenie TS Záhumnie
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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 v roku 2016 boli zamerané na prípravu ročného
obchodného plánu na rok 2017, ktorý vychádzal z návrhu trojročného strednodobého plánu
spoločnosti na roky 2017‐2019 a z vecného plánu kapacít na r. 2017.
Nosnými činnosťami controllingu v r. 2016 bolo zavedenie systému plánovania a vyhodnocovania
projektov, vykazovania významných ekonomických a finančných ukazovateľov, analýza ekonomických
procesov spoločnosti. Veľká pozornosť sa venovala riadeniu a vyhodnocovaniu pohľadávok
a záväzkov spoločnosti.

INTEGROVANÝ
SYSTÉM
ISMK

MANAŽÉRSTVAKVALITY

V dňoch 12. ‐ 13. decembra 2016 spoločnosť SKQS vykonala dozorový audit integrovaného systému
manažérstva kvality. Posúdenie zhody systému manažérstva kvality s príslušnými normami bolo
vykonané na základe príslušnej dokumentácie na pracoviskách spoločnosti a taktiež aj praktického
vykonávania procesov a činností na stavbách:
1. Žilina ‐ Trnové časť Záhumnie ‐ rozšírenie nízko napäťovej kabeláže ( NNK ) pre investičnú bytovú
výstavbu
2. Žiar nad Hronom ‐ výstavba Kioskovej trafostanice 400kV/22kV/0,4kV pre bytový súbor.
Audítorský tím pozitívne ohodnotil nový informačno‐ekonomický systém spoločnosti, rozšírenie
internetových stránok spoločnosti o tri mutácie, ako aj činnosti spoločnosti vykonávané s vysokou
profesionalitou a úrovňou BOZP.
Na základe predloženej dokumentácie integrovaného systému manažérstva kvality a preukazného
uplatnenia systému manažérstva, audit tím certifikačnej spoločnosti SKQS potvrdil platnosť
certifikátu integrovaného systému manažérstva aj do ďalšieho obdobia.
Prioritou spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. bude i naďalej udržiavanie integrovaného
systému manažérstva a požiadaviek z toho vyplývajúcich.
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Spoločnosť EEM je zamestnávateľom pôsobiacim v regióne stredného Slovenska, ktorý poskytuje
zamestnancom viac než štandardné pracovné prostredie a stabilné zázemie. K 31. decembru 2016
mala spoločnosť 45 zamestnancov, z čoho bolo 13% žien a 87 % mužov. Priemerný vek zamestnancov
bol na úrovni 38,03 roka a priemerne odpracovaný čas v spoločnosti bol necelých 14 rokov. V roku
2016 sme z externého prostredia prijali do pracovného pomeru 7 nových zamestnancov najmä na
pozície elektromontérov. Priority v oblasti riadenia ľudských zdrojov sme v roku 2016 sústredili na
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podporu nástrojov, ktoré prispievajú k motivácii a stabilizácii zamestnancov a tak smerujú
k naplneniu vízie a strategických cieľov Spoločnosti. Vytvárame priestor, aby mali zamestnanci
možnosť neustále rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre zdokonalenie sa vo svojej
pracovnej oblasti. Hlavnými oblasťami vzdelávania, na ktoré sme sa v roku 2016 zamerali boli
povinné a samozrejme odborné vzdelávanie zamestnancov. Spoločnosť taktiež podporuje 2
zamestnancov s preukázaným potenciálom budúcich nástupcov pre pozície špecialistov poprípade
riadiacich zamestnancov pri zvyšovaní si kvalifikácie na Žilinskej univerzite a získaní titulu inžinier v
odbore elektroenergetika. 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. Podporujeme široké spektrum prorodinných príspevkov a
opatrení,nadštandardne podporujeme ženy na materskej a rodičovskej dovolenke a veľkú pozornosť
venujeme mnohým formám špecifického pracovného voľna s náhradou mzdy.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Spoločnosť je držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001 už od
roku 2009. Environmentálne aspekty všetkých našich vykonávaných činností, vrátane súvisiacich
právnych požiadaviek, sú pravidelne kontrolované a vyhodnocované. Externé a interné audity v roku
2016 potvrdili zlepšenia v oblasti manažmentu chemických látok a v oblasti nakladania s odpadmi.
V priebehu roka 2016 sme plnili stanovené environmentálne ciele zamerané na znižovanie množstva
vyprodukovaných odpadov a zvyšovanie úrovne havarijnej pripravenosti na stavbe. Predchádzaním
vzniku odpadov sme obmedzovali ich tvorbu a uprednostňovali materiálové zhodnotenie odpadu
pred jeho zneškodňovaním na skládke odpadov. V roku 2016 sme v postavení držiteľa odpadu
zhodnotili 68% všetkých odpadov vzniknutých zo stavebno‐montážnej činnosti.
Trvalo sa snažíme znižovať potenciálne riziká ohrozenia kvality podzemných vôd a pôdy pri výkone
svojich činností v prírodnom prostredí. Dopravné mechanizmy sú pravidelne kontrolované a
vybavené havarijnými súpravami pre zachytenie úniku prevádzkových kvapalín na stavbe. V rámci
vzdelávania zamestnancov je pravidelne vykonávaný nácvik havarijnej pripravenosti s cieľom
minimalizovať riziká.
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Dôsledným uplatňovaním týchto opatrení nedošlo k žiadnemu mimoriadnemu zhoršeniu kvality
podzemných vôd, ktoré by malo za následok zhoršenie stavu prírodného prostredia.
Naši zamestnanci sú informovaní o environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom pravidelných
opakovaných školení pre oblasť ochrany životného prostredia. V roku 2016 sme pre zamestnancov
zorganizovali firemné „ENVIRO dni“, ktorých cieľom bolo posilnenie zapojenia zamestnancov do
problematiky environmentu.

