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ZÁVIERKY

1.

Príhovor generálneho riaditeĐa

Váení zákazníci, obchodní partneri,
rok 2013 bol v naej spoloþnosti sprevádzaný viacerými významnými udalosĢami a zmenami.
Jedným z najvýznamnejích momentov uplynulého roka bola zmena akcionára, ktorá prebehla
27. novembra 2013 uzavretím transakcie predaja minoritného podielu spoloþnosti EDF International
spoloþnosti EPH Financing II., ktorá sa tak stala majiteĐom 49 % akcií. Zvyných 51 % zostáva aj
naćalej v rukách tátu.
V roku 2013 sme si pripomenuli aj 90. výroþie zaloenia spoloþnosti SSE. Pri tejto príleitosti si
dovolím so spokojnosĢou tvrdiĢ, e toto þíslo je jasným dôkazom toho, e len silná spoloþnosĢ si za
deväĢ desaĢroþí dokáe udraĢ pozíciu jednej z najvýznamnejích firiem na Slovensku.
Okrem zmien vlastníckej truktúry, sme v roku 2013 ukonþili jednej z najvýznamnejích projektov 
Nová DSO, ktorý znamenal retrukturalizáciu takmer celej skupiny SSE. Hlavným dôvodom boli
zmeny regulaþného prostredia, ktoré vyadovali, aby SSE integrovala vetky funkcie súvisiace
s prevádzkou distribuþnej sústavy do distribuþnej spoloþnosti, vrátane Đudských, materiálnych
a finanþných zdrojov, potrebných na prevádzku, údrbu a rozvoj siete.
Popri týchto, dozaista dôleitých, medzníkoch v roku 2013 zostal i naćalej stredobodom náho záujmu
zákazník. Podarilo sa nám zazmluvniĢ významnú þasĢ zákazníckeho portfólia na ćalie roky. Toto sme
dosiahli najmä vćaka aktívnemu predaju, transparentnosti naej cenotvorby, ako aj poklesu ceny
komodity na veĐkoobchodnom trhu a v neposlednom rade vćaka poskytovanej starostlivosti
a doplnkových sluieb zákazníkom.
ýo sa týka ćalej ponúkanej komodity, plynu, v druhej polovici roka sme posilnili predajnú aktivitu,
vćaka ktorej sa nám podarilo zdvojnásobiĢ poþet zákazníkov, ako aj objem dodávaného plynu.
K zákazníckej spokojnosti boli nasmerované aj þinnosti v oblasti distribuþných sluieb. Pri údrbe
energetických zariadení vyuívame vo väþej miere metódu prác pod napätím, þím výrazne
prispievame k zníeniu frekvencie a dĎky porúch a k skracovaniu doby bezprúdia. Tým sa rozirujú
monosti þastejej preventívnej údrby a opráv sietí, a tak kladieme dôraz na zvyovanie kvality
dodávok elektrickej energie.
Nemalú pozornosĢ sme venovali aj oblasti bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci a ivotného
prostredia, kde sa nám podarilo úspene implementovaĢ Integrovaný systém manaérstva, þo bolo
následne potvrdené udelením certifikátu v zmysle noriem OHSAS 18001 a ISO 14001.
V roku 2014 stojíme pred viacerými výzvami, ktorým musíme þeliĢ, vzhĐadom na to, e chceme byĢ
i naćalej spoloþnosĢou, ktorá ponúka najvyiu kvalitu sluieb. Hlavnými oblasĢami záujmu zostávajú
aj naćalej þinnosti zamerané na rozirovanie produktovej bázy, projekty energetickej efektívnosti, ako
aj projekty vyuívajúce potenciál vodných tokov. SSE bude aj naćalej pokraþovaĢ v zlepovaní svojej
organizácie a najmä v poskytovaní sluieb svojim zákazníkom.
Na záver si dovolím skontatovaĢ, e rok 2013 bol pre nás úspeným rokom. Za týmto úspechom
stoja nielen zamestnanci, ale aj nai zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri a verím, e vćaka nim
si bude SSE aj naćalej upevĖovaĢ svoju pozíciu na trhu.
Ing. Vladimír Valach
generálny riaditeĐ
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2. O spoloþnosti
2.1 Základné údaje o nás
Stredoslovenská energetika (SSE), a. s., je dodávateĐská energetická spoloþnosĢ. Svojim zákazníkom
poskytuje komplexné sluby súvisiace s dodávkou a pouívaním elektrickej energie a plynu. SSE
vznikla 1. januára 2002. Jej jediným zakladateĐom bol Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Na základe Uznesenia Vlády SR þ. 538 zo dĖa 22. mája 2002, 49 % podielu Fondu národného
majetku SR získala priamym predajom spoloþnosĢ Electricité de France International (EDFI).
DĖa 31. októbra 2002 spoloþnosĢ vstúpila do SSE ako strategický partner.
DĖa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický a prĤmyslový holding, a. s. (EPH) úspene dokonþili
transakciu, ktorej predmetom bol prevod minoritného podielu 49 % a manaérskej kontroly v
spoloþnosti SSE z EDFI na EPH.

