Pozitívna energia
Výročná správa 2003
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Vážené dámy, vážení páni,
rok 2003 bol v Západoslovenskej energetike (ZSE) najdynamickejším rokom
štrukturálnych zmien v jej vyše 80-ročnej histórii. Slovo „reštrukturalizácia“
vo svojej mnohorakosti prenikalo každým krokom a rozhodnutím prijatým
v priebehu tohto procesu. Boj s časom nebol však len samoúčelným
naháňaním termínov. Nástup liberalizácie trhu s elektrinou a historický vstup
Slovenska do Európskej únie totiž diktovali tempo zmien dosť striktne.
Výsledkom spoločných snáh je zoštíhlená, zákaznícky orientovaná spoločnosť,
ktorá je pripravená pružne reagovať na rastúce nároky svojich klientov
a zároveň hospodárnejšie využívať svoje aktíva. Pre štruktúru obchodu sme
prijali princíp jednotného obchodného kanála. Znamená to, že naši klienti
z radov podnikateľských subjektov budú dostávať služby šité na mieru podľa
ich individuálnych potrieb prostredníctvom individuálnych predajcov (tzv.
key account manažérov) a siete obchodných kancelárií. Od júla 2003 využívali
zákazníci z radov domácností pohodlie nového telefónneho zákazníckeho
centra, ktoré svoje komplexné služby poskytuje v nepretržitej prevádzke.
Júlové odčlenenie troch divízií obslužných činností (výstavba sietí, oprava
a kalibrácia elektromerov, informačné technológie) umožnilo jednoznačné
zameranie sa na hlavný predmet činnosti spoločnosti – nákup, predaj
a distribúcia elektriny. Odčlenené služby sú teraz poskytované tromi
dcérskymi spoločnosťami ZSE – Enermont, s. r. o., OTC Hlohovec, spol. s r. o.
a is:energy Slovakia, s. r. o.
Zmenila sa aj štruktúra akcionárov spoločnosti. Európska banka pre
rekonštrukciu a rozvoj sa po odkúpení 9 % podielu akcií ZSE v decembri stala
ďalším minoritným akcionárom. Táto transakcia znamenala, že v portfóliu
E.ON Energie zostalo 40 % akcií.
Odstránenie krížových dotácií v cenách energií a zníženie prevádzkových
nákladov viedli k výraznému zlepšeniu hospodárskeho výsledku spoločnosti.
Hoci sa objem predaja elektriny pre kategóriu veľkoodberateľov a domácností
spomalil, mierny nárast v segmente malých a stredných podnikov bol veľmi
dobrou správou. Vývoj potvrdzuje, že hospodárska politika štátu sa uberá
správnym smerom a prispieva k oživeniu slovenskej ekonomiky.
Práve z tohto dôvodu ZSE, a. s., uvítala dohodu akcionárov spoločnosti
o pridelení časti jej zisku za rok 2003 do fondu na podporu ďalších

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

investičných aktivít určených na rozvoj regiónu. Toto rozhodnutie naznačuje, že vzájomnú
dohodu možno dosiahnuť aj v ďalších otvorených otázkach, napríklad pri zaťažení
spoločnosti pohľadávkami zdravotníckych zariadení.
V oblasti energetickej legislatívy a regulácie bol postup na príprave dôležitých
noriem oproti plánu pomalší. Na druhej strane komunikácia s Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví a Ministerstvom hospodárstva SR v tejto oblasti sa zlepšuje.
Preto sme optimistickí v našej nádeji, že spoločnými silami sa nám podarí nastaviť
energetický regulačný rámec tak, aby bol užitočný pre obe strany – spotrebiteľov, ale aj
poskytovateľov služieb, s cieľom dosiahnuť férové ceny, spoľahlivú dodávku a primeranú
návratnosť vložených investícií.
Rok 2003 bol aj prvým plným rokom činnosti ZSE, a. s., v širšom medzinárodnom
kontexte. Ako člen skupiny E.ON sa jej odborníci a zamestnanci podieľali na rade
projektov v oblasti využitia synergií tejto poprednej svetovej energetickej firmy.
Intenzívne a pravidelne sa využívali najmä kontakty s okolitými partnerskými
spoločnosťami E.ON v Česku a Maďarsku, ale aj centrály v Mníchove.
E.ON podobne ako Západoslovenská energetika prešli v roku 2003 zásadnou
konsolidáciou svojich organizačných štruktúr a aktív. V práci s týmito výzvami naša
spoločnosť nezabudla na svoje širšie poslanie spoločensky zodpovedného podniku.
Sme hrdí na našu podporu desiatok kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích
a zdravotníckych projektov. Naše aktivity neunikli pozornosti Asociácie pre priemysel
a ochranu prostredia (APOP), ktorá nominovala ZSE, a. s., na prestížnu cenu Via Bona
Slovakia na rok 2003.
Sme úprimne presvedčení, že naše ciele sa nám darí napĺňať. Poďakovanie a ocenenie
preto patrí všetkým zamestnancom Západoslovenskej energetiky, našim klientom
a partnerom, ktorí sa na tomto úsilí svojím dielom a prácou podieľali.
A dovoľte na záver ešte to najdôležitejšie – vitajme v Európe!

Konrad Kreuzer
predseda predstavenstva
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Údaje o spoločnosti k 31. 12. 2003

Tržby za predanú elektrinu (mil. Sk)

17 937

2 893

2 501

Nakúpená elektrina (GWh)

8 015

7 891

11 461

9 517

z toho SE, a. s. (%)

z toho neobežný majetok

6 574

6 346

Náklady na nákup elektriny (mil. Sk)

Obežný majetok

4 875

3 064

Priemerná cena nakúpenej elektriny (Sk/MWh)

12

107

47 %

44 %

Počet odberných miest spolu (miesto)

11 461

9 517

Z toho: veľkoodber – vvn

z toho vlastné imanie

8 801

7 181

z toho základné imanie

5 935

Záväzky

Pasíva

Vyrobená elektrina (GWh)

84

94

15 966

14 721

1 992

1 867

3,12

5,70

985 381 (9)1

975 997

26 (7)1

26

veľkoodber – vn

4 659 (2)1

4 584

5 935

velkoodber spolu

4 685 (9)1

4 610

2 642

2 330

maloodber – nn (MOP – podnikateľský sektor)

71 088

69 825

305

635

maloodber – nn (MOO – domácnosti)

909 608

901 562

18

6

maloodber spolu

980 696

971 387

Výnosy

22 794

19 638

podnikatelia spolu – vvn, vn, nn

Náklady

20 920

19 208

domácnosti – nn

Hrubý zisk

2 630

722

Čistý zisk

1 874

Čistý zisk na akciu (Sk)
Dividenda na akciu pred zdanením (Sk)

z toho bankové úvery a výpomoci
Ostatné pasíva

75 773 (9)1

74 435

909 608

901 562

Zásobovacia oblasť (km2)

14 928

14 850

430

Vedenie vvn 110 kV (km)

2 719

2 719

315,7

72,4

Vedenie vn 22 kV (km)

12 574

12 560

188,0

64,3

Vedenie nn 0,4 kV (km)

19 291

19 071

1

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2003 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu
ziskov a strát, boli údaje za predchádzajúce účtovné obdobie primeraným
spôsobom upravené bez vplyvu na výsledok hospodárenia, vlastné imanie
a celkovú hodnotu aktív a pasív.
Vzhľadom na to, že konsolidácia bola uskutočnená po prvý raz k 31. 12. 2003,
údaje k 31. 12. 2002 sú použité z individuálnej účtovnej závierky ZSE, a. s.,
k 31. 12. 2002.

10

2002
7 172

21 125

31. 12. 2002
(mil. Sk)

Stupeň odpísania neobežného majetku (%)

2003
7 303

Priemerná cena predanej elektriny (Sk/MWh)

31. 12. 2003
(mil. Sk)

Ostatné aktíva

Správa nezávislého
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Ukazovatele využitia elektriny
Predaná elektrina (GWh)

Aktíva

Poznámky
k účtovnej závierke
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Údaj v zátvorke znamená: z toho neregulovaní zákazníci (oprávnení s individuálnou zmluvou) pozn.: vvn – veľmi vysoké
napätie, vn – vysoké napätie, nn – nízke napätie.
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Štruktúra akcionárov spoločnosti
k 31. decembru 2003

Členovia štatutárnych orgánov spoločnosti počas roka 2003
Predstavenstvo
Predseda:
Podpredsedovia:
Členovia:

Dozorná rada
Predseda:
Podpredseda:
Členovia:
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Ekonomika

Výška podielu na základnom imaní
Konrad Kreuzer
Ing. Zsolt Nyitrai (zvolený 27. júna 2003)
Doc. Ing. Peter Baláž, CSc. (odvolaný 27. júna 2003)
Dietrich Max Fey
Ing. Andrej Devečka
PaedDr. Tibor Végh (zvolený 27. júna 2003)
Doc. Ing. Vladimír Vojtek (odvolaný 27. júna 2003)

V absolútnej výške

V % vyjadrení

Výška
hlasovacích práv

Fond národného majetku

3 026 643

51 %

51

E.ON Energie AG, Mníchov

2 373 838

40 %

40

534 113

9%

9

EBRD, Londýn

Ing. Jozef Urmín (odvolaný od 27. júna 2003)
Dr. Walter Hohlefelder (od 27. júna 2003 zastupujúci
predseda)
Ing. Ján Ďurana
Ing. Dušan Koledzai (zvolený 27. júna 2003)
Ing. Jaroslav Kucbel (zvolený 27. júna 2003)
Martin Ondko (zvolený 27. júna 2003)
József Száraz (zvolený 27. júna 2003)
Ing. Štefan Bartošovič (odvolaný 27. júna 2003)
Ing. Dušan Haruštiak (odvolaný 27. júna 2003)
Ing. Peter Malík (odvolaný 27. júna 2003)
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Pohľad do histórie
10. január 1902

20. december 1921
1. jún 1922
11. február 1942

7. december 1952

11. jún 1970

1. november 2001
13. jún 2002
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Mestská elektráreň v Bratislave začína svoju prevádzku.
Na Hlavnom námestí a na Korze sa rozsvecujú prvé žiarovky.
Deň konania ustanovujúceho valného zhromaždenia ZSE.
ZSE je zaprotokolovaná a nadobúda právnu existenciu.
ZSE spúšťa prevádzku na prvom 100 kV vedení na trase Trnava – Bratislava
aj s koncovými stanicami 100/22 kV.
Prvé medzištátne prepojenie na úrovni 110 kV medzi TR Nové Zámky
a TR Kisigmánd (Maďarsko).
vvn sieť ZSE sa pripája na celoštátnu prenosovú sústavu 400 kV,
a zásobovanie elektrinou sa stáva spoľahlivejšie.
ZSE sa po 55 rokoch opäť stáva akciovou spoločnosťou.
Zástupcovia vlády SR a koncernu E.ON Energie so sídlom v Mníchove
podpisujú zmluvu o prevode 49 % akcií ZSE, a. s., na E.ON Energie.
Cena tohto podielu je stanovená na 330 miliónov eur.

5. september 2002

Balík 49 % akcií Západoslovenskej energetiky, a. s., (ZSE) prechádza
na E.ON Energie AG.

19. november 2003

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a spoločnosť E.ON Energie
podpisujú dohodu o predaji deviatich percent podielu
Západoslovenskej energetiky, a. s.

16. december 2003

Deväť percent akcií E.ON Energie bolo prevedených
na Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBOR).
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Stanovisko dozornej rady
Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti
Západoslovenská energetika, a. s.,
za rok 2003

Správa vyhodnocuje činnosť v týchto oblastiach:
1. Personálne obsadenie dozornej rady
2. Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2003
3. Plnenie plánu činnosti dozornej rady na rok 2003
4. Hodnotenie činnosti predstavenstva

3. Plnenie plánu činnosti dozornej rady na rok 2003
Z hľadiska plnenia prijatého plánu možno hodnotiť len dve riadne zasadnutia
dozornej rady (22. 9. a 12. 12. 2003), ktoré stanovené ciele splnili. Dozorná
rada na zasadnutí 26. 5. 2003 prerokovala svoje stanovisko k riadnej účtovnej
závierke a rozdeleniu zisku spoločnosti za rok 2002 a odporučila valnému
zhromaždeniu ich schválenie. V budúcnosti treba počítať s predložením plánu
činnosti DR na prerokovanie posledného zasadnutia rady v danom roku.

