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1 PREDSLOV KONATEĽA SPOLOČNOSTI
Vážené dámy a páni,
aj za uplynulých 12 mesiacov si spoločnosť
RWE Gas Slovensko dokázala udržať pozíciu
druhého najväčšieho dodávateľa zemného
plynu na Slovensku. Teší ma, že už dlhodobo
dosahujeme viac ako 20-percentný celkový
trhový podiel.

Energetický trh na Slovensku ovplyvnilo aj
zníženie celkovej spotreby tepla v dôsledku
teplejšej zimy. Odber
zemného plynu na
vykurovanie sa teda v
sektore domácností v
medziročnom porovnaní znížil o viac ako
10%.

Svetové trhy so zemným plynom poznačila
v minulom roku situácia na Ukrajine a zníženie
dodávok zemného plynu do Európy. V tejto
súvislosti zo strany RWE Gas Slovensko však
slovenským zákazníkom nehrozilo žiadne obmedzenie dodávok. Odberateľov nášho Modrého plynu sme verejne ubezpečili, že dodržiavame všetky požiadavky na bezpečnosť
dodávok podľa platnej európskej a slovenskej
legislatívy a že medzinárodný koncern RWE je
pre
nich
naďalej
zárukou
stability
a bezpečnosti dodávok.

Spoločnosť RWE Gas Slovensko bola založená
v roku 2008. Od začiatku svojho pôsobenia na
trhu má ambíciu byť najväčším konkurenčným
dodávateľom a u zákazníkov ostať pri rozhodovaní o zmene dodávateľa voľbou číslo jeden. Nebude tomu inak ani v nasledujúcom
období. Zároveň sa budeme sústrediť na získavanie nových zákazníkov a prípravu nových
produktov, ktoré prinesú úsporu na výdavkoch v domácnosti – nielen na energiách, ale
aj na ďalších nákupoch a službách.

Z hľadiska domáceho trhu na aktivity spoločnosti vplýval nastupujúci trend poskytovania
ďalšej hodnoty zákazníkom. Cenové ponuky
jednotlivých dodávateľov sa postupne vyrovnávajú a všetci dôležití hráči sú nútení ponúkať plyn, elektrinu a k tomu ďalšiu pridanú
hodnotu. Spoločnosť RWE Gas Slovensko sa aj
v tejto oblasti ukázala ako jeden z lídrov, a to
vďaka svojmu produktu Karta výhod. V roku
2014 sme ešte rozšírili ponuku služieb, ktoré
tento produkt prináša, a spolu s výhodným
Modrým plynom ju ponúkli našim zákazníkom
z radov domácností. Podarilo sa nám uzatvoriť
takmer 25 tisíc nových zmlúv a zvýšiť počet
tejto skupiny zákazníkov na viac ako 124 tisíc.

Bratislava, január 2015

Miroslav Kulla
konateľ RWE Gas Slovensko
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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
2.2. Predmet činnosti
2.1 Vznik a založenie spoločnosti
RWE Gas Slovensko, s.r.o. (alebo RWE Gas
Slovensko, alebo spoločnosť) bola založená
ako 100 % dcérska spoločnosť RWE Transgas,
a.s. v júni 2008. Spoločnosť bola zapísaná do
Obchodného registra Okresného súdu Košice
I dňa 18.7.2008, Oddiel Sro, Vložka č.
22182/V, a to takto:
Obchodné meno:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO:
44 291 809
V roku 2013 spoločnosť zmenila svoje sídlo
a bola zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Bratislava I dňa 11.9.2013,
Odiel: Sro, Vložka číslo: 92491/B, a to takto:
Obchodné meno:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO:
44 291 809
Ďalšia zmena bola zapísaná ku dňu 9.3.2013.
Jediným spoločníkom RWE Gas Slovensko sa
stala spoločnosť RWE Česká republika a.s. so
sídlom Limuzská ulica 12/3135, 100 98 Praha
10–Strašnice, Česká republika.
RWE Gas Slovensko dodáva zemný plyn všetkým zákazníckym segmentom na území celého
Slovenska. Je to moderná spoločnosť so silným zázemím. Na slovenský trh priniesla stabilitu a skúsenosti silného partnera. Je súčasťou medzinárodného koncernu RWE, ktorý
patrí medzi päť najväčších energetických skupín v Európe.