2.2 Predmet þinnosti
SSE podniká na základe licencií udelených podĐa osobitných zákonov Slovenskej republiky v týchto
hlavných þinnostiach:
•
•
•
•
•

dodávka elektrickej energie,
nákup elektrickej energie,
údrba a výstavba elektrických sietí a zariadení,
výroba elektrickej energie,
dodávka plynu.

Okrem licencovaných þinností podniká SSE na základe pridelených ivnostenských oprávnení, v
ćalích þinnostiach:
•
•
•
•

meranie,
kalibrácia meraþov,
poskytovanie energetických sluieb,
ininiering.

2.3 Akcionárska truktúra
Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IýO:
17 333 768, zapísaný v Obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vloka þ.: 30/B,
akcionár vlastniaci 1 793 508 kusov akcií spoloþnosti s menovitou hodnotou 59 544 465,60 EUR a
poþtom hlasov na valnom zhromadení 1 793 508 (51%).
EPH Financing II, a. s. so sídlom Praha 8, PobĜení 297/14, PSý 186 00, ýeská republika,
identifikaþné þíslo: 247 88 376, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B,
vloka þ. 16812, akcionár vlastniaci 1 723 174 kusov akcií spoloþnosti s menovitou hodnotou 57 209
376,80 EUR a poþtom hlasov na valnom zhromadení 1 723 174 (49%).
2.4 Identifikaþné údaje
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajþianke 8591/4B
010 47 ilina
IýO: 36 403 008
Iý DPH: SK 202 010 6682
Bankové spojenie
VÚB, a. s. ilina, þ. úþtu: 702 432 / 0200
Akciová spoloþnosĢ je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu ilina, oddiel Sa, vloka
þíslo: 10328/L, deĖ zápisu 1. január 2002.
Telefón: 041/519 1111
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Fax: 041/519 2575
E  mail: sse@sse.sk
Internet: www.sse.sk
2.5 Spoloþnosti s majetkovou úþasĢou SSE
Stredoslovenská energetika  Distribúcia, a. s.
SpoloþnosĢ bola zaloená 22. marca 2006. Stredoslovenská energetika  Distribúcia (SSE D), a. s.
je distribuþná energetická spoloþnosĢ. Pôsobí v ilinskom, v Banskobystrickom a v þasti
Trenþianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre takmer 700 000 zákazníkov 
podnikateĐov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje sluby súvisiace s prevádzkou
distribuþných sietí. SSE vlastní 100% akcií. Aktívnu þinnosĢ spoloþnosĢ zaþala od 1. júla 2007 po
realizácii PrevádzkovateĐa distribuþnej sústavy podĐa §25, odsek 1 Zákona o energetike (unbundling)
vkladom þasti podniku  divízia 7000 SSE. PrevádzkovateĐ Distribuþnej sústavy  do základného
imania dcérskej spoloþnosti SSE  D.
Elektroenergetické montáe, a. s.
SpoloþnosĢ bola zaloená 2. júla 2003. Na základe výsledkov mimoriadneho Valného zhromadenia
SSE bola schválená zmluva o predaji þasti spoloþnosti divízie Stavebnomontánych þinností do
novozaloenej dcérskej spoloþnosti Elektroenergetické montáe (EEM), a. s. SSE vlastní 100% akcií.
S úþinnosĢou od 1. septembra 2004 vznikol na slovenskom trhu nový právny subjekt, ktorého hlavným
poslaním je výstavba, obnova a rozvoj elektroenergetických zariadení, zásobujúcich zákazníkov SSE
elektrickou energiou.
SSE  Metrológia, s. r. o.
Dcérska spoloþnosĢ Metrológia, s.r.o., bola zaloená 3. apríla 2003. od 1. januára 2004 nadviazala
svojou þinnosĢou na 50-roþnú þinnosĢ metrológie SSE v oblasti overovania elektromerov, ktorú firma
postupne rozírila aj na overovanie vodomerov ako súþasti meraþov tepla a kalibráciu meradiel
elektrických veliþín. SSE vlastní 100% podiel. Od 1. januára 2008 sa zmenil názov spoloþnosti na SSE