1. Personálne obsadenie dozornej rady
Prácu dozornej rady charakterizovali v priebehu roku tri skutočnosti v oblasti
jej personálneho obsadenia:
a) Výmena zástupcov akcionára Fondu národného majetku a vykonávateľa
akcionárskych práv Ministerstva hospodárstva SR podľa rozhodnutia na
valnom zhromaždení 27. 6. 2003:
– odvolaní: Ing. Jozef Urmín, predseda DR a členovia Ing. Peter Malík,
Ing. Dušan Haruštiak a Ing. Štefan Bartošovič
– menovaní: Ing. Dušan Koledzai, Ing. Jaroslav Kucbel, Martin Ondko
a József Szárasz
b) Tri miesta zástupcov zamestnancov zostali naďalej neobsadené.
Predstavitelia piatich odborových organizácií spoločnosti nedosiahli
dohodu v otázke volebného poriadku pre voľby zástupcov do dozornej
rady, a voľby sa preto neuskutočnili.
c) Po odvolaní svojho predsedu Ing. Jozefa Urmína pracovala dozorná rada
v druhom polroku pod vedením podpredsedu pána Waltera Hohlefeldera.

4. Hodnotenie činnosti predstavenstva
Činnosť predstavenstva spoločnosti posudzujeme v oblastiach:
• Personálne obsadenie predstavenstva
• Kontrola dozornej rady nad výkonom pôsobnosti predstavenstva v zmysle
stanov spoločnosti
a) Podobne ako v dozornej rade, tak aj v predstavenstve spoločnosti
sa rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia z 27. 6. 2003
uskutočnila výmena zástupcov väčšinového akcionára. Podpredsedu
predstavenstva, Prof. Ing. Petra Baláža, PhD. vo funkcii vystriedal Ing. Zsolt
Nyitrai a člena predstavenstva Prof. Ing. Vladimíra Vojteka, PhD. nahradil
PaedDr. Tibor Végh.
b) Kontrola dozornej rady nad činnosťou predstavenstva sa realizovala
formou zasielania informácií o konaniach zasadnutí predstavenstva
s ich programom a účasťou Ing. Jána Ďuranu na zasadnutiach
predstavenstva. Okrem toho členovia dozornej rady komunikovali
s predstaviteľmi vedenia podľa individuálnych potrieb. Zástupcovia
zahraničného akcionára v predstavenstve pracovali v stabilnom zložení.
Zmeny členov predstavenstva neovplyvnili chod spoločnosti, resp.
činnosť predstavenstva z hľadiska funkcií daných Stanovami spoločnosti.

Dozorná rada napriek spomenutým výzvam plnila svoje funkcie vyplývajúce
zo stanov spoločnosti.
2. Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2003
Dozorná rada sa zišla na štyroch riadnych a troch mimoriadnych
zasadnutiach. Plán činnosti na rok 2003 bol prijatý na druhom zasadnutí
dozornej rady dňa 26. 5. 2003. V budúcnosti bude potrebné prax upraviť tak,
aby plán činnosti dozornej rady pre budúci rok bol schvaľovaný na poslednom
zasadnutí dozornej rady v bežnom roku.
Riadne zasadnutia dozornej rady sa okrem plánovaných a pravidelných
bodov rokovania zaoberali kľúčovými otázkami reštrukturalizácie spoločnosti
a prijatím nových stanov spoločnosti. Dozorná rada oceňuje spôsob, akým
vedenie v náročnom časovom harmonograme zvládlo rozsiahly program
zmien v spoločnosti.
Komplexnosť reštrukturalizačných zmien si vyžiadala zvolanie troch
mimoriadnych zasadnutí DR s nasledovnými témami:
• 5. 2. 2003 – schválila „Cieľovú organizačnú štruktúru ZSE, a. s., k 1. 7. 2003“
• 8. 4. 2003 – schválila „Outsourcing divízií výstavby, informačných technológií
a Strediska opravy transformátorov a overovania elektromerov“
• 13. 6. 2003 – schválila „Rokovací poriadok dozornej rady ZSE, a. s.“
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Dozorná rada akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika
berie na vedomie:
– Účtovnú závierku k 31. decembru 2003 spoločnosti Západoslovenská
energetika, a. s., Bratislava
– Konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2003 spoločnosti
Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
– Správu nezávislého audítora

5 000 000 Sk

D. Tantiémy – 0,3 %

5 631 901 Sk

dozorná rada

2/7
1 303 478 284 Sk

Rozdelenie zisku spolu

1 689 570 238 Sk

Nerozdelený zisk
1

187 730 026 Sk

Disponibilný zisk podľa individuálnej účtovnej závierky spoločnosti ZSE, a. s.,
k 31. decembru 2003

Ing. Ján Mitaľ
predseda dozornej rady ZSE, a. s.
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375 460 053

B. Prídel do fondu hospodárskeho rozvoja
regiónu

375 460 053

C. Prídel do sociálneho fondu

5 000 000

D. Tantiémy 0,3 %

5 631 901

dozorná rada 2/7

predstavenstvo 5/7
E. Dividendy

1 877 300 264

A. Prídel do rezervného fondu (20 %)

predstavenstvo 5/7

375 460 053 Sk

C. Prídel do sociálneho fondu

Poznámky
k účtovnej závierke

Spoločná dohoda akcionárov, ktorá nasledovala po zasadnutí dozornej
rady, dodatočne rozhodla o vytvorení fondu hospodárskeho rozvoja
regiónu s cieľom prispieť k pozitívnemu vývoju hospodárstva na území
Západoslovenského kraja. Toto rozhodnutie potvrdilo riadne valné
zhromaždenie spoločnosti dňa 3. 8. 2004.

Disponibilný zisk

Zisk v Sk

0 Sk

Výkaz ziskov
a strát

Zisk v Sk

1 877 300 264 Sk

B. Prídel do ostatných fondov

Súvaha

Rozdelenie zisku

Návrh na rozdelenie zisku

A. Prídel do rezervného fondu (20 %)

Štruktúra
zamestnancov

Rozdelenie zisku schválené
valným zhromaždením ZSE, a. s.
3. 8. 2004

Preskúmala ročnú účtovnú závierku a návrh rozdelenia zisku a valnému
zhromaždeniu spoločnosti odporúča schváliť:
– Účtovnú závierku spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
zostavenú k 31. decembru 2003 podľa slovenských štatutárnych predpisov
– Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Západoslovenská
energetika, a. s., Bratislava zostavenú k 31. decembru 2003 podľa
slovenských štatutárnych predpisov
– Návrh na rozdelenie zisku

Disponibilný zisk 1

Ekonomika
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E. Dividendy

1 115 748 257

Rozdelenie zisku spolu

1 877 300 264

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

TOP zákazníci
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 548/2002 Z. z. formálne otvárala trh
už v roku 2002 – pre tzv. oprávnených odberateľov s ročnou spotrebou nad
100 GWh (klienti s možnosťou vlastného výberu dodávateľa elektriny).
Chýbajúce vykonávacie pravidlá ale bránili uzatváraniu individuálnych
zmlúv. Zníženie ročnej spotreby na úroveň 40 GWh v roku 2003 obsiahnuté
vo vyhláške však okruh potencionálnych záujemcov o výhody liberalizácie
významne rozšírilo.

Otváranie trhu s elektrinou – myslíme a konáme partnersky
O energetických podnikoch je známe, že vo svojich tradíciách vyzdvihujú
najmä spoľahlivosť poskytovaných služieb. Otváranie trhu je nástrojom,
ktorý posúva hodnotenie kvality týchto tradícií na správne miesto – do rúk
zákazníkov.
Západoslovenská energetika nečakala na túto chvíľu so založenými rukami.
Šancu vyskúšať si reálne otvorenie trhu v roku 2003 preto ako jediný
distribučný podnik na Slovensku aj využila. Vychádzajúc z praktických
skúseností a analýzy potrieb svojich klientov prispôsobila štruktúru
zákazníckej starostlivosti novým požiadavkám. Do popredia vystúpil klient
a jeho potreby.

Výhody otvárajúceho sa trhu mali pocítiť ako prví práve oni. Západoslovenská
energetika preto už 1. januára 2003 vytvára samostatný úsek starostlivosti
o TOP zákazníkov. Jeho hlavnou náplňou je poskytovať najvýznamnejším
odberateľom s ročnou spotrebou nad 2 GWh individuálnu starostlivosť.
Svoju ponuku zatraktívnila aj zvýšeným dovozom elektriny zo zahraničia
a možnosťou uzatvárať individuálne zmluvy mimo regulovaného cenníka.
Otvorila sa aj možnosť priamych dovozov zo strany klienta.
Filozofia individuálneho prístupu sa opiera o zosobnenie vzťahu dodávateľ
– odberateľ. Oprávnený klient rieši svoje požiadavky a potreby komplexne
prostredníctvom určeného individuálneho predajcu, tzv. key account
manažéra (KAM), ktorý klientov navštevuje priamo v sídle firmy. Počet KAMov
sa v priebehu roku postupne zvyšoval z počiatočných 3 na 8.
Západoslovenskej energetike patrí aj slovenské prvenstvo v uzatváraní
individuálnych zmlúv na dodávku elektriny. Väčšina oprávnených klientov
túto možnosť využila práve vďaka profesionalite poskytovaných informácií
a podpore zo strany KAMov.
Odozva na strane klientov svedčí o tom, že Západoslovenská energetika
zvolila správny prístup a je na dobrej ceste rozšíriť tradíciu spoľahlivosti
o tradíciu kvalitne poskytovaných zákazníckych služieb.
TOP zákazníci

Počet
TOP zákazníci so spotrebou nad 2 GWh
Zákazníci so spotrebou nad 40 GWh
Z toho zákazníci s individuálnou zmluvou

28

29

Spotreba (GWh)

Podiel na celkovej
dodávke ZSE

Dodávka od
iného dodávateľa
ako ZSE (GWh)

313

3 472

48 %

0

13

1 668

23 %

96

9

1 214

17 %
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Podnikateľské subjekty – veľkoodber a maloodber
Boli to práve malé a stredné podniky, vďaka ktorým Západoslovenská
energetika zaznamenala v roku 2003 rast objemu predaja elektriny. Obsluhu
klientov v tomto zákazníckom segmente začali preberať obchodné kancelárie,
ktoré dovtedy slúžili pre všeobecný styk so zákazníkmi. Koncentrované do
spádových oblastí regiónu budú v budúcnosti pôsobiť ako kontraktačné
miesta a poradenské centrá najdynamickejšie sa rozvíjajúceho sektora
ekonomiky. V priebehu roku 2003 sa tejto predstave prispôsoboval spôsob
obsluhy klientov, interiér kancelárií, ale v prvom rade obsadenie pozícií
pracovníkov kancelárií po stránke ich zákazníckeho prístupu a potrebného
rozsahu vedomostí.
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Správa nezávislého
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Životné prostredie
Filozofiu partnerstva Západoslovenská energetika neuplatňuje len voči
svojim zákazníkom. Riadi sa ňou aj vo vzťahu k svojmu prostrediu. Vo
svojej činnosti sa už niekoľko rokov riadi zásadami trvalo udržateľného
rozvoja. Predstavenstvo spoločnosti schválilo Zásady ochrany a tvorby
životného prostredia a pravidelne vynakladá značné finančné prostriedky
na ekologizáciu energetických zariadení. Náklady spojené s touto činnosťou
dosiahli v roku 2003 čiastku 43 miliónov Sk.
V oblasti vodného hospodárstva spoločnosť vytvára podmienky na
zabezpečenie hospodárneho odberu vôd a udržiavanie kvality vypúšťaných
odpadových vôd na úrovni ich minimálneho znečistenia. Dôsledne plní
náročné požiadavky vodného zákona v zaobchádzaní s látkami, ktoré
ohrozujú kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Hromadní zákazníci
Západoslovenská energetika nezabudla ani na najpočetnejšiu skupinu
klientov z radov domácností. Prvého júla 2003 otvorila prevádzku telefónneho
zákazníckeho centra v Nitre. Zákazníkom ponúka pohodlie komplexných
služieb sústredených do jedného miesta a v nepretržitej prevádzke. Telefónna
Zákaznícka linka má podporu najmodernejšej informačnej technológie.
Operátori centra vybavujú požiadavky klientov prostredníctvom telefónu,
faxu, e-mailu, ale aj klasickej pošty. Západoslovenská energetika tak vyšla
v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám zákazníkov o elektronické služby.
S mesačným priemerom 30 tisíc vybavených telefonátov pri súčasných 21
operátorských pracoviskách (koniec roku 2003) sa v budúcnosti predpokladá
nárast až na 75 tisíc hovorov, čo si vyžiada rozšírenie na 54 operátorských
miest.