BOZP 2016

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 zo zákona a aj školenia nad rámec legislatívy.
V priebehu roka 2016 zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia sa podieľali v oblasti BOZP na
plnení povinností vyplývajúce z Registra plnenia cieľov BOZP na rok 2016.
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

Počet
návštev

Počet
detailov (D)

Zistené
nedostatky

Počet návštev

2015

EEM

127

102

Počet
detailov

Zistené
nedostatky

2016

2

160

129

0
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0
0

kumulatív 2016 spolu

aktuálny mesiac podrobne

aktuálny mesiac spolu

Rok 2016

registrovaný pracovný úraz

0

0

0

evidovaný pracovný úraz

0

0

0

0
doprava

3

nebezpečná
udalosť

nebezpečná
situácia

0
0

elektrické riziko
ostatné

0

doprava

2
0

elektrické riziko

0

0

0

0

ostatné

1

V našej spoločnosti za rok 2016 nevznikol žiadny registrovaný pracovný úraz .

REPORT BOZP 2016

Plán
December

∑
2016

∑2015

50

0

0

0

Počet stratených kalendárnych dní PN z dôvodu RPU x 1.000 / počet odpracovaných hodín (Rg)

0,42

0

0

0

Celkový počet dopravných nehôd na ceste zavinených zamestnancami útvaru * 100 000 / celkový počet
zaznamenaných km

1,23

0

0

0

2016

Úrazovosť (Kolektívne ciele EEM)
Počet registrovaných pracovných úrazov * 1 000 000 / počet odpracovaných hodín (Rf)

V priebehu mesiaca október sa naša spoločnosť zapojila do európskeho týždňa bezpečnosti OSHA
týždeň 2016 s hlavnou témou Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. OSHA týždeň 2016 bol
spracovaný na úrovni skupiny SSE. Cieľom kampane bolo poukázať na problematiku stresu na
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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). Zamestnanci odboru BOZP vytvoriliprezentáciu k danej téme.
V roku 2016 sa podarilo spoločnosti obhájiť certifikát v rámci necertifikačného auditu na systém
manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a bezpečnosti v súlade s modelom
a požiadavkami medzinárodnej 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 o čom svedčia aj naše výsledky.

VÝVOJ HOSPODÁRENIA A FINANČNEJ
SITUÁCIE
SPRIAZNENÉ OSOBY
Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne
orgány, riaditelia a výkonní riaditelia.

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., so sídlom Praha,
Pařížská 130/26, Jozefov, Praha 1, Česká republika, Identifikačné číslo: 29 259 428, zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 21733, minoritný akcionár vlastniaci
1.723.174 kusov akcií spoločnosti s menovitou hodnotou 57 209 376,80 EUR a počtom hlasov na
valnom zhromaždení 1 723 174 (49 %).

Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie uzavreté na základe obvyklých
obchodných podmienok s materskou spoločnosťou SSE, a.s a jej dcérskymi spoločnosťami SSE‐D, a.s.
a SSE ‐ Solar, s.r.o , a v rámci konsolidovaného celku so spoločnosťami Eustream, a.s. a Slovenské
elektrárne, a.s..
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
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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 2016 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 Elektroenergetické montáže, a.s. v roku 2016 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 2016 dosiahol po zdanení hodnotu 358 167
EUR. Výnosy a náklady sumárne za rok 20156 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj hospodárskeho výsledku:
(v €)

2015

2016

Celkové výnosy

6 080 873

5 111 432

Celkové náklady
vrátane dane
z príjmov

5 558 997

4 753 265

Výsledok
hospodárenia po
zdanení

521 876

358 167
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Členenie výnosov:
(v €)

2015

Výnosy celkom

6 080 873

Aktivácia

0

Tržby za vlastné
výrobky

6 041 215

4 961 279

Tržby z predaja
služieb

31 157

104 383

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

3 801

‐12 709

419

212

4 281

58 267

Finančné výnosy
Ostatné výnosy

2016
5 111 432

Členenie nákladov bez dane z príjmov:
(v €)