 Metrológia, s. r. o. a spoloþnosĢ zaþala vykonávaĢ aj þinnosti ako kontrola odberateĐských miest
elektrickej energie a fakturaþné meranie.
SSE  CZ, s. r. o.
SpoloþnosĢ SSE  CZ, s.r.o., bola zaloená 13. októbra 2005. zaoberá sa obchodovaním s elektrickou
energiou a dodávkou elektriny koncovým odberateĐom na þeskom trhu. SSE je jediný spoloþník tejto
spoloþnosti a vlastní 100% - ný podiel.
Stredoslovenská energetika  Project Development, s. r. o.
SpoloþnosĢ bola zaloená 3. júna 2008 za úþelom výstavby plynovej elektrárne v roku 2009 a jej
funkþnej prevádzky od roku 2010. SSE vlastní 100% - ný podiel.
SSE  Solar, s. r. o.
SpoloþnosĢ bola zaloená dĖa 2. apríla 2010 za úþelom vybudovania a uvedenia do prevádzky
fotovoltaických elektrární. SSE vlastní 100% - ný podiel.
SPX, s. r. o.
ZakladateĐmi SPX sú tri distribuþné spoloþnosti SSE, VSE a ZSE. ýinnosĢ tejto spoloþnosti je
zameraná na výmenu informácií pri obchodovaní s elektrinou prostredníctvom internetového portálu
SPX. SpoloþnosĢ bola zaloená 24. novembra 2004 na základe iniciatívy sekcie Nákup
a obchodovanie s elektrickou energiou. SSE vlastní 33% - ný podiel.
Energotel, a. s.
SpoloþnosĢ bola zaloená 7. februára 2000 na úþely poskytovania dátových a telekomunikaþných
sluieb. SSE vlastní 20% akcií.
Stredoslovenská energetika  Výroba, a. s. V likvidácii
SpoloþnosĢ bola zaloená dĖa 12. marca 2008 za úþelom prevádzkovania plynovej elektrárne na
poskytovanie podporných sluieb pre prevádzkovateĐa prenosovej sústavy SEPS, a. s., SSE vlastní
51 % akcií. SpoloþnosĢ zanikla výmazom z obchodného registra ku dĖu 12. 10. 2013.
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Tatrapower, a. s.
SpoloþnosĢ bola zaloená 13. januára 2009 za úþelom vývoja a výstavby zdroja na výrobu elektrickej
energie z fosílnych palív. Stredoslovenská energetika, a. s., vlastní 100 % akcií.
SpoloþnosĢ zanikla výmazom z obchodného registra ku dĖu 24. 10. 2013.
2.6 Vedenie spoloþnosti
Predstavenstvo:
• Antoine Jourdain , predseda do 28. 11. 2013,
• Mgr. Martin Fedor, predseda od 28. 11. 2013,
• Mgr. Ing. Márius Hriþovský, Dr. oec., podpredseda,
• Ing. Pavol Mertus, þlen,
• Olaf Kipp, þlen do 28. 11. 2013,
• Eric Mansuy, þlen do 28. 11. 2013,
• Mgr. Petr Sekanina, þlen od 28. 11. 2013,
• Ing. JiĜí Feist, þlen od 28. 11. 2013.
Dozorná rada:
• Ing. Ján Votenák, predseda,
• Pierre René Louis Aumont, podpredseda do 28. 11. 2013,
• Mgr. Marek Spurný, podpredseda od 28. 11. 2013,
• JUDr. Marián Cesnek, þlen,
• Ing. Tibor Lehotský, þlen,
• JUDr. Vladimír Urblík, þlen,
• Ing. Eduard Rada, þlen,
• Ing. Duan Majer, þlen volený zamestnancami,
• Ing. Igor Pitík, þlen volený zamestnancami,
• Ing. Miroslav Martoník, þlen volený zamestnancami.
Výkonné vedenie:
• Antoine Jourdain, generálny riaditeĐ do 28. 11. 2013,
• Ing. Vladimír Valach, generálny riaditeĐ od 28. 11. 2013,
• Eric Mansuy, zástupca generálneho riaditeĐa pre distribuþné sluby do 28. 11. 2013,
• Olaf Kipp, zástupca generálneho riaditeĐa pre obchod do 28. 11. 2013,
• Ing. Jaroslav Hanzel, zástupca generálneho riaditeĐa pre korporátne sluby,
• Mgr. Szilárd Mangult, riaditeĐ divízie Obchod a sluby,
• Ing. ďubomír Kollárik, riaditeĐ divízie Distribuþné sluby,
• Ing. Vladimír Valach, riaditeĐ divízie Financie do 28. 11. 2013,
• Ing. Vladimír Valach, poverený riadením divízie Financie od 28. 11. 2013,
• JUDr. Erik tefák, riaditeĐ divízie Sluby.
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Legenda:

- divízia

101 6 Prevádzka výrobných zdrojov
sekcia riaditeĐ

101 5 Projekty a obnoviteĐné zdroje
sekcia riaditeĐ

101 4 ďudské zdroje
sekcia riaditeĐ

101 2 Preventívne a ochranné sluby
samostatný odbor riaditeĐ

101 1 Kancelária predstavenstva
samostatný odbor riaditeĐ

101 Útvary GR

- sekcia

0
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- odbor

2300 Prevádzka a údrba DS
sekcia riaditeĐ

- samostatný odbor

Predstavenstvo Spoloþnosti

5300 Marketing a B2C predaj
sekcia riaditeĐ

4400 Informaþné technológie
sekcia riaditeĐ

4800 Zákaznícke sluby
sekcia riaditeĐ

5400 Podpora predaja
samostatný odbor riaditeĐ

5200 Nákup a manament portfólia
sekcia riaditeĐ

4300 Financie
sekcia riaditeĐ

4700 Controlling
samostatný odbor riaditeĐ

5100 Predaj biznis zákazníkom
sekcia riaditeĐ

5000 Obchod a sluby
divízia riaditeĐ

4200 Úþtovníctvo
sekcia riaditeĐ

4000 Financie
divízia riaditeĐ

110 Interný audit, kontrola a riadenie rizík
samostatný odbor riaditeĐ

Generálny riaditeĐ
Stredoslovenská energetika, a. s.

2000 Distribuþné sluby
divízia riaditeĐ

2.7 Organizaþná truktúra k 31. 12. 2013

6400 Logistika a správa majetku
sekcia riaditeĐ

6300 Centrálny nákup
sekcia riaditeĐ

6200 Právne
sekcia riaditeĐ

6100 Regulácia
samostatný odbor riaditeĐ

6000 Sluby
divízia riaditeĐ

3. História
3.1 90 rokov SSE
V roku 2013 oslávila SSE svoje 90. výroþie. Poþas deviatich desaĢroþí si udrala kredit a pozíciu
jednej z najvýznamnejích energetických spoloþností na Slovensku.

PRIEREZ HISTÓRIOU SSE
jún 1923
Rozhodnutím Ministerstva verejných prác bola SSE vyhlásené za ve uitoþný podnik.
1930
Prvé 100kv vedenie ilina  ýadca  Moravská Ostrava.
Prvá transformaþná stanica 100/22kV na Slovensku.
1936
Prvá vodná elektráreĖ na Váhu v Ladcoch.
1942
PäĢ ve uitoþných elektrárenských spoloþností odhlasovalo ich zlúþenie do úþastinnej spoloþnosti
Slovenské elektrárne.
1945
Majetok energetických podnikov bol znárodnený a preiel do rúk tátu.
1953
Spustenie skúobnej prevádzky Oravskej hydrocentrály.
Uvedenie do prevádzky prvej transformovne 220/110kV v Bystriþanoch, þím bol poloený základ
prepojenia Slovenskej a ýeskej energetickej sústavy.
1960
Stredné Slovensko plne elektrifikované  neostala ani jedna dedina bez elektriny.
1963  1968
Nové transformovne 220/110kV  Povaská Bystrica a Medzibrod.
1977
Zaloenie Výskumno  vývojovej základne pre riadiacu techniku s pôsobnosĢou pre celú slovenskú
energetiku.
1990
Stredoslovenské energetické závody ako samostatný tátny podnik.
2001
SSE sa stáva akciovou spoloþnosĢou.
31. október 2002
Francúzska spoloþnosĢ Electricite de France International získava 49% podiel v SSE.
1. júl 2007
SSE  Distribúcia, a. s., prevádzkovateĐ distribuþnej sústavy pre stredné Slovensko, zaþala svoju
prevádzku po realizácii tzv. unbundlingu.
jún 2013
SSE oslávila 90. výroþie svojho zaloenia.
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27. november 2013
Predaj minoritného podielu, ktorý v Spoloþnosti vlastnila francúzska skupina EDFI. Novým akcionárom
SSE sa stal EPH Financing II, a. s., vlastniaci 49 % akcií.
3.2 Významné udalosti v roku 2013 
Február
• 6. - 7. február 2013 - snehová kalamita, ktorá postihla celý región SSE,
• získanie zahraniþného zákazníka Tesco Stores ýR, a. s. na dodávku elektrickej energie na
rok 2014,
• implementácia nových pravidiel trhu s elektrickou energiou,
Marec
• 14. - 15. marec 2013  silný vietor a víchrica, postihnuté oblasti Liptovský Mikulá, Banská
Bystrica, Luþenec,
• certifikaþný audit v oblasti BOZP a ivotného prostredia,
Apríl
•
•