Odpadové hospodárstvo Západoslovenskej energetiky dodržiava zásady
vlastného Programu odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku
odpadov, znižovanie ich tvorby a uprednostňovanie ich zhodnocovania pred
zneškodňovaním.
Aktivity spoločnosti smerovali v roku 2003 aj k ochrane avifauny montážou
hrebeňových zábran na 22 kV vedenia. V súvislosti s plnením „Akčného plánu
pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku
pre roky 1998 – 2010“ bolo v roku 2003 nainštalovaných vyše 3 000 kusov
hrebeňových zábran na prevenciu prípadného úhynu vtákov v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
Spoločnosť významnou mierou podporuje projekty ochrany životného
prostredia mimovládnej organizácie Asociácia priemyslu a ochrany prírody
(APOP), ktorej je členom. Za tieto aktivity ju APOP nominoval na cenu Via
Bona Slovakia, a to za príkladné správanie v tejto oblasti.

Nákup elektriny
Rok 2003 priniesol do oblasti nákupu elektriny celý rad dynamických zmien
v oblasti činností a aj odborných výrazov. Hlavnou novinkou bolo zavedenie
priemernej ceny silovej elektriny zo strany Slovenských elektrární, a. s.,
ktorá neobsahovala poplatky za systémové služby, náklady systému,
prístup k prenosovej sústave a poskytovanie prenosových služieb. Ako
nové prvky na slovenskom energetickom trhu sa objavili aj mechanizmy
vlastnej a prenesenej zodpovednosti za odchýlku od plánovaného diagramu
zaťaženia.
Západoslovenská energetika, a. s., ako jediná medzi distribučnými
spoločnosťami v SR niesla za spôsobenú odchýlku vlastnú zodpovednosť.
Za ostatných účastníkov trhu, resp. subjekty zúčtovania, zodpovednosť
prevzali Slovenské elektrárne, a. s. Takto nastavené podmienky trhu boli
pre našu spoločnosť síce nepriaznivé, ale v priebehu roku sa s nimi dokázala
vysporiadať. Ovplyvňovaním odberového diagramu optimalizovala odchýlku
a aj poplatky z nej na úroveň primeranú odoberaným množstvám elektriny.
Cieľavedomé sledovanie faktorov ovplyvňujúcich hodinový denný diagram
tak prispelo k lepšej príprave na podmienky v roku 2004, kde sa predpokladá
postupné rozvinutie voľného krátkodobého obchodovania s odchýlkami od
predpokladaného diagramu.
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Predmet činnosti
Údaje o spoločnosti a predmet činnosti
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Západoslovenská energetika, a. s. (ďalej len spoločnosť), IČO 35 823 551,
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená 15. októbra 2001
a zapísaná do obchodného registra 1. novembra 2001. Spoločnosť je
zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA,
v. č. 2852/B.
Spoločnosť je jedným z právnych nástupcov Západoslovenských
energetických závodov, štátny podnik. K 31. októbru 2001 bol tento štátny
podnik zrušený bez likvidácie podľa rozhodnutia ministra hospodárstva
č. 96/2001. Deň po zrušení podniku boli jeho aktíva a pasíva prevedené na
Fond národného majetku (FNM) Slovenskej republiky v súlade s privatizačným
projektom. FNM ich 1. novembra 2001 vložil do nasledovných akciových
spoločností: Západoslovenská energetika, a. s., Bratislavská teplárenská, a. s.
a Trnavská teplárenská, a. s.
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti z 27. júna 2003
Spoločnosť odpredala 1. 7. 2003 časti podniku pozostávajúce z divízií
výstavby, informačných technológií a strediska na opravu transformátorov
a overovania elektromerov.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
• Výkup, tranzit a rozvod elektriny,
• Rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí a transformovní, do napätia
110 KV, priemyslové inštalácie,
• Projektová činnosť v investičnej výstavbe,
• Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
• Revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení,
• Revízia elektrických zariadení,
• Montáž, oprava a údržba vyhrievacích elektrických zariadení
a výroba rozv. nn,
• Montáž a opravy plynových technických zariadení,
• Opravy a montáž kotlov a stabilných tlakových nádob,
• Oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov, servis hydraulických zariadení,
• Montáž a opravy meračov tepla,
• Výkon inžinierskej činnosti distribučného systému vn siete,
• Vzdušné káblové transformácie do 22 kV, nn siete, verejné osvetlenie,
• Poskytovanie software a automatizované spracovanie dát,
• Poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej
telefónnej služby,
• Poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom
pozemných satelitných staníc a sietí VSAT.
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Základná organizačná štruktúra
Základnú organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria:
• Správa predstavenstva,
• CIO,
• Divízia distribúcie EE,
• Divízia financií a vnútorných služieb,
• Divízia obchodu a predaja EE,
• Riaditeľstvo pre reštrukturalizáciu
so sídlom Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s. eviduje:
• 90% podiel na základnom imaní v spoločnosti Nitrianska paroplynová
spoločnosť, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
• 49% podiel na základnom imaní v spoločnosti is:energy Slovakia,
spol. s r. o., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
• 16,67% podiel na základnom imaní v spoločnosti ENERGOTEL, a. s., so sídlom
Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

Organizačná štruktúra spoločnosti pozostáva z dvoch riadiacich úrovní
– divízie a úseku. V rámci úseku sú zriadené tímy ako neformálne
organizačné jednotky.
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., má zriadené dve dcérske
spoločnosti:
• 100% podiel na základnom imaní v spoločnosti ENERMONT, spol. s r. o.,
so sídlom Hraničná 14, 827 14 Bratislava,
• 100% podiel na základnom imaní v spoločnosti OTC Hlohovec, spol. s r. o.,
so sídlom M. R. Štefánika 85, 920 01 Hlohovec.
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Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou
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činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Organizačná schéma
Predstavenstvo

CIO
Správa
predstavenstva

Riaditeľstvo pre
reštrukturalizáciu*

Divízia
distribúcie EE

Divízia obchodu
a predaja EE

Divízia financií
a vnútorných
služieb

Úsek strategického
plán. a hospod.
distribúcie

Úsek starostlivosti
o TOP zákazníkov

Úsek financií

Úsek správy sietí

Úsek Call centra

Úsek plánovania
a kontrolingu

Úsek dispečerského
riadenia

Úsek regionálnej
starostlivosti
o zákazníkov

Úsek pre ľudské
zdroje

Úsek systémov
riadenia distribúcie
a merania

Úsek podpory
predaja

Úsek logistiky

Úsek služieb
pre sieť vn, nn

Úsek marketingu

Úsek facility
management

Úsek služieb
pre sieť vvn

Úsek nákupu EE

Úsek quality
control

*dočasne zriadený útvar s pôsobnosťou do 31. 12. 2003
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Štruktúra
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Výkaz ziskov
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Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti
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štruktúra

Organizačná
schéma
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra zdrojov a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Zdroje elektriny
MWh
6 715 182

Slovenské elektrárne, a. s.

Zdroje elektriny
Vlastné

3 124

Cudzie

8 012 313

281 867

Ostatné

MWh

1 015 264

Zahraničné

Štruktúra zdrojov elektriny
Štruktúra zdrojov elektriny
3,52 %

46

0,04 %

Vlastné

99,96 %

Cudzie
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Ostatné

12,67 %

Zahraničné

83,81 %

SE, a. s.

Správa nezávislého
audítora
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Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke
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audítora

Užitočná dodávka elektriny

Využitie elektriny

Užitočná
dodávka EE (GWh)

Z toho VO

Z toho MO

994 477

2003

7 303

4 230

3 051

2 056 583

2002

7 172

4 090

3 061

3 541

2001

6 946

3 904

2 995

18 426

2000

6 779

3 676

3 051

711 995

1999

6 715

3 425

3 233

1998

6 662

3 454

3 147

1997

6 654

3 463

3 123

1996

6 626

3 498

3 046

1995

6 466

3 498

2 915

1994

6 195

3 399

2 731

MWh
Veľkoodber

Rok

4 230 415

Maloodber – podnikatelia
Maloodber – domácnosti
Ostatné dodávky
Vlastná a ostatná spotreba
Straty

Štruktúra využitia elektriny

12,41 %
0,04 %

25,66 %

Maloodber
– podnikatelia
Ostatné
dodávky
Maloodber
– domácnosti

0,23 %

Vlastná
a ostatná
spotreba

8,88 %

Straty

52,78 %

48

Štruktúra
zamestnancov

Veľkoodber
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Štruktúra výnosov v roku 2003

Ekonomika

Západoslovenská energetika, a. s., dosiahla za obdobie roka 2003
konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 1 873 734 tis. Sk, čo predstavovalo
o 600 874 tis. Sk viac, ako bolo plánované, t. j. o 47,21 %.

93,67 %

0,48 %

Ostatné tržby
za elektrinu
vrátane stavebnomontážnej
činnosti

0,63 %

Tržby za
služby a tovar

0,59 %

Finančné
výnosy

4,63 %

Ostatné
výnosy

Prehľad ukazovateľov v roku 2003
Skutočnosť v tis. Sk
Tržby

21 604 012

EBIT (Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti)
EBIT – marža

2 258 545
10,45 %

EBITDA

Tržby
za elektrinu

2 753 628

EBITDA – marža

12,75 %

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 873 734

Konsolidovaný hospodársky výsledok pred zdanením za obdobie 1. – 12. 2003
v objeme 2 630 400 tis. Sk bol oproti plánu vyšší o 53,28 %.
Štruktúra nákladov v roku 2003

Štruktúra hospodárskeho
výsledku za rok 2003
V tis. Sk

76,40 %
3,29 %

4,23 %
5,14 %
2,37 %
0,67 %
7,90 %

Nákup elektriny
Spotreba
materiálu,
energie a tovaru
Osobné
náklady
Náklady
na služby
Odpisy
Finančné
náklady
Ostatné
náklady

2 258 545

EBIT
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-5 377

282 924

662 358

1 873 734

Finančný Mimoriadny Daň z príjHosp.
hospodársky výsledok mov za bež. výsledok za
výsledok
činnosť účt. obdobie

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Financovanie

Finančné výsledky akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika boli
v roku 2003 pozitívne ovplyvnené prebytkom voľných finančných zdrojov
vytvorených prevádzkovou činnosťou v tomto roku, ako i zostatkom
finančných prostriedkov na bankových účtoch spoločnosti z predchádzajúcich
období. Vďaka tomu dosiahli výnosové úroky zo zhodnocovania voľných
finančných zdrojov v roku 2003 sumu približne 120 mil. Sk.

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

V tis. Sk

800 000
600 000
400 000
200 000

k 31. 12.
2001
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k 31. 12.
2002

k 31. 12.
2003

Vývoj pohľadávok
z obchodného styku

Nárast pohľadávok z obchodného styku oproti koncu roka 2002 o 691 984
tis. Sk sa prejavil najmä v oblasti maloodberateľov, ktorý bol spôsobený stop
odpočtom elektriny.
Pohľadávky po lehote splatnosti oproti začiatku roka 2002 vzrástli o 130 546
tis. Sk, pričom pohľadávky za elektrinu tvorili čiastku 1 151 086 tis. Sk. Sektor
zdravotníctva v pohľadávkach za elektrinu dosiahol výšku 461 726 tis. Sk, čo
znamenalo zvýšenie o 122 931 tis. Sk.

V tis. Sk

Pohľadávky

2 000 000
1 500 000
1 000 000

k 31. 12. 021

k 31. 12. 03

Pohľadávky z obchodného styku

1 472 462

1 509 289

2 201 273

z toho: po lehote splatnosti

1 007 438

1 077 422

1 207 968

Záväzky z obchodného styku
z toho: po lehote splatnosti

1 156 517
27 683

1 326 298
36 223

1 406 613
715

Po lehote splatnosti

1 000 000

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku

1

Záväzky

1 200 000

Na celkovom náraste pasív o 1 943 343 tis. Sk sa podieľal nárast vlastného
imania o 1 620 587 tis. Sk, pričom cudzie zdroje vrátane ostatných pasív
vzrástli o 322 756 tis. Sk.

k 31. 12. 011

Poznámky
k účtovnej závierke

1 400 000

Na základe uznesenia valného zhromaždenia ZSE, a. s., o rozdelení zisku
z roku 2002 boli v júli 2003 akcionárom spoločnosti Fondu národného
majetku a E.ON Energie AG vyplatené, po odvedení zrážkovej dane, dividendy
v celkovej čistej výške 343 mil. Sk.