Hlavným predmetom podnikania RWE Gas
Slovensko je predaj a dodávka zemného plynu
spoločnostiam ako aj domácnostiam na území
Slovenskej republiky.
Okrem toho v predmete činnosti spoločnosti
sú zahrnuté aj:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 prenájom hnuteľných vecí,
 činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov,
 vedenie účtovníctva,
 administratívne služby,
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

2.3. Vedenie spoločnosti
Konatelia spoločnosti
Mgr. Miroslav Kulla, MBA: Vysokoškolské
štúdium ukončil titulom Master of Business
Administration (MBA) na Paris Business School
vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval
Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. V spoločnosti RWE Gas
Slovensko je konateľom zodpovedným za
predaj plynu v SR. Súčasne pôsobí ako riaditeľ
divízie Obchod spoločnosti Východoslovenská
energetika a.s. (ďalej len VSE a.s.) a je zodpovedný za nákup a predaj elektriny.
Ing. Marián Suchý: Absolvoval Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Konateľom RWE Gas
Slovensko je od 28. marca 2013. Súčasne
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pôsobí v spoločnostiach Skupiny VSE: zastáva
funkciu vedúceho úseku Financie a kontroling
v spoločnosti Východoslovenská energetika
Holding a.s.; pôsobí ako člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Financie VSE a.s.; je konateľom v spoločnosti VSE Ekoenergia.
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3 OBCHOD
Spoločnosť RWE Gas Slovensko je pre zákazníkov voľbou číslo jeden pri rozhodovaní
o zmene dodávateľa.

Firemní zákazníci
Firemným zákazníkom spoločnosť ponúka:
 výhodné ceny a transparentnú štruktúru
cien zemného plynu,
 spoľahlivú dodávku plynu,
 flexibilnú ponuku produktov, ktorá zohľadňuje špecifické požiadavky,
 odborné poradenstvo pri výbere optimálneho produktu,
 individuálny prístup.

platby alebo kontaktné údaje a v prehľadnom
archíve vždy nájsť svoje faktúry.

Domácnosti
Modrý plyn od RWE Gas Slovensko spolu
s programom Karta výhod predstavoval aj
v roku 2014 najvýhodnejšiu ponuku pre slovenské domácnosti.
Na jeseň 2014 spoločnosť rozšírila program
Karta výhod a zákazníkom predstavila služby
Rodinného lekára a Predĺženej záruky na elektrospotrebiče a plynové spotrebiče.
Predaj zemného plynu podporili aj marketingové a komunikačné aktivity spoločnosti.

Aj v roku 2014 ponúkala RWE Gas Slovensko
v spolupráci s VSE a.s. pre tento zákaznícky
segment jedinečný a predovšetkým výhodný
produkt BIZNIS KARTU VÝHOD. Používaním
karty zákazníci šetria svoje firemné náklady
a zároveň podporujú predaj vlastných produktov a služieb.
Zákazníci oceňujú aj online komunikačný kanál Webcentrum, vďaka ktorému môžu kontrolovať svoju spotrebu energií, meniť zálohové
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4 ANALÝZA EKONOMICKEJ SITUÁCIE
Základné údaje a fakty
Ekonomické údaje

m.j.