udelenie certifikátu v zmysle noriem OHSAS 18001za riadenie bezpeþnosti práce a certifikátu
podĐa normy STN EN ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manaérstva,
úspené zavĚenie projektu LoMo celoploným zavedením záverov v oblasti organizácie
práce na vetkých pracoviskách divízie Distribuþné sluby vrátane zmeny organizaþnej
truktúry divízie,

•

SSE získala 1. miesto v súĢai Excellence in Europe Challenge za projekt Paneurópska
rámcová zmluva TESCO,

•

SSE sa zapojila do podujatia firemného dobrovoĐníctva Nae Mesto, ktoré organizuje Nadácia
Pontis,

•

ukonþenie implementácie a zavedenie nového zákazníckeho systému,

Máj

Jún

Júl

August
• 9. - 10. august 2013  silný vietor a dáć, postihnuté oblasti ilina, Martin, Banská Bystrica
a Liptovský Mikulá,
September
• darovanie 2 kusov elektromobilov Mestu Banská Bystrica a Mestu Zvolen v rámci projektu E 
jazda v meste,
Október
• predloenie cenových návrhov za oblasĢ regulovanej dodávky elektriny a plynu na rok 2014 na
Úrad pre reguláciu sieĢových odvetví (ÚRSO),
• SSE sa zúþastnila výberu dodávateĐa poslednej intancie, ktorým ÚRSO na základe splnenia
podmienok výberu rozhodol o vykonávaní intitútu dodávky poslednej intancie na þasti
vymedzeného územia zo strany SSE,
• implementácia sluieb energetickej efektívnosti pre najväþích TOP zákazníkov,
• úspené zavĚenie projektu EAM  Riadenie údrby celoplonou implementáciou IT podpory
riadenia prevádzky a údrby na vetkých pracoviskách divízie Distribuþné sluby,
November
• predaj akcií EDFI spoloþnosti EPH a zmena v tatutárnych orgánoch spoloþnosti skupiny SSE po
uskutoþnení tejto transakcie,
December
• 24. - 25. december 2013  silný vietor a víchrica, najviac postihnuté boli oblasti ilina, Martin
a Liptovský Mikulá,
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•

úspené ukonþenie projektu Nová DSO, ktorý bol zameraný na splnenie legislatívnych
poiadaviek kladených na distribuþné spoloþnosti a zvýenie kvality poskytovaných sluieb
zákazníkom.