V tis. Sk

Výkaz ziskov
a strát

Vývoj záväzkov z obchodného styku

Spoločnosť nečerpala v roku 2003 nové úvery, prevádzkové a investičné
potreby kryla z vlastných zdrojov. Dlhová služba z existujúceho úveru
čerpaného v roku 2001 zo Citibank (Slovakia), a. s., bola umorovaná v súlade
s podmienkami úverovej zmluvy. Celkové úroky z úveru v bežnom účtovnom
období tvoria čiastku 37 mil. Sk. Splatením istiny úveru v roku 2003 v sume
330 mil. Sk sa stav bankového úveru spoločnosti ku koncu roka znížil na
305 mil. Sk.

Pohľadávky a záväzky
z obchodného styku

Súvaha

500 000

k 31. 12.
2001

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2003 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát, boli údaje za predchádzajúce účtovné
obdobie primeraným spôsobom upravené bez vplyvu na výsledok hospodárenia, vlastné imanie a celkovú hodnotu aktív a pasív.
Vzhľadom na to, že konsolidácia bola uskutočnená po prvý raz k 31. 12. 2003, údaje k 31. 12. 2002 sú použité z individuálnej účtovnej
závierky ZSE, a. s., k 31. 12. 2002.
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k 31. 12.
2002

k 31. 12.
2003

Po lehote splatnosti
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Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
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Základná organizačná
štruktúra

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Organizačná
schéma

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Poznámky
k účtovnej závierke

1. Ukazovatele likvidity (v %)

1. – 12. 2002

1. – 12. 2003

Pohotová likvidita (0,2 – 0,6)

0,89

1,11

Bežná likvidita (1 – 1,5)

1,98

2,26

2. Ukazovatele aktivity (v dňoch)
3,13

2,30

Inkaso (obrat) pohľadávok z obch. styku

29,26

31,01

Lehota splácania záväzkov z obch. styku

28,07

28,10

57,35 %

Neobežný
majetok

42,65 %

Obežný
majetok
a ostatné
aktíva

3. Ukazovatele zadlženosti (v %)
6,67

2,66

Stupeň zadlženosti (z cudzieho kapitálu)

24,55

23,20

Stupeň finančnej samostatnosti

32,54

30,22

Stupeň zadlženosti (zo stavu úverov)

Štruktúra dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku k 31. 12. 2003 1

Poznámka: Vzhľadom na to, že od 1. januára 2003 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát, boli údaje za
predchádzajúce účtovné obdobie primeraným spôsobom upravené bez vplyvu na výsledok hospodárenia, vlastné imanie
a celkovú hodnotu aktív a pasív. Vzhľadom na to, že konsolidácia bola uskutočnená po prvý raz k 31. 12. 2003, údaje
k 31. 12. 2002 sú použité z individuálnej účtovnej závierky ZSE, a. s., k 31. 12. 2002.

70,01 %
22,55 %

7,36 %
0,08 %

1
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audítora

Štruktúra aktív k 31. 12. 2003

Finančné ukazovatele

Obrat zásob

Výkaz ziskov
a strát
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Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Pozemky
Software,
oceniteľné
práva,
zriaďovacie
náklady

Dlhodobý majetok okrem obstaraného dlhodobého majetku a preddavkov
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Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra obežného majetku
k 31. 12. 2003

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke
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audítora

Kapitálová štruktúra k 31. 12. 2003

47,12 %

1,99 %

50,89 %

Finančné účty

76,80 %

Vlastné zdroje

23,20 %

Záväzky
vrátane
ostatných pasív

67,43 %

Základné
imanie

2,49 %

Kapitálové
fondy

8,19 %

Fondy zo zisku

21,89 %

Hospodársky
výsledok
vrátane
minulých rokov

Zásoby

Pohľadávky

Vlastné imanie k 31. 1 2. 2003
Spolu 8 801 342 tis. Sk
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Spolu 2 641 600 tis. Sk

Investičná výstavba

Krátkodobé
záväzky

11,55 %

Bankové úvery
a výpomoci

8,13 %

Rezervy

2,43 %

Dlhodobé
záväzky

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Objemovo najvýznamnejšie stavby
V tis. Sk
Budovanie riadiacich systémov

46 778

Call Centrum Nitra

32 842

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne
Bošáca-Dubnica

32 398

Diaľkovo riadené úsekové vypínače

22 030

Investície v oblasti ekologických
stavieb

Investície vrátane 100 %
dcérskych spoločností

V tis. Sk
Investície v oblasti ekologických stavieb dosiahli
výšku 13 126 tis. Sk, z toho:

V tis. Sk
4 904

Súvaha

Investície do elektrizačnej sústavy predstavovali objem 518 mil. Sk.

Objem investičnej výstavby ZSE, a. s., vrátane 100 % dcérskych spoločností
dosiahol výšku 815 643 tis. Sk

810 660

Štruktúra
zamestnancov

79

815 643

Transformovňa Myjava – ochrana podzemných vôd

4 488

Transformovňa Štúrovo – ochrana podzemných vôd

4 347

Transformovňa Senec – ochrana podzemných vôd

1 806

Štruktúra investícií
V tis.
517 773

117 584

41 683

133 620

Distribúcia

IT, telekomunikácie

Doprava

Ostatný
majetok

500 000
400 000
ZSE

Enermont

OTC
Hlohovec

ZSE, a. s.
300 000
200 000
100 000
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Investičný plán materskej spoločnosti za rok 2003 sa plnil vo výške
810 660 tis. Sk, čo predstavuje 79,8 %. Na tomto neplnení sa podieľali
dodávateľské stavby, obnova a aj kusový hmotný investičný majetok.
Čerpanie dodávateľských stavieb predstavovalo 70,9 %, vlastné a združené
investície boli splnené na 93,1 % a kusový hmotný investičný majetok sa
čerpal na 69,1 %.

Záväzky k 31. 12. 2003

77,89 %

Ekonomika
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Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia

Štruktúra zamestnancov
Koncový stav k 31. 12. 2002

2 542

Prírastky za rok 2003

72

Voľný nábor
Návrat z MEP

457

23 %

Muži

1 531

77 %

Spolu

1 988

100 %

Štruktúra zamestnancov
podľa pohlavia

61
11

Ukončené pracovné pomery za rok 2003

Ženy

626

Dohodou

53

Výpoveďou zo strany zamestnávateľa

2

Skončenie PP na čas určitý

33

Odchod do SD, ID

28

Úmrtie

77 %

Muži

23 %

Ženy

7

V skúšobnej lehote

3

Do MEP

12

Organizačné dôvody

372

Delimitácia is:energy

116

Koncový stav k 31. 12. 2003

1 988

Koncový stav k 31. 12. 2003
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
ZSE, a. s.

1 437

73 %

Enermont

442

22 %

OTC Hlohovec

109

5%

1 988

100 %

Spolu

Základné

23

1,2 %

Stredné odborné

759

38,2 %

Úplné stredné odborné

959

48,2 %

Vysokoškolské

247

12,4 %

1 988

100,0 %

Počet zamestnancov

Štruktúra zamestnancov
podľa podniku

Štruktúra zamestnancov
podľa vzdelania
73 %

ZSE, a. s.

22 %

Enermont, a. s.

5%

64

OTC Hlohovec

65

49 %

Úplné stredné
odborné

12 %

Vysokoškolské

1%

Základné

38 %

Stredné
odborné

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra zamestnancov podľa veku
Do 20 rokov

3

0,2 %

21 – 25

64

3,2 %

26 – 30

174

8,7 %

31 – 35

249

12,5 %

35 – 40

389

19,6 %

41 – 45

369

18,5 %

46 – 50

356

17,9 %

51 – 55

276

13,9 %

56 – 60

107

5,4 %

Nad 60
Spolu

1

0,1 %

1 988

100,0 %

Štruktúra zamestnancov podľa veku

35 – 40

19 %

31 – 35

13 %

26 – 30

9%

21 – 25

66

3%

19 %

41 – 45

18 %

46 – 50

14 %

51 – 55

5%

56 – 60

67

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Súvaha

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Číslo riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

032

4 875 192

0

C.I.

Zásoby – súčet (r. 034 až 040)

033

96 855

0

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) – /191, 19X/

034

82 311

0

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

035

14 107

0

0

3. Zákazková výroba s predpokladanou lehotou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X – 192A

036

0

0

6 573 330

0

4. Výrobky (123) – 194

037

0

0

004

203 669

0

5. Zvieratá (124) – 195

038

0

0

005

361

0

6. Tovar (132, 13X, 139) – /196, 19X/

039

264

0

7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) – 391A

040

173

0

Dlhodobé pohľadávky – súčet (r. 042 až 047)

041

92 359

0

042

1 075

0

Číslo riadku

Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062

001

11 460 808

0

A.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)

002

0

B.

Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023

003

B.I.

Dlhodobý nehmotný majetok – súčet (r. 005 až 012)

B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) – /071, 091A/

Výkaz ziskov
a strát

C.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Strana aktív

2. Aktivované náklady na vývoj (012) – /072, 091A/

006

0

0

3. Software (013) – /073, 091A/

007

3 336

0

4. Oceniteľné práva (014) – /074, 091A/

008

287

0

5. Goodwill (015) – /075, 091A/

009

0

0

2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) – 391A

043

0

0

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) – /079, 07X, 091A/

010

0

0

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) – 391A

044

0

0

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) – 093

011

199 685

0

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

045

0

0

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) – 095A

012

0

0

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

046

0

0

013

6 320 138

0

6. Odložená daňová pohľadávka (481A)

047

91 284

0

048

2 388 898

0

049

2 200 198

0

Dlhodobý hmotný majetok – súčet (r. 014 až 022)

B.II.1. Pozemky (031) – 092A

C.II.

C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A

014

389 873

0

2. Stavby (021) – /081, 092A/

015

3 708 307

0

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) – /082, 092A/

016

1 192 972

0

2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) – 391A

050

551

0

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) – /085, 092A/

017

0

0

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) – 391A

051

0

0

5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) –/086,092A/

018

0

0

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

052

0

0

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

019

1 391

0

5. Sociálne zabezpečenie (336) – 391A

053

0

0

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) – 094

020

1 027 495

0

6. Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) – 391A

054

186 630

0

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) – 095A

021

100

0

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

055

1 519

0

9. Opravná položka k nadobudnutiu majetku (+/- 097) +/- 098

022

0

0

056

2 297 080

0

023

49 523

0

057

92

0

024

900

0

2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)

058

2 296 988

0

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) – 096A

025

37 486

0

3. Účty v bankách s lehotou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA

059

0

0

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) – 096A

026

11 137

0

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

060

0

0

4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) – 096A

027

0

0

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) – 291

061

0

0

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) – 096A

028

0

0

Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064

062

12 286

0

6. Pôžičky s lehotou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) – 096A

029

0

0

D.1. Náklady budúcich období (381, 382)

063

5 787

0

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) – 096A

030

0

0

D.2. Príjmy budúcich období (385)

064

6 499

0

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) – 095A

031

0

0

888

45 830 946

0

Dlhodobý finančný majetok – súčet (r. 024 až 031)

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) – 096A
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Súvaha

Strana aktív
Bežné účtovné
obdobie

B.III.

Štruktúra
zamestnancov

Aktíva (pokračovanie)

Aktíva

B.II.

Ekonomika

C.III.

Krátkodobé pohľadávky – súčet (r. 049 až 055)

C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A

C.IV.

Finančné účty – súčet (r . 057 až r. 061)

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X)

D.

Kontrolné číslo – súčet ( r. 001 až r. 064)
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Štatutárne orgány
spoločnosti
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do histórie

Stanovisko
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Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
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Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Pasíva

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Pasíva (pokračovanie)

Strana pasív

Číslo riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Strana pasív

Číslo riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Spolu vlastné imanie a záväzky, r. 066 + r. 086 + r. 116

065

11 460 808

0

B.

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

086

2 641 600

0

A.

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

066

8 801 342

0

B.1.

Rezervy – súčet (r. 088 až r. 090)

087

214 666

0

A.I.