2014

2013

Predaj plynu

GWh

11 012

13 406

Výnosy celkom
Náklady celkom
Zisk pred zdanením
Zisk po zdanení
Majetok spolu

tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR

353 111
-350 232
2 878
2 216
51 356

436 005
-433 842
2 164
1 640
43 990

Vlastné imanie

tis. EUR

6 419

4 203

Základné imanie

tis. EUR

299

299

Celkové výnosy klesli oproti roku 2013 o 82 894 tis. EUR (o 19%) na 353 111 tis. EUR. Medziročný pokles je výsledkom nadpriemerne vysokých teplôt počas vykurovacích sezón, najmä
v prvých mesiacoch roka.
Celkové náklady medziročne klesli o 83 610 tis. EUR (o 19,3%) z dôvodu nižšieho objemu nákupu komodity (plyn) od RWE Supply & Trading so sídlom v Českej republike .
Majetok spoločnosti vzrástol o 7 366 tis. EUR. Nárast sa týka pohľadávok a záväzkov z obchodného styku.
Štatutárny orgán rozhodol o ponechaní zisku za rok 2013 vo vlastnom imaní spoločnosti.

7

5 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER PRE ROK 2015
Trhové prostredie
Slovensko i Európa budú v prípade pokračovania Rusko-Ukrajinských konfliktov ovplyvnené, a to nie len v oblasti trhu s plynom. Zmeny pravdepodobne prinesie aj nový koncept
strategického rámca európskej energetickej
únie.
V oblasti rozvoja domáceho trhu by sa mal
dôraz klásť na ukončenie implementácie tretieho energetického balíčka prípadne jeho
revíziu, na realizáciu cezhraničných prepojení
či boj s vysokými cenami energií. Na vývoj
trhu v segmente domácností a malých podnikov bude naďalej vplývať regulačná politika.

Zámery spoločnosti pre rok 2015
Spoločnosť RWE Gas Slovensko je na čele
konkurenčných dodávateľov zemného plynu
a toto svoje postavenie si plánuje udržať aj
v nasledujúcom období.
Pre zákazníkov bude naďalej spoľahlivým
partnerom a dodávateľom najvýhodnejšej
ponuky na trhu. Sústrediť sa bude predovšetkým na získavanie nových zákazníkov na západnom a strednom Slovensku. Naplniť tieto
plány môže pomôcť aj avizované zníženie cien
za dodávku zemného plynu pre domácnosti
a malé podniky.
RWE Gas Slovensko bude naďalej poskytovať
kvalitné služby a produkty šité na mieru, ktoré
zákazníkom pomôžu šetriť na výdavkoch
v domácnosti.

RWE Gas Slovensko očakáva, že jej aktivity
v roku 2015 ovplyvní aj správanie konkurencie, predovšetkým zámery dominantného hráča na trhu.
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6 KONTAKTY
RWE Gas Slovensko
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
Slovenská republika
E: info@rwegas.sk
I: www.rwegas.sk
I: www.ModryPlyn.sk
I: www.PrudVyhod.sk

Domácnosti
Zákaznícka linka

Firemní zákazníci

T: 0850 123 998

Business linka:

Linka Bezpečného predaja
T: 0800 123 532

T: 0850 123 999

Prevádzkový čas: Pondelok – piatok: 8.00 –
18.00 hod. okrem dní pracovného pokoja)

Zákaznícke centrá

Regionálne zastúpenia

v meste Bardejov
Radničné námestie 9 | Bardejov
v meste Humenné
Námestie slobody 61 | Humenné
v meste Košice
Hollého 3 | Košice
v meste Michalovce
Štefánikova 2 | Michalovce
v meste Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42 | Poprad
v meste Prešov
Levočská 3 | Prešov
v meste Rožňava
Šafárikova 2 | Rožňava
v meste Spišská Nová Ves
Zimná 34 | Spišská Nová Ves
v meste Trebišov
M. R. Štefánika 1515 | Trebišov

v meste Humenné
Námestie slobody 61 | Humenné
v meste Košice
Hollého 3 | Košice
v meste Michalovce
Štefánikova 2 | Michalovce
v meste Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42 | Poprad
v meste Prešov
Levočská 3 | Prešov
v meste Rožňava
Šafárikova 2 | Rožňava
v meste Spišská Nová Ves
Zimná 34 | Spišská Nová Ves
v meste Trebišov
M. R. Štefánika 1515 | Trebišov
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7 PRÍLOHA: SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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8 PRÍLOHA B – POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE SPOLOČNOSTI K 31. DECEMBRU
2014
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