4. Aktivity spoloþnosti
4.1 Obchod a sluby
Predaj biznis zákazníkom a segment B2B
Hlavnou þrtou roku 2013 bolo potvrdenie obchodnej politiky SSE, ktorou je predaj a dodávka troch sluieb
- popri tradiþnej dodávke elektriny koncovým zákazníkom sme þoraz þastejie presadzovali ćalie dva
produkty: dodávku zemného plynu a sluby energetickej efektívnosti.
V dodávke elektriny sme úspene splnili plán predaja koncovým zákazníkom na rok dodávky 2014.
Zazmluvnili sme významnú þasĢ zákazníckeho portfólia na roky 2015, 2016 a dokonca aj na rok 2017.
Tento výsledok sme dosiahli predovetkým vćaka spokojnosti zákazníkov s naimi slubami, aktívnemu
predaju, transparentnosti naej cenotvorby, ako aj poklesu ceny komodity na veĐkoobchodnom trhu. Na
predajnosti sa významnou mierou podieĐal produkt StepOn, umoĖujúci zákazníkom nakupovaĢ elektrinu
v predstihu a postupne po traniach. TransparetnosĢ tohto produktu zabezpeþuje viazanosĢ ceny na
referenþnú burzu PXE v Prahe. Najväþiu akvizíciu predstavuje získanie zákazníka Tesco Stores ýR, a.
s. na rok dodávky 2014.
Vstup na trh s plynom pre nás znamenal novú monosĢ poskytovaĢ kombinované ponuky na elektrinu a
plyn, tzv. duálne ponuky. Predajná aktivita zosilnela predovetkým v druhej polovici roka 2013, vćaka
ktorej sa nám podarilo viac ako zdvojnásobiĢ poþet zákazníkov, ako aj objem dodávaného plynu oproti
predchádzajúcemu roku. Rast portfólia nám umonilo zníiĢ náklady na bilancovanie, þo zlepilo nau
konkurencieschopnosĢ do budúcnosti a vytvorilo predpoklady na ćalie akvizície.
V oblasti energetickej efektívnosti sme úspene zrealizovali viacero energetických auditov pre
významných zákazníkov. Pre mnohých zákazníkov sme vypracovali finanþné a technické túdie,
zamerané najmä na kogeneráciu, osvetlenie a odpadové hospodárstvo. V prípade ich implementácie
môu tieto projekty priniesĢ významné finanþné aj ekologické benefity a vytvárajú predpoklady pre
dlhodobé partnerstvá medzi SSE a naimi kĐúþovými partnermi.
Kvalita poskytovaných sluieb a zákazníckej starostlivosti je predpokladom úspechu na trhu. Môeme
kontatovaĢ, e zákaznícky servis u plnohodnotne poskytujeme cez dve kontaktné miesta, keć
obchodného zástupcu dopĎĖa pracovník back - officu.
Nákup a manament portfólia
Slovenský trh s elektrinou je plne liberalizovaný vo vetkých svojich segmentoch. Okrem tandardných
úþastníkov, ktorými sú tradiþní dodávatelia, prevádzkovatelia sústav a odberatelia, na Ėom veĐmi aktívne
pôsobia aj alternatívni dodávatelia a obchodníci s elektrinou.
Likvidita na dlhodobom trhu s elektrinou síce nebola taká vysoká, ako je tomu v ýeskej republike alebo
v Nemecku, ale bola dostatoþná na systematické pokrývanie naej otvorenej pozície, ktorá priebene
vzniká predajom elektriny koncovým zákazníkom za korektné trhové ceny. Likvidita krátkodobého trhu s
elektrinou bola tandardne vysoká, hlavne vćaka bezchybne fungujúcemu tzv. market - couplingu, teda
prepojeniu slovenského, þeského a maćarského denného trhu. Pripojenie Maćarska k þesko slovenskému dennému trhu v roku 2012 sa síce v poþiatkoch prejavilo miernym tlakom na slovenskú
cenu denného trhu a dokonca aj na slovenskú cenu budúcoroþného základného pásma, ale v roku 2013
sa situácia upokojila a slovenská jednotková cena sa drala pribline pol eura nad þeskou.
Poþas roku 2013 sme uzavreli viacero rámcových zmlúv na obchodovanie s plynom na veĐkoobchodnom
trhu s ćalími protistranami, þím sme ná nákup ete viac diverzifikovali a pre zákazníkov sme dokázali
nakupovaĢ plyn za výhodné ceny.
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Marketing a B2C predaj
Zmeny legislatívneho prostredia ovplyvĖovali obchodné þinnosti najmä v regulovaných segmentoch.
V roku 2013 dolo k opätovnému zavedeniu regulácie pre þasĢ podnikateĐov a organizácií, þo významnou
mierou ovplyvnilo aktivity v tomto segmente. Interné zdroje boli výraznou mierou alokované na zvládnutie
implementácie zmeny zákazníckeho systému, þo limitovalo þasĢ naich predajných aktivít, ako aj vývoj
nových produktov. Napriek tejto nároþnej zmene sme boli schopní zabezpeþiĢ zákazníkom tandardnú
kvalitu starostlivosti a portfólio zákazníkov v segmentoch Domácnosti a Mid - market udraĢ stabilné.
Hlavné aktivity boli zamerané na zvyovanie konkurencieschopnosti budovaním a zefektívnením
predajných kanálov a kampaĖového manamentu. Týmto sme úspene podporili stanovenú akviziþnú
stratégiu pri ponuke plynu a SSE potvrdila, e je dodávateĐom schopným zabezpeþiĢ komplexnú dodávku
energií pre svojich zákazníkov bez kompromisov pri kvalite predaja cez externých partnerov.
Zvyovanie kvality zákazníckej starostlivosti je naou prioritou a dáva príleitosĢ konkurenþnej výhody,
a to nielen v porovnaní s novými dodávateĐmi. SSE pri vyhodnocovaní zákazníckej spokojnosti potvrdila
pozitívny trend, priþom sa nám podarilo zlepiĢ vetky sledované parametre v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.
Podpora predaja
Významným krokom na zaþiatku roka bolo pridelenie druhej kontaktnej osoby kadému biznis
zákazníkovi za oblasĢ zákazníckej starostlivosti. Ćalej sme implementovali nové tandardy kvality za
dodávku elektriny a plynu  povinnosĢ uhrádzaĢ kompenzaþné platby zákazníkom pri poruení tandardu
kvality.
Pre veĐkých biznis zákazníkov sme vytvorili nový flexibilný typ cenového produktu a prvý predaj tohto
produktu na rok 2017 sme realizovali v októbri.
Nové pravidlá trhu priniesli vo februári viacero významných zmien, z ktorých najvýznamnejia bola
centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy, vykonávaná organizátorom
krátkodobého trhu s elektrinou.
V lete sme vytvorili nový tím pre výmenu dát v súvislosti so spustením prevádzky SAP ISU/CRM pre B2C
segment, ktorý má lokálny význam v rámci celej SSE - je to implementácia SAP pre B2C.
Ku koncu roka sa nám podarilo implementovaĢ nový zákaznícky systém pre SSE CZ.
4.2 Distribuþné sluby
Divízia Distribuþné sluby plní úlohu hlavného dodávateĐa prác a sluieb pre SSE - D s cieĐom
zabezpeþenia kvalitnej a stabilnej dodávky elektrickej energie pre odberateĐov SSE na vetkých
napäĢových hladinách.
Hlavné predmety þinnosti divízie Distribuþné sluby sú:
•
•
•
•