Základné imanie – súčet (r. 068 až 070)

067

5 934 594

0

088

0

0

068

5 934 594

0

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

089

165 946

0

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

069

0

0

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

090

48 720

0

3. Zmena základného imania +/- 419

070

0

0

091

64 097

0

071

219 272

0

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)

092

0

0

072

0

0

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

093

0

0

2. Ostatné kapitálové fondy (413)

073

219 272

0

3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)

094

0

0

3. Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)

074

0

0

4. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)

095

0

0

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

075

0

0

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

096

4 165

0

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

076

0

0

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

097

0

0

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/- 416)

077

0

0

7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

098

0

0

078

721 044

0

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

099

3 370

0

079

721 044

0

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

100

6 622

0

2. Nedeliteľný fond (422)

080

0

0

101

49 940

0

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

081

0

0

102

2 057 837

0

082

52 698

0

103

1 395 826

0

083

52 698

0

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

104

22 617

0

084

0

0

3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A, 471A)

105

0

0

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

106

0

0

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

107

6 593

0

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

108

43 051

0

7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)

109

24 912

0

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

110

544 900

0

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

111

19 938

0

112

305 000

0

113

0

0

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

114

305 000

0

3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A,/ – /255A)

115

0

0

116

17 866

0

C.1. Výdavky budúcich období (383)

117

1 841

0

C.2. Výnosy budúcich období (384)

118

16 025

0

999

43 951 632

0

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491)

A.II.

Kapitálové fondy – súčet (r. 072 až 077)

A.II.1 Emisné ážio (412)

A.III.

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

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov, r. 083 a r. 084

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
A.V.

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

085

1 873 734

B.I.1. Zákonné rezervy (451A)

B.II.

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

10. Odložený daňový záväzok (481A)
B.III.

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

B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

0

B.IV.

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

B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

C.

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

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)
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Súvaha
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schéma
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Číslo riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Číslo riadku

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

0

0

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

31

0

0

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35

32

4 194

0

33

4 194

0

IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným
vplyvom (665A)

I.

Tržby za predaj tovaru (604)

01

1 189

0

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)

02

930

0

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

34

0

0

+

Obchodná marža r. 01 – 02

03

259

0

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)

35

0

0

II.

Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07

04

21 833 660

0

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)

36

0

0

05

21 602 823

0

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

37

0

0

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová sk. 61)

06

12 886

0

XI.

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

38

0

0

3. Aktivácia (účtová skupina 62)

07

217 951

0

M.

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

39

20 460

0

Výrobná spotreba r. 09 + r. 10

08

17 745 748

0

XII.

Výnosové úroky (662)

40

120 238

0

09

16 670 793

0

N.

Nákladové úroky (562)

41

37 233

0

10

1 074 955

0

II.1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602)

B.

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
2. Služby (účtová skupina 51)

XIII.

Kurzové zisky (663)

42

9 444

0

+

Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 – r. 08

11

4 088 171

0

O.

Kurzové straty (563)

43

11 904

0

C.

Osobné náklady – súčet (r. 13 až 16)

12

885 930

0

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

114

0

13

633 484

0

P.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

45

69 796

0

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

14

15 209

0

XV.

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)

46

0

0

3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)

15

213 754

0

Q.

Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)

47

0

0

4. Sociálne náklady (527, 528)

16

23 483

0

XVI.

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)

48

232

0

Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)

49

206

0

C.1. Mzdové náklady (521, 522)

D.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

17

22 313

0

R.

E.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

18

495 083

0

XVII.

Prevod finančných výnosov (-) (698)

50

0

0

III.

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

19

26 425

0

S.

Prevod finančných nákladov (-) (598)

51

0

0

F.

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

20

19 769

0

•

IV.

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku
komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 – r. 31+ r. 32 + r. 36 – r. 37 + r. 38 – r. 39
+ r. 40 – r. 41 + r. 42 – r. 43 + r. 44 – r. 45 + r. 46 – r. 47 + r. 48 – r. 49 + (- r. 50) – (- r. 51)

52

-5 377

0

21

144 654

0

T.

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55

53

662 358

0

Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich
období (552, 554, 555)

T.1. – splatná (591, 595)

54

666 216

0

22

214 666

0

2. – odložená (+/- 592)

55

-3 858

0

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti
(657, 658, 659)

23

45 418

0

H.

Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559)

24

341 443

0

VI.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)

25

97 448

0

I.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)

26

164 367

0

VII.

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)

27

0

0

J.

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)

28

0

0

•

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 + r. 25 – r. 26 + (- r. 27) – (- r. 28)

G.
V.
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Výkaz ziskov a strát (pokračovanie)

Výkaz ziskov a strát

Strana ziskov a strát

Výkaz ziskov
a strát

29

2 258 545

••

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 – r. 53

56

1 590 810

0

XVIII.

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

57

511 370

0

U.

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

58

134 138

0

V.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61

59

94 308

0

60

94 308

0

61

0

0

V.1. – splatná (593)
2. – odložená (+/- 594)

0
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•

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 – r. 58 – r. 59

62

282 924

0

Z.

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

63

0

0

•••

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 – r. 63

64

1 873 734

0

Kontrolné číslo (súčet riadkov 01 až 64)

99

95 030 302

0
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Štruktúra
zamestnancov

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Západoslovenská energetika, a. s. (ďalej len spoločnosť), IČO 35 823 551, so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená dňa 15. októbra 2001
a zapísaná do obchodného registra dňa 1. novembra 2001. Spoločnosť je
zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA,
v. č. 2852/B.
Spoločnosť je jedným z právnych nástupcov Západoslovenských
energetických závodov, štátny podnik. K 31. októbru 2001 bol tento štátny
podnik zrušený bez likvidácie podľa rozhodnutia ministra hospodárstva
č. 96/2001. Deň po zrušení podniku boli jeho aktíva a pasíva prevedené na
Fond národného majetku (FNM) Slovenskej republiky v súlade s privatizačným
projektom. FNM ich 1. novembra 2001 vložil do nasledovných akciových
spoločností: Západoslovenská energetika, a. s., Bratislavská teplárenská, a. s.
a Trnavská teplárenská, a. s.
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27. júna
2003 Spoločnosť odpredala 1. 7. 2003 časti podniku pozostávajúce z divízií
výstavby, informačných technológií a Strediska pre opravu transformátorov
a overovania elektromerov.

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Spoločnosť is:energy slovakia, spol. s r. o., IČO 31 404 600, so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola založená 22. augusta 1995 ako spoločnosť
SLOVAKIA EKOSPOL, spol. s r. o., Bratislava a zapísaná do obchodného
registra 25. októbra 1995. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, v. č. 9763/B.
Štruktúra vplyvu a podielu na základnom imaní
Spoločnosť

Vlastné imanie

Podiel
na základ. imaní

Podiel
hlasovacích práv

Výsledok
hospodárenia

106 626

100 %

100 %

42 816

25 037

100 %

100 %

8 027

Dcérske spoločnosti
Enermont, s. r. o., Bratislava
OTC, s. r. o., Hlohovec
Celkom

131 663

50 843

Pridružené podniky

b) Hlavné činnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky
• Výkup, tranzit a rozvod elektriny,
• Rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní do napätia
110 KV, priemyslové inštalácie,
• Projektová činnosť v investičnej výstavbe,
• Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
• Revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení,
• Revízia elektrických zariadení,
• Montáž, oprava a údržba vyhrievacích elektrických zariadení
a výroba rozv. nn,
• Montáž a opravy plynových technických zariadení,
• Opravy a montáž kotlov a stabilných tlakových nádob,
• Oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov, servis hydraulických zariadení,
• Montáž a opravy meračov tepla,
• Výkon inžinierskej činnosti distribučného systému vn siete,
• Vzdušné káblové transformácie do 22 kV, nn siete, verejné osvetlenie,
• Poskytovanie software a automatizované spracovanie dát,
• Poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej
telefónnej služby,
• Poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom
pozemných satelitných staníc a sietí VSAT.
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Výkaz ziskov
a strát

c) Obchodné meno a sídlo konsolidovaných účtovných jednotiek
Spoločnosť Enermont, s. r. o., IČO 35 859 423, so sídlom Hraničná 14,
827 14 Bratislava, bola založená 14 apríla 2003 a zapísaná do obchodného
registra 10. júna 2003. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, v. č. 28992/B.
Spoločnosť OTC, s. r. o., IČO 36 254 711, so sídlom M. R. Štefánika 85,
920 01 Hlohovec, bola založená 14. apríla 2003 a zapísaná do obchodného
registra dňa 2. júna 2003. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, v. č. 14151/T.

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
k 31. decembru 2003
(1) informácie
o účtovnej jednotke

Súvaha

is:energy slovakia, s. r. o., Bratislava

75 423

Celkom

75 423

49 %

49 %

7 267
7 267

Spoločné podniky
Energotel, a. s., Bratislava

80 365

Celkom

80 365

16,67 %

16,67 %

Konsolidujúca účtovná jednotka spolu s konsolidovanými účtovnými
jednotkami sa v ďalšom texte označujú ako konsolidovaný celok.
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8 152
8 152
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d) Informácie o akcionároch konsolidujúcej účtovnej jednotky

V absolútnej výške

V%

Výška
hlasovacích práv

Fond národného majetku

3 026 643

51

51

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

E.ON Energie AG, Mníchov

2 373 838

40

40

534 113

9

9

h) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka konsolidovaného celku sa zostavuje k 31. decembru 2003 po
prvý raz.
i) Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku k 31. decembru 2003 je
zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6, 22 a 23 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2003 do
31. decembra 2003.

Tieto zmeny akcionárov spoločnosti do dátumu zostavenia tejto účtovnej
závierky neboli zapísané do obchodného registra.
e) Metódy a postupy konsolidácie
Dcérske spoločnosti Enermont, s. r. o., Bratislava a OTC, s. r. o., Hlohovec boli
konsolidované metódou úplnej konsolidácie.
Konsolidácia kapitálu sa uskutočnila metódou účtovnej hodnoty, pričom
nevznikol konsolidačný rozdiel. Moment prvej konsolidácie kapitálu je
evidovaný 31. decembra 2003.
Konsolidácia medzivýsledku obsiahnutého v majetku a zásobách
k 31. decembru 2003 sa uskutočnila v spoločnostiach Enermont, s. r. o.,
Bratislava vo výške 50 899 tisíc Sk a OTC, s. r. o., Hlohovec vo výške
7 705 tisíc Sk.
Pridružená spoločnosť is:energy slovakia, spol. s r. o., bola konsolidovaná
metódou vlastného imania.
Konsolidácia kapitálu sa uskutočnila metódou podielu na vlastnom imaní,
pričom nevznikol konsolidačný rozdiel. Moment prvej konsolidácie kapitálu je
31. december 2003.
Konsolidácia medzivýsledku obsiahnutého v majetku a zásobách k 31.
decembru 2003 so spoločnosťou is:energy slovakia, spol. s r. o., sa uskutočnila
vo výške 3 716 tisíc Sk.
Spoločná spoločnosť Energotel, a. s., nebola konsolidovaná. V konsolidovanej
účtovnej závierke je vykázaná v obstarávacej cene.

j) Informácie o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti
E.ON Energie AG, Mníchov, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky
skupiny E.ON AG, Dűsseldorf. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje
spoločnosť E.ON AG, Dűsseldorf. Tieto konsolidované účtovné závierky možno
dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

f) Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti, ktoré nie sú do konsolidovanej účtovnej závierky
zahrnuté metódou úplnej konsolidácie, resp. metódou vlastného imania
Nitrianska paroplynová spoločnosť, a. s., Nitra nebola zahrnutá do
konsolidácie z dôvodu vstupu do likvidácie. Investícia bola ponechaná v jej
účtovnej hodnote.
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Štruktúra
zamestnancov

g) Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku v roku 2003 bol 2 223,
z toho 115 vedúcich pracovníkov.