2015

2016

Náklady bez dane
z príjmov

5 394 552

4 634 677

Spotreba materiálu,
energie a ostatných
neskladových dodávok

2 074 708

1 234 115

Osobné náklady

1 449 940

1 289 571

Odpisy a opravné
položky k DHM a DNM

91 408

80 015

Tvorba a zúčtovanie
opravných položiek k
pohľadávkam

‐ 321 632

‐2451
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Ostatné náklady z
hospodárskej činnosti

79 719

44 459

Finančné náklady

3 503

3 246

Služby

2 009 493

1 978 705

Dane a poplatky

7 413

7017

Štruktúra majetku a jeho krytia:
(v €)

2015

2016

Spolu majetok ‐
netto

8 011 076

3 103 398

Neobežný
majetok

421 042

340 048

Zásoby,
pohľadávky a
finančné
investície

7 581 920

2 756 725

Finančné účty

2 331

1 547

Časové
rozlíšenie

5 783

5 078

Spolu vlastné
imanie a záväzky

8 011 076

3 103 398

Vlastné imanie

1 756 800

2 114 968

Rezervy

405 640

364 174

Záväzky

5 848 636

624 256

Časové
rozlíšenie
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IV. AUDITOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Auditovaná účtovná závierka za rok 2016, poznámky k účtovným výkazom za rok 2016 a
správa nezávislého audítora sú uvedené v plnom rozsahu v prílohe č. 1.

V. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU
Dňa 29.3.2017 na rokovaní Predstavenstva spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s., bolo
navrhnuté rozdelenie zisku nasledovne:
EUR
358 167,34

Zisk po zdanení
Prídel do Sociálneho fondu

0

Dividendy pre akcionára SSE

0

časť zisku ponechaná vo 358 167,34
vlastnom imaní ako VH
minulých rokov

VI. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY
V ROKU 20156
Dozorná rada počas celého roku 2016 pracovala v nasledovnom zložení:
Predseda:

Ing. Juraj Pukáč

Členovia:

Ing. Ľubomír Kollárik
Bc. Jana Ďurčanová(volený z radov zamestnancov od 28.02.2012 do

10.01.2016)
Bc. Miroslav Michalec ( volený z radu zamestnancov od 11.01.2016)
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Dozorná rada sa v súlade so Stanovami spoločnosti stretla na zasadnutiach štyrikrát, pričom na
každom svojom zasadnutí bola uznášaniaschopná.
V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka:
a)

schválila:
•

pohyblivú časť odmien členov Predstavenstva za 2. polrok 2015 a 1. polrok 2016 v súlade
so Zásadami odmeňovania

•

Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. v roku 2015

•

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. k návrhu riadnej
individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. za rok 2015
a k návrhu na rozdelenie zisku Elektroenergetické montáže, a. s. za rok 2015

b)

zobrala na vedomie:
•

Audítorom overenú riadnu individuálnu účtovnú závierku vrátane Správy nezávislého
audítora a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. za rok
2015

•

Vyhlásenie o finančných transakciách, ktoré Spoločnosť uskutočnila so Spriaznenými
stranami, pri ktorých hodnota ktorejkoľvek takejto transakcie jednotlivo alebo série
súvisiacich transakcií spoločne prevyšuje sumu stotisíc eur (100 000 €), a transakciách
Spoločnosti, ktoré sa uzatvorili za iných ako Bežných obchodných podmienok

•

Informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie,
ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti

•

Individuálny ročný rozpočet a obchodný plán Spoločnosti EEM, a. s. na rok 2017.

•

informáciu o hospodárskych výsledkoch spoločnosti EEM, a. s., za obdobie 1‐8/2016

Dozorná rada v priebehu roka 2016 nepožiadala Predstavenstvo spoločnosti Elektroenergetické
montáže, a. s. o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia.
V spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. nedošlo v priebehu roka 2016 k zníženiu základného
imania.
Záver:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia roku 2016 riadne plnila svoju kontrolnú funkciu
v zmysle Stanov spoločnosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov a platných právnych predpisov zo strany
Predstavenstva pri výkone podnikateľskej činnosti spoločnosti.
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V Žiline, dňa 20. apríla 2017
Ing. Juraj Pukáč, predseda Dozornej rady:
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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 20. apríla
20167 preskúmala účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31. decembru 2016, vrátane správy
nezávislého audítora KPMG Slovensko spol. s r. o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 21. marca 2017 a návrh
predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2016.
Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. o d p o r ú č a
Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s.:
1. schváliť účtovnú závierku spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. k 31. decembru 2016
2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. za rok 2016
nasledovne
EUR
Auditovaný čistý zisk za rok 2013

358 167,34

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

0,00

Tantiémy pre členov predstavenstva a 0,00
dozornej rady
Časť zisku ponechaná vo vlastnom 358 167,34
imaní ako výsledok hospodárenia
minulých rokov
Čistý zisk použiteľný
dividend akcionárovi

na

výplatu 0,00

V Žiline, dňa 20.apríla

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 2017 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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