Štruktúra akcionárov spoločnosti

EBRD, Londýn

Ekonomika
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Hlavné účtovné zásady, ktoré konsolidovaný celok uplatňoval v priebehu roka,
sú nasledovné:

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Obdobia predpokladanej životnosti 1
Opis

a) Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku bola zostavená na
základe princípu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti v súlade
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi
postupmi účtovania. Účtovníctvo je vedené na základe princípu historických
cien.
Túto konsolidovanú účtovnú závierku pripravilo predstavenstvo
spoločnosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy o riadnej účtovnej
závierke a bude navrhnutá na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu
akcionárov.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konsolidujúcou účtovnou
jednotkou konzistentne aplikované s výnimkou zmien vyplývajúcich
z ustanovení nového Zákona o účtovníctve, ktorý nadobudol účinnosť od
1. januára 2003 a Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č.
23 054/2002-92 zo 16. decembra 2002 a č. 16 680/2003-92 z 11. novembra
2003, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva a podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie. Zmeny
metódy sú podrobne opísané ďalej v príslušných častiach.

Počet rokov

Zriaďovacie výdavky

4

Softvér a licencie

4

Oceniteľné práva

4

V prípade prechodného zníženia ocenenia dlhodobého nehmotného majetku
sa vytvára opravná položka tak, aby zostatková hodnota nehnuteľného majetku
bola na úrovni realizovateľnej ceny.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30 000 Sk
a nižšia (do 31. decembra 2002: 20 000 Sk a nižšia), sa odpisuje jednorazovo pri
uvedení do používania.
Konsolidovaný celok odpisuje dlhodobý hmotný majetok metódou
rovnomerného a zrýchleného odpisovania počas stanovenej životnosti
odpisovaného majetku.
Obdobia predpokladanej životnosti 2
Opis
Budovy, haly a stavby

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž,
poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára nie sú úroky
z cudzích zdrojov, ani realizované kurzové rozdiely.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu
alebo na inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo
inú činnosť.
Bezplatne nadobudnutý dlhodobý majetok sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa
o ňom účtuje.

Počet rokov
30 – 40

Hnuteľný majetok

4 – 30

Dopravné prostriedky

4 – 15

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

4 – 30

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku,
ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie
v účtovníctve, je vytvorená opravná položka tak, aby zostatková hodnota
hmotného majetku bola na úrovni jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Plán odpisovania
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený
na základe predpokladanej lehoty jeho používania a predpokladaného
priebehu opotrebenia.
Účtovné odpisy sa uplatňujú po prvý raz v mesiaci zaradenia majetku
do užívania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) je 50 000 Sk a nižšia (do 31. decembra 2002: 40 000 Sk a nižšia) sa
odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou zrýchleného
odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od ekonomickej
životnosti majetku do piatich rokov. Nehmotný majetok nadobudnutý od roku
2003 sa odpisuje metódou rovnomerného odpisovania.
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c) Dlhodobý finančný majetok
Za dlhodobý finančný majetok sa považujú cenné papiere a podiely, ak sú
v držbe spoločnosti dlhšie ako jeden rok.
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami,
t. j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (do 31. decembra 2002
cenami obstarania, t. j. bez nákladov súvisiacich s obstaraním). V prípade, že
cenné papiere znejú na cudziu menu, ocenia sa kurzom NBS, platným v deň
obstarania.
Podiely na základnom imaní iných spoločností, ktoré konsolidovaný celok
vlastní, sa oceňujú obstarávacou cenou (do 31. decembra 2002 cenami
obstarania, t. j. bez nákladov súvisiacich s obstaraním). V prípade poklesu
trhovej hodnoty dlhodobého finančného majetku pod cenu obstarania
vytvára konsolidovaný celok opravnú položku k dlhodobému finančnému
majetku. V prípade, že neexistuje trhové ohodnotenie, za hodnotu podobnú
trhovej hodnote sa považuje podiel na hodnote vlastného imania dlhodobého
finančného majetku, ktorý má konsolidovaný celok v držbe.

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

e) Zákazková výroba
Konsolidovaný celok o zákazkovej výrobe a o výnosoch sa účtuje v závislosti
od stupňa dokončenia zákazky. Náklady na zákazku zahŕňajú priame náklady
(priamy materiál, priame mzdy, náklady spojené s presunom strojov, zariadení
a materiálu na miesto a z miesta zákazky, nájomné strojov a zariadení)
a nepriame náklady (výrobná réžia). Výnosy zo zákazky sú určené cenou
stanovenou na úrovni nákladov plus dohodnutá marža.
Stupeň dokončenia zákazky je určený kumulatívne v každom účtovnom
období pomerom skutočne vynaložených nákladov na zákazku za vykonanú
prácu k rozpočtovaným nákladom na zákazku.
f) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka
sa vytvára k pochybným pohľadávkam a pohľadávkam voči dlžníkom
v konkurznom konaní.
Pohľadávky so zostatkovou lehotu splatnosti nad 12 mesiacov sú uvedené
v súvahe v položke C.II. Dlhodobé pohľadávky. Pohľadávky so zostatkovou
dobou splatnosti do 12 mesiacov sú v súvahe uvedené v položke C.III.
Krátkodobé pohľadávky.

d) Zásoby
Do zásob patrí skladovaný materiál, nedokončená výroba, skladovaný tovar
a poskytnuté preddavky v súvislosti so zásobami.
Materiál a tovar sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena sa skladá
z ceny obstarania a nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (clo, preprava,
poistné, provízie a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej
ceny. Konsolidovaný celok o zásobách sa účtuje spôsobom A, pričom pri
príjme na sklad sa použije metóda váženého aritmetického priemeru
z obstarávacích cien. Vyskladnenie zásob oceňuje spoločnosť v cenách,
v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade.
Nedokončená výroba sa oceňuje vlastnými nákladmi, do ktorých patria hlavne
náklady súvisiace s:
1. priamym materiálom použitým pri výrobe,
2. priamymi spracovateľskými nákladmi a ostatnými priamymi nákladmi na
výrobu, ako sú energia, odpisy zariadení a pod.,
3. primeranou časťou nepriamych výrobných nákladov a režijných nákladov.
Opravné položky k zásobám sa vytvárajú k účtom zásob v prípadoch
prechodného zníženia ich ocenenia v účtovníctve. Opravné položky
k zásobám sa účtujú pri zásobách, ktorých účtovná hodnota je vyššia ako
trhová hodnota, návratnosť je neistá, alebo keď sú zásoby zastarané alebo
pomaly obrátkové.
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Ekonomika

g) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch
a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku
je zanedbateľne nízke. Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé
cenné papiere majetkového a úverového charakteru, ktoré sú v čase
obstarania splatné, príp. určené na predaj do jedného roka od ich obstarania.
h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou
hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

i) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú
sa v očakávanej výške záväzku.

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

n) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú
menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu
uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely
sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia (do 31. decembra 2002;
nerealizované kurzové zisky sa účtovali bez vplyvu na výsledok hospodárenia
a nerealizované kurzové straty sa účtovali do finančných nákladov cez tvorbu
rezervy na kurzové straty).

j) Záväzky
Krátkodobé a dlhodobé záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
V priloženej súvahe sú záväzky so zostatkovou lehotou splatnosti nad 12
mesiacov uvedené v položke B.II. Dlhodobé záväzky. Záväzky so zostatkovou
lehotou splatnosti do 12 mesiacov sú v priloženej súvahe uvedené v položke
B.III. Krátkodobé záväzky.

o) Leasing
Majetok obstaraný formou finančného leasingu sa účtuje do nákladov
mesačne v pravidelných čiastkach počas trvania zmluvy vrátane časovo
rozlíšenej prvej splátky.
Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov
mesačne v pravidelných čiastkach počas trvania zmluvy.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
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l) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa
vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou
záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie
možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do
budúcich období.
Do 31. decembra 2002 sa odložené dane vzťahovali len na dočasné rozdiely
medzi účtovnými a daňovými odpismi. Odložený daňový záväzok a odložená
daňová pohľadávka boli k 1. januáru 2003 prepočítané podľa nových postupov.
Tá časť odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky,
ktorá by bola účtovaná ako náklad alebo výnos k 31. decembru 2002, bola
zaúčtovaná na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

p) Deriváty
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt
zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia
priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích
derivátov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667
– Výnosy z derivátových operácií.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej
burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na
výsledok hospodárenia na účtoch 567 a 667. Zmeny reálnych hodnôt derivátov
určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok
realizácie týchto obchodov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové
operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií.

m) Daň z príjmov
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov v období vzniku daňovej povinnosti
a v priloženom výkaze ziskov a strát konsolidovaného celku je vypočítaná
zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý
bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých
a dočasných úprav daňového základu, daňových úľav a umorenia straty.
Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré
spoločnosti uhradili v priebehu roka.

q) Účtovanie výnosov a nákladov
Konsolidovaný celok účtuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia,
s ktorým časovo a/alebo vecne súvisia, t. j. bez ohľadu na to, kedy prichádza
k ich peňažnej úhrade.
V súlade so zásadou opatrnosti konsolidovaný celok ku koncu roka účtuje len
realizované výnosy, kým do nákladov účtuje všetky potenciálne záväzky, ktoré
sa dajú očakávať, vrátane pravdepodobných strát, a to bezodkladne hneď, ako
sa o nich dozvie.
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

(3) Dlhodobý nehmotný
majetok

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za obdobie
od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003

Softvér
Oceniteľné práva
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
Preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Obstarávacia cena celkom
Zriaďovacie náklady
Softvér
Oceniteľné práva

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za obdobie
od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003

Dlhodobý hmotný majetok
Poč. stav
k 1. 1. 2003

Prírastky

Bezodplatné
prevody

Dary

Úbytky

Presuny

Iné

Zostatok
k 31. 12. 2003

389 001

0

0

15

0

857

0

389 873

Stavby

7 891 277

0

6 392

13 402

-26 356

400 158

0

8 284 873

200 122

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí

4 738 572

0

0

2 208

-941 796

265 302

0

4 064 286

0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

1 278

0

0

0

-6

119

0

1 391

1 039 270

669 699

0

4 872

-4 662

-664 106

1 274

1 046 347

Počiatočný stav
k 1. 1. 2003

Prírastky

Úbytky

Presuny

Iné

Zostatok
k 31. 12. 2003

919

16

0

0

0

935

192 011

22

-199 863

11 695

0

3 865

16 769

0

-19 345

2 870

0

294

101 061

119 753

0

-12 927

-7 765

1 638

0

0

-1 638

0

Pozemky

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

312 398

119 791

-219 208

0

-7 765

205 216

-230

-344

0

0

0

-574

Preddavky na dlhodobý hmotný majetok

0

2 430

0

0

0

-2 330

0

100

-154 654

-45 738

199 863

0

0

-529

Obstarávacia cena celkom

14 059 398

672 129

6 392

20 497

-972 820

0

1 274

13 786 870

-8 675

-10 677

19 345

0

0

-7

Stavby

-4 370 716

-217 947

-6 392

0

26 356

0

0

-4 568 699

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí

-3 468 490

-344 620

0

941 796

0

0

-2 871 314

Oprávky celkom

-7 839 206

-562 567

-6 392

0

968 152

0

0

-7 440 013

Opravné položky

-34 726

-22 906

0

0

30 913

0

0

Oprávky celkom

-163 559

-56 759

219 208

0

0

-1 110

Opravné položky

0

-437

0

0

0

-437

Zostatková hodnota

Štruktúra
zamestnancov

(4) Dlhodobý hmotný
majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Zriaďovacie náklady

Ekonomika

148 839

203 669

Zostatková hodnota

Poistenie
Konsolidovaný celok neuzavrel žiadnu poistnú zmluvu na krytie rizík
v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

-26 719

6 185 466

6 320 138

Konsolidovaný celok získal za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra
2003 darom investičný majetok vo výške 20 497 tisíc Sk. Súvisiaci vplyv týchto
prijatých darov bol zaúčtovaný v súlade s účtovnou legislatívou platnou
v Slovenskej republike v položke Kapitálové fondy v časti Vlastné imanie
priloženej súvahy.
Za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 konsolidovaný celok
v súlade so zákonom č. 278/93 Z. z. bezodplatne nadobudol dlhodobý majetok
v celkovej hodnote 6 392 tisíc Sk za preložky energetických diel.
Poistenie
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených
krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) do výšky 17 798 095 tisíc Sk.
Opravné položky vytvorené k dlhodobému hmotnému majetku

Opravná položka k stavbám
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Zostatok
k 1. 1. 2003

Tvorba

Rozpustenie

Zostatok
k 31. 12. 2003

3 813

4 054

0

7 867

Opravná položka k nedokončenému dlhodobému
hmotnému majetku

30 913

18 852

- 30 913

18 852

Celkom

34 726

22 906

- 30 913

26 719

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(5) Zásoby

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra zásob k 31. decembru 2003

Nedokončená výroba

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

k 31. 12. 2003
Pohľadávky voči podnikom v skupine a ost.
spriaz. stranám (pozri bod 20)

724
14 107
264

Preddavky na zásoby

173

Opravná položka k materiálu

-12 000

Celkom

96 855

Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky (pozri bod 19)
Iné pohľadávky
Celkom

125 837
2 074 912
186 630
1 519
2 388 898

Z celkového úhrnu pohľadávok k 31. decembru 2003 pohľadávky po lehote
splatnosti predstavujú 1 207 968 tisíc Sk.
Opravná položka k pochybným pohľadávkam bola vytvorená na základe
odhadu návratnosti pohľadávok jednotlivých skupín zákazníkov.

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej
položky k materiálu.
Pohyb opravnej položky k materiálu za obdobie od 1. januára 2003
do 31. decembra 2003

Pohyby opravných položiek upravujúcich pohľadávky na ich skutočnú hodnotu
za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003

Pohyb opravnej položky
Opravné položky

tisíc Sk
Začiatočný stav

k 31. 12. 2003

16 704

Tvorba

4 995

Začiatočný stav

608 350

Zníženie

-9 699

Tvorba

308 974

Konečný stav

12 000

Zníženie
Konečný stav
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Správa nezávislého
audítora

Štruktúra krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2003

93 587

Tovar

Poznámky
k účtovnej závierke

Štruktúra krátkodobých
pohľadávok

k 31. 12. 2003
Materiál na ceste

Štruktúra
zamestnancov

(6) Pohľadávky

Štruktúra zásob
Materiál na sklade

Ekonomika

93

-4 805
912 519

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(7) Odložená daňová
pohľadávka

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich
daňovou základňou (do 31. 12. 2002; len rozdiel
medzi účtovnými a daňovými odpismi)

74 362

Daňová strata umorovaná v budúcnosti

16 691

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31. decembru 2003

Peniaze
Peniaze na ceste
Ceniny
Bankové účty
Bežné účty
Termínované vklady

231

Celkom

91 284

37
3 933
55
2 293 055
82 355
2 210 700
2 297 080

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách a cenné
papiere. Účtami v bankách môže konsolidovaný celok voľne disponovať
s výnimkou vkladu vo výške 4 500 tisíc Sk, ktorý pokrýva colné záruky
poskytnuté bankou.

Zmena odloženej daňovej
pohľadávky

94

Výkaz ziskov
a strát

k 31. 12. 2003

Zmena odloženej daňovej pohľadávky

Stav k 31. decembru 2002

Súvaha

Krátkodobý finančný majetok
k 31. 12. 2003

Celkom

Štruktúra
zamestnancov

(8) Finančné účty

Odložená daňová pohľadávka

Nevyužité daňové odpočty

Ekonomika

0

Zaúčtované ako výnos
(týka sa účtovného obdobia 2003)

33 434

Zaúčtované na nerozdelený
výsledok hospodárenia
(týka sa predchádzajúcich účtovných období)

57 850

Stav k 31. decembru 2003

91 284
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

(9) Ostatné aktíva
– prechodné účty aktív

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra prechodných účtov aktív k 31. decembru 2003

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

(11) Rezervy

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Pohyby na účtoch rezerv za obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003
Výška podielu na základnom imaní

Prechodné účty aktív
k 31. 12. 2003

V absolútnej výške

V%

Začiatočný stav

46 143

144 656

Náklady budúcich období – iné

5 787

Tvorba

48 720

165 946

Rozpracovanosť zákaziek

6 320

Zníženie

-46 143

-144 656

Konečný stav

48 720

165 946

Ostatné príjmy budúcich období

179

Celkom

12 286

Zostatok na účtoch
(10) Vlastné imanie

k 31. 12. 2003

Zhrnutie pohybov na účtoch vlastného imania počas roka za obdobie
od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003

Rezerva na odchodné
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
Rezerva na reštrukturalizáciu

Vlastné imanie

Zostatok k 1. 1. 2003

Rezerva na ročné odmeny
Počiatočný stav
k 1. 1. 2003

Prírastky

Úbytky

Presuny

Iné

Zostatok
k 31. 12. 2003

Ostatné rezervy
Celkom

5 934 594

138 373

678 051

0

429 737

7 180 755

Prijaté finančné dary

0

60 402

0

0

0

60 402

Prijaté dary vo forme dlhodobého majetku

0

20 497

0

0

0

20 497

Prídel do zákonného rezervného fondu

0

0

42 993

0

-42 993

0

Prídel so sociálneho fondu

0

0

0

0

-1 711

-1 711

Dividendy

0

0

0

0

-381 595

-381 595

Tantiémy

0

0

0

0

-3 438

-3 438

Zostatky dlhodobých záväzkov

Vysporiadanie odloženej dane k 1. 1. 2003

0

0

0

52 698

0

52 698

Splatnosť

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné
obdobie
Zostatok k 31. 12. 2003

0

0

0

0

1 873 734

1 873 734

5 934 594

219 272

721 044

52 698

1 873 734

8 801 342

(12) Dlhodobé záväzky

Nerozdelený zisk minulých rokov bol zvýšený k 1. januáru o odloženú daň vo
výške 52 698 tisíc Sk, ktorá sa týka predchádzajúcich účtovných období.
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2003 nebol ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, známy.

96

97

28 034
5 250
12 546
2 890
214 666

Štruktúra zostatkov dlhodobých záväzkov k 31. decembru 2003 podľa dátumu
splatnosti

do 1 roka

Základné imanie spoločnosti k 31. decembru 2003 pozostáva z 5 934 594 akcií,
pričom nominálna hodnota jednej akcie je 1 tisíc Sk. Celá výška základného
imania bola zapísaná v obchodnom registri. Položka Fondy zo zisku zahŕňa
zákonný rezervný fond vo výške 721 044 tisíc Sk k 31. decembru 2003, ktorého
možnosť použitia je obmedzená. Jeho použitie vymedzuje Obchodný zákonník
platný v Slovenskej republike.

165 946

k 31. 12. 2003
3 370

od 1 roka do 5 rokov

60 727

Celkom

64 097

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(13) Krátkodobé záväzky

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra krátkodobých záväzkov k 31. decembru 2003

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

(15) Sociálny fond

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za obdobie od 1. januára 2003
do 31. decembra 2003

Krátkodobé záväzky
k 31. 12. 2003
Záväzky voči pod. v skupine a ost. spriaz. stranám
(pozri bod 20)

910 539

Záväzky z obchodného styku

485 287

Nevyfakturované dodávky
Daňové záväzky (pozri bod 19)
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia

24 912

Celkom

Zostatok k 1. 1. 2003

22 617
43 051

Iné záväzky

k 31. 12. 2003

544 900

Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Sociálny fond
653

Tvorba sociálneho fondu

12 420

Použitie sociálneho fondu

– 9 703

Zostatok

3 370

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na
ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa
zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a pod.
potreby zamestnancov.
Zostatok sociálneho fondu je uložený na samostatných bankových účtoch.

6 593
19 938
2 057 837

Z celkovej sumy záväzkov (krátkodobých aj dlhodobých) k 31. decembru 2003
predstavujú záväzky po lehote splatnosti sumu 715 tisíc Sk.

(14) Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku

(16) Bankové úvery

Odložené daňové záväzky

Bankové úvery
k 31. 12. 2003

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich
daňovou základňou (do 31. 12. 2002; len rozdiel
medzi účtovnými a daňovými odpismi)
Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky
Celkom

Citibank (Slovakia), a. s.

98

Splatnosť

Mena

Úroková sadzba

Limit

Úver celkom

Reštrukturalizačný
a refinančný

Úver je splatný v 5 polročných
splátkach, počnúc 16. dec. 2002

Sk

3-mesačný Bribor
+ 0,60 %

1 000 000

305 000

1 000 000

305 000

0
49 940

Úver od Citibank (Slovakia), a. s., je spojený s dodržiavaním určitých
podmienok. Konsolidovaný celok všetky tieto podmienky k dátumu účtovnej
závierky plní.

Stav k 31. decembru 2002

15 212

Zaúčtované ako náklad
(týka sa účtovného obdobia 2003)

29 576

Stav k 31. decembru 2003

Typ úveru

Celkom

49 940

Zmena odloženého
daňového záväzku

Zaúčtované na nerozdelený výsledok
hospodárenia
(týka sa predchádzajúcich účtovných období)

Štruktúra jednotlivých bankových úverov k 31. decembru 2003 (v tisíc Sk)

Úver od Citibank (Slovakia), a. s., nie je zaručený.

5 152
49 940

99

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(17) Ostatné pasíva
– prechodné účty pasív

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Štruktúra prechodných účtov pasív

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

(18) Výnosy a náklady

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

a) Tržby za vlastné výkony a tovar
Štruktúra výnosov podľa oblastí činnosti za rok 2003

Prechodné účty pasív
Výnosy podľa oblastí činnosti

k 31. 12. 2003
Výdavky budúcich období

2003

1 841

Úverový úrok

903

Predaj elektriny

Služby IT

628

Poskytnuté služby

Iné

310

Predaj tovaru

Výnosy budúcich období
Predplatená elektrina
Rozpracovanosť zákaziek
Ostatné
Celkom

16 025

21 354 207
92 017
1 189

Ostatné výnosy

37

156 599

Celkom

21 604 012

15 398
590

Výnosy konsolidovaného celku v roku 2003 boli generované prevažne
na území Slovenskej republiky.

17 866

b) Aktivácia
Aktivácia
2003
Aktivácia materiálu a tovaru

1 350

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

1 206

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

0

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

215 395

Celkom

217 951

c) Osobné náklady
Štruktúra nákladov na zamestnancov za obdobie od 1. januára 2003
do 31. decembra 2003
Náklady na zamestnancov
Vrcholové vedenie

Zamestnanci

Celkom

Mzdové náklady

10 316

623 168

633 484

Odmeny členom orgánov spoločnosti

14 503

706

15 209

Náklady na sociálne poistenie

5 320

208 434

213 754

Ostatné sociálne náklady

1 050

22 433

23 483

31 189

854 741

885 930

Celkom

Priemerný počet zamestnancov podľa jednotlivých kategórií za rok 2003
Priemerný počet zamestnancov
Kategória zamestnancov
Vrcholové vedenie

100

101

k 31. 12. 2003
8

Ostatní zamestnanci

2 215

Počet zamestnancov

2 223

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

d) Náklady na poskytnuté služby

g) Finančné výnosy a náklady

Náklady na poskytnuté služby

Finančné výnosy a náklady

Výkaz ziskov
a strát

V absolútnej výške

2003
Stavebné opravy a opravy strojov a zariadení
Náklady na služby IT a systémový servis

335 515

Podiel na zisku v ovládanej osobe

240 371

Úroky

Správa nezávislého
audítora

V%

4 194

0

120 238

37 233

29 240

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

232

206

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

28 992

Derivátové operácie

0

20 460

Poštovné poplatky

42 986

Poistné

0

17 423

Telekomunikačné poplatky

32 384

Realizované kurzové straty

0

11 904

Náklady na lesné prieseky a porasty

41 033

Realizované kurzové zisky

9 337

0

Náklady na ochranu objektov

29 659

Nerealizované kurzové straty

0

0

30 777

Nerealizované kurzové zisky

107

0

263 998

Ostatné

114

52 373

1 074 955

Celkom

134 222

139 599

Výnosy

Náklady

Nájomné

Poddodávky SMČ
Ostatné náklady na poskytnuté služby
Celkom

e) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

h) Mimoriadne výnosy a náklady

Výnosy z hospodárskej činnosti

Štruktúra mimoriadnych výnosov a nákladov
2003

Predaj dlhodobého majetku a materiálu
Zrušenie rezerv a opravných položiek
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Celkom

26 425
190 072
97 448
313 945

Náklady z hospodárskej činnosti
2003
Predaj dlhodobého majetku a materiálu

19 769

Tvorba rezerv a opravných položiek

556 109

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

164 367

Celkom

740 245

Zmena metódy
(odpočet dodávok elektriny)

369 647

0

Ostatné – predaj časti podniku

141 723

134 138

Celkom

511 370

134 138

Súčasťou účtovnej závierky spoločnosti je odhad predaja elektriny
maloodberateľom od poslednej fakturácie. V roku 2003 spoločnosť upravila
svoje procedúry používané na odhad nevyfakturovanej elektriny. Spoločnosť
odhadla v roku 2003 predaj elektriny po jednotlivých zákazníkoch používajúc
historické údaje a prepočítala tento odhad na dennej báze. Táto nová
metodika mala za následok dodatočné výnosy v roku 2003 vo výške 369 647
tisíc Sk v porovnaní s predchádzajúcou metódou. Preto tento dodatočný
predaj v roku 2003 sa vzťahuje na rok 2002 a na predchádzajúce roky. Táto
zmena má dopad na čistý hospodársky výsledok konsolidovaného celku za
rok 2003 po zdanení vo výške 277 235 tisíc Sk.

f) Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

102

Poznámky
k účtovnej závierke

103

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(19) Dane

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Pohľadávky a záväzky voči daňovému úradu k 31. decembru 2003

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

(20) Zostatky a transakcie
so spriaznenými stranami

Pohľadávky

Záväzky

0

535 051

91 284

49 940

186 630

Ostatné priame dane

Správa nezávislého
audítora

Ostatné nepriame dane

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
Energotel, a. s., Bratislava
Nitrianska paroplynová spoločnosť, a. s., Nitra

9 805

0

44

277 914

594 840

Pohľadávka

Záväzok

Zostatky z obchodného styku

0

0

Celkom

Poznámky
k účtovnej závierke

Štruktúra pohľadávok a záväzkov voči
spriazneným stranám

Daň z príjmov konsolidovaného celku
DPH

Výkaz ziskov
a strát

Pohľadávky a záväzky voči spriazneným stranám k 31. decembru 2003

Štruktúra pohľadávok a záväzkov
voči daňovému úradu

Odložená daň z príjmov

Súvaha

SEPS, a. s.

495 640
2 276

451

0

85 387

324 055

Is:energy Czech

56

96 643

E.ON Bohemia

0

-8 075

37 171

0

E.ON Sales & Trading GMBH, München

Prevod teoretickej dane z príjmov na vykázanú daň z príjmov za rok 2003

1
2 729

E.ON Hungaria
Celkom

42

0

125 837

910 539

Prevod teoretickej dane z príjmov
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred zdanením

Daň

Daň (%)

657 600

25,00

2 630 400

Z toho teoretická daň

Transakcie konsolidovaného celku so spriaznenými stranami v období
od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003

100

Obchodné transakcie konsolidovaného celku so spriaznenými stranami

Daňovo neuznané náklady

784 600

196 150

7,46

Výnosy nepodliehajúce dani

- 343 621

- 85 905

- 3,27

-29 283

-7 321

- 0,28

760 524

28,91

- 3 858

-0,15

Energotel, a. s.

756 666

28,77

E.ON Bohemia

Odpočet straty
Splatná daň
Odložená daň
Celkom vykázaná daň

Slovenské elektrárne, a. s.

Položky tvoriace odloženú daň

E.ON Hungaria

2003

104

Suma odložených daní z príjmov účtovaných
v bežnom účtovnom období ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane
z príjmov.

-13 056

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná
v bežnom účtovnom období, týkajúca
sa umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných
období, ku ktorým sa v predchádzajúcich
účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala.

52 698

Celkom

Opis transakcie

Náklady

Opis transakcie

1 434

Spotreba rozvodní

8 507 515

Nákup el. en.

25 462

Prenájom
technológií

16 869

Prenájom
digit. siete

0

E.ON Sales & Trading GMBH, München
SEPS, a. s.

Výnosy

482 548

Nákup el. en.

17 361

Predaj EE

578 401

Nákup el. en.

51 329

Údržba prenos.
sústavy

5 849 944

Poplatok
za nákup EE

42

Služby – ubyt.

95 628

0
15 435 277

Cenová politika so spriaznenými stranami
Všetky transakcie so spriaznenými stranami sú zmluvne zabezpečené a sú
založené na bežných obchodných podmienkach. Konsolidovaný celok takisto
predáva produkty vládnym orgánom a štátom vlastneným podnikateľským
subjektom na báze bežných obchodných podmienok.
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Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(21) Ostatné finančné
povinnosti

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Z dôvodu zníženia rizika vyplývajúceho z pohybov výmenných kurzov
zahraničných mien konsolidovaný celok využíva forwardové transakcie.
K 31. decembru 2003 Konsolidovaný celok nemá uzatvorené menové
forwardové transakcie.

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

(23) Prehľad peňažných tokov
k 31. decembru 2003
Prehľad peňažných tokov
1. – 12. 2003

(22) Budúce záväzky

K 31. decembru 2003 konsolidovaný celok uzavrel zmluvy o dodávkach
dlhodobého majetku, ktorých realizácia bude po 31. decembri 2003 v celkovej
hodnote 418 000 tisíc Sk.
Predstavenstvo spoločnosti ďalej odhaduje, že na zosúladenie činnosti
konsolidovaného celku so zákonom o vodách je potrebných približne
108 miliónov Sk, čo je riešené v dlhodobom investičnom a prevádzkovom
pláne spoločnosti.
Plánované investície a opravy
Rok

k 31. 12. 2003

P.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia

1 312 940

Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzková činnosť)
Z.

Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením

2 630 400

A.1. Úpravy o nepeňažnej operácii (A.1.1 až A.1.5)

772 649

1.

Odpisy stálych a obežných aktív (+)

495 083

2.

Zmena stavu opravných položiek, rezerv a zmena zostatku prechodných účtov aktív a pasív (+/-), t. j. časové rozlíšenie nákladov a výnosov

366 037

1. časového rozlíšenia úrokov
3.

Zisk (-), strata (+) z predaja dlhodobého majetku

4.

Výnosy z dividend a podielov na zisku (-)

5.

Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)

A*

Čistý peňažný tok z prevádzkových činností pred zdanením, zmenami pracovného kapitálu a mimoriadnymi položkami (Z + A.1)

903
-6 369
0
-83 005
3 403 049

A.2. Zmeny stavu nepeňažných zložiek pracovného kapitálu (A.2.1 až A.2.4)

-1 230 719
-1 013 263

2003

0

1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)

2004

27 000

2.

Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

2005

34 000

3.

Zmena stavu zásob (+/-)

2006

98 000

A** Čistý peňažní tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a mimoriadnymi položkami (A.* + A.2)

2007

64 000

A.3. Výdaje z platieb úrokov (-)

2008

71 000

A.4 Prijaté úroky s výnimkou podnikov, ktorých predmetom činnosti je investičná činnosť (investičné spoločnosti a fondy) (+/-)

120 238
-275 661

Nasledujúce obdobia

232 000

A.5. Zaplatená daň z príjmov za bežnú činnosť a za domerky dane za minulé obdobie (-)

Celkom

526 000

A.6. Príjmy a výdaje spojené s mimoriadnymi účtovnými prípadmi, ktoré tvorí mimoriadny hospodársky výsledok vrátane uhradenej splatnej
dane z príjmov z mimoriadnej činnosti (+/-)

Dňa 1. júna 2003 spoločnosť uzavrela kontrakt o dodávke IT služieb od
spoločnosti is:energy, s. r. o. Spoločnosť môže vypovedať túto zmluvu najskôr
31. decembra 2007. Detailná špecifikácia poskytovaných služieb a ich cena je
každoročne prehodnocovaná. Náklady za tieto služby za šesť mesiacov v roku
2003 predstavovali 224 miliónov Sk.

A.7. Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)
A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A.** + A.3 až A.7)

-252 008
34 552
2 172 330
0

0
0
2 016 907

Peňažný tok z investičnej činnost
B.1. Výdaje spojené s nadobudnutím dlhodobého majetku (-)
B.2. Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)
B.3. Pôžičky a úvery spriazneným osobám (-/+)

- 709 636
17 932
0

B.4. Výdaje spojené s nadobudnutím podielov v iných spoločnostiach

-33 292

B*** Čistý peňažný tok vzťahujúci sa na investičnú činnosť (B.1 až B.3)

-724 996

Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1. Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov (+/-)
Výdaje z platieb úrokov (-)
Zmena stavu pohľadávok mimo obchodného styku (+/-)
C.2. Dopady zmien vlastného kapitálu na peňažné prostriedky (C.2.1 až C.2.6)
1.

Zvýšenie základného kapitálu, emisného ážia, event. rezervného fondu vrátane zložených záloh na toto zvýšenie (+)

2.

Vyplatenie podielu na vlastnom kapitáli spoločníkom (-)

3.

Peňažné dary a dotácie do vlastného kapitálu a ďalšie vklady peňažných prostriedkov spoločníkov a akcionárov(+)

C.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku s výnimkou podnikov, ich predmetom činnosti je investičná činnosť (investičné spol. a fondy) (+)
C*** Čistý peňažný tok vzťahujúci sa na finančnú činnosť (C.1.1 + C.1.2 + C.2)
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F.

Čisté zvýšenie, resp. zníženie prostriedkov a ekvivalentov (A.*** + B.*** + C.***)

R.

Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia (P +/– F)
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-330 000
-38 173
0
60 402
0
0
60 402
0
- 307 771
984 140
2 297 080

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

(24) Dopĺňajúce údaje k prehľadu
peňažných tokov

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Štruktúra
zamestnancov

(25) Skutočnosti, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa jej zostavenia

Súvaha

k 31. 12. 2003

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Po súvahovom dni nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv
na zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

92

Bankové účty

2 296 988

Celkom

2 297 080

Dietrich Max Fey
člen predstavenstva

108

Výkaz ziskov
a strát

Táto súvaha bola pripravená 28. apríla 2004
na adrese Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky v hotovosti

Ekonomika
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Ing. Andrej Devečka
člen predstavenstva

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Kľúčové údaje
o spoločnosti

Štatutárne orgány
spoločnosti

Pohľad
do histórie

Stanovisko
dozornej rady

Otváranie trhu
s elektrinou

Predmet
činnosti

Základná organizačná
štruktúra

Organizačná
schéma

Štruktúra zdrojov
a využitia elektriny

Správa nezávislého audítora
Akcionárom spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s:
1. Vykonali sme audit pripojenej konsolidovanej účtovnej závierky
spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. („Spoločnosť“) a jej
konsolidovaných účtovných jednotiek („Skupina“) za rok 2003, ktorá sa
skladá z konsolidovanej súvahy zostavenej k 31. decembru 2003, súvisiaceho
konsolidovaného výkazu ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému
dátumu skončil a poznámok. Za uvedenú konsolidovanú účtovnú závierku
je zodpovedné predstavenstvo spoločnosti. Našou zodpovednosťou je na
základe výsledkov auditu vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú
závierku.
2. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.
V súlade s týmito štandardmi sme audit plánovali a vykonali s cieľom
získať primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje
významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú
sumy a iné údaje v konsolidovanej účtovnej závierke, na základe testov.
Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov
a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj
zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku. Sme
presvedčení, že náš audit poskytuje dostatočné východisko pre náš názor.
3. Podľa nášho názoru, pripojená konsolidovaná účtovná závierka vyjadruje
verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu skupiny
Západoslovenská energetika, a. s. k 31. decembru 2003 a výsledok jej
hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi
postupmi účtovania.
4. Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na poznámku 18 h), ktorá popisuje
úpravu procedúr spoločnosti používaných na odhad výnosov v roku 2003
a ktoré mali za následok jednorazové dodatočné výnosy v roku 2003 vo
výške 369 miliónov Sk. Dopad na čistý hospodársky výsledok Skupiny za rok
2003 po zdanení je vo výške 277 miliónov Sk.
V Bratislave, dňa 28. apríla 2004

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Licencia SKAU č. 161
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Ing. Mária Frühwaldová
Licencia SKAU č. 47
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Ekonomika

Štruktúra
zamestnancov

Súvaha

Výkaz ziskov
a strát

Poznámky
k účtovnej závierke

Správa nezávislého
audítora

Ďalšie informácie o Západoslovenskej energetike, a. s., získate na:
Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E.ON
Správa predstavenstva
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1
tel.: +421-(0)2-50 61 40 10
fax: +421-(0)2-50 61 49 49
kontakt@zse.sk
www.zse.sk
www.eon.com

Grafické spracovanie a produkcia:
VACULIK ADVERTISING
Ulica odbojárov 1 831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49 49 51 11 fax: +421-(0)2-49 49 51 13 info@vaculik.com
www.vaculik.com
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Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E.ON Čulenova 6 816 47 Bratislava 1
www.zse.sk www.eon.com