zabezpeþenie kvalitnej a stabilnej dodávky elektrickej energie pre odberateĐov SSE,
zabezpeþenie prevádzky elektrozariadení,
zabezpeþenie údrby elektrozariadení,
zabezpeþenie poruchovej sluby.

Mimo týchto þinností realizujeme aj montá nových pripojení (domových prípojok) a zabezpeþujeme
manipulácie a zaisĢovanie pracovísk pre realizáciu investiþnej výstavby SSE - D.
Trvale zvyujeme kvalitu dodávky elektrickej energie
Naím úsilím v roku 2013 bolo okrem zabezpeþenia poadovaných þinností aj zlepovanie kvalitatívnych
parametrov dodávky elektrickej energie SAIFI a SAIDI. Tieto ukazovatele vypovedajú o poþtoch a dobe
preruenia dodávky elektrickej energie pre zákazníkov SSE, þi u plánovaných, alebo poruchových.
Vyhodnotenie ukazovateĐov kvality
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Rok 2011
SAIDIU

SAIDIP

SAIFIU

SAIFIP

105 min.

146 min.

2,36

0,471

Rok 2012
SAIDIU

SAIDIP

SAIFIU

SAIFIP

86,39 min.

81,05min.

2,49

0,362

Rok 2013
SAIDIU

SAIDIP

82,51 min.

85,02 min.

SAIFIU

SAIFIP

1,808

0,348

V roku 2013 sme udrali rastúci trend vyuívania metód prác pod napätím (PPN) VN a NN pri výkone
údrby energetických zariadení. Celkové prínosy PPN v roku 2013:
TabuĐka þ.1 Poþet vykonaných prác a dodanej elektrickej energie na skupinu PPN VN:

Poþet akcií

Dodaná elektrická energia
v MWh

ilina

536

2 139,30

Zvolen

411

1 355,12

L. Mikulá

411

1 599,87

Luþenec

422

1 328,94

Pracovná skupina

Tieto výsledky mali zásadný dopad na obmedzenie vypínania zákazníkov poþas plánovaných prác na
zariadeniach distribuþnej sústavy a na nepreruovanie dodávky elektrickej energie pre zákazníkov SSE.
4.3 Financie
Financovanie spoloþnosti bolo v roku 2013 realizované v súlade s dohodnutou stratégiou repektujúc
zásady vyváenosti dlhodobých aktív a pasív, vyváenosti krátkodobých aktív a pasív a akceptovateĐnej
miery zadĎenosti.
Trend zvyovania podielu zákazníkov s elektronickým doruþovaním faktúr a s vyuitím spôsobu platby
Priame inkaso pokraþoval v oblasti fakturácie dodávky elektriny a plynu, þo do znaþnej miery zvyuje
komfort komunikácie a obsluhy zákazníkov. V oblasti riadenia pohĐadávok pokraþujeme vo vyuívaní
nových spôsobov upomínania a vymáhania pohĐadávok po lehote splatnosti, þím sa podarilo stabilizovaĢ
a postupne zniovaĢ objem pohĐadávok po lehote splatnosti z obchodného styku.
V oblasti informaþných technológií boli úspene ukonþené viaceré projekty zamerané na podporu
hlavných obchodných procesov skupiny SSE. Do pouívania bol uvedený nový informaþný systém na
riadenie údrby distribuþnej siete (projekt EAM). V rámci projektu Rubicon bola zrealizovaná migrácia
zákazníkov B2C do nového zákazníckeho systému SAP ISU/CRM. V projekte SAP ISU/CRM bola
v druhej polovici roka taktie zrealizovaná integrácia GENESYS rieenia pre kontaktné centrum so SAP
CRM. Spojenie týchto dvoch systémov vytvorilo jednotné komunikácie a dátové toky v spoloþnosti.
V zákazníckom systéme prebehlo zjednotenie formátov výmeny dát na trhu s elektrickou energiou v
súlade s Technickou pecifikáciou výmeny dát. V priebehu celého roka prebiehal upgrade systému na
diaĐkový odpoþet elektromerov. Po jeho ukonþení bude splnený dôleitý predpoklad pre zavádzanie
inteligentných elektromerov tzv. smartmetering.
V druhej polovici roka bola uskutoþnená migrácia dát a úprava informaþných systémov s cieĐom
reflektovaĢ organizaþné zmeny zrealizované projektom Nová DSO.
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4.4 Sluby
Napriek významným zmenám, ktoré nastali v priebehu roka 2013, Samostatný odbor Regulácia úspene
koordinoval celý proces prípravy cenových návrhov pre celú oblasĢ cenovej regulácie a zabezpeþil
predloenie vetkých cenových návrhov na ÚRSO vþas a v poadovanej truktúre. ZároveĖ boli
zabezpeþené vetky povinnosti regulovaného subjektu vyplývajúce z cenovej i necenovej regulácie.
Optimalizácia a dosiahnutie významných úspor pokraþovala aj v oblasti nákupu. Z pohĐadu nákupných
þinností, je moné rok 2013 charakterizovaĢ ako nároþné obdobie, poþas ktorého oddelenie nákupu
zabezpeþilo nielen tandardné zmluvné vzĢahy, ale popri tom realizovalo aj výber dodávateĐov pre projekt
Rekontrukcie NN sietí v 2,5 násobnom poþte zákaziek v porovnaní s rokom 2012.
V oblasti logistiky bola hlavná pozornosĢ venovaná optimalizácii a efektívnemu vyuívaniu dopravnej
techniky, ktorá viedla k redukcii poþtu motorových vozidiel o 71 ks v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Táto redukcia predstavuje úsporu pribline 215 tis. eur na prevádzkových nákladoch.
Právne oddelenie poskytlo podporu pre due dillingence súvisiacu s transakciou predaja akcií od EDF pre
EPH a zabezpeþilo zmenu v tatutárnych orgánoch spoloþnosti skupiny SSE.
Divízia Sluby zabezpeþila prípravu a realizáciu vetkých právnych krokov a potrebných rozhodnutí pre
úspené realizovanie projektu Nová DSO k 1. januáru 2014.

5. Spoloþenská zodpovednosĢ a ochrana ivotného prostredia
5.1 Spoloþenská zodpovednosĢ
Skupina SSE sa intenzívne venuje aj oblasti zodpovedného podnikania a je þlenom zdruenia Business
Leaders Forum, kde spolu s ostatnými þlenmi prispievame k presadzovaniu a dodriavaniu princípov
spoloþenskej zodpovednosti na Slovensku, ale aj v regióne svojej pôsobnosti.
U niekoĐko rokov sa venujeme dobrovoĐníctvu a pod heslom SSE  energia, ktorá pomáha realizujeme
program dobrovoĐníckych aktivít v naom regióne. Pomoc ponúkame organizáciám alebo jednotlivcom,
ktorí sa dennodenne stretávajú s nedostatkom vo finanþnej alebo materiálnej oblasti svojho ivota.
V priebehu roka 2013 sme v rámci dobrovoĐníckych aktivít pomohli dvom organizáciám  Záchrannej
stanici a Ekocentru Zázrivá a Kalvárii v Banskej tiavnici.
Prostredníctvom nadaþného fondu v Nadácii Pontis realizujeme kadoroþne grantový program Jazdím
bez nehôd, v rámci ktorého sme pomohli mnostvu organizáciám, kolám, neziskovým organizáciám
a zdrueniam zrekontruovaĢ, zveĐadiĢ a vybudovaĢ dopravné ihriská pre deti a cyklotrasy pre irokú
verejnosĢ.
Nai zamestnanci dvakrát v priebehu roka darovali bezplatne krv, zrealizovala sa zbierka potravín pre
Detský domov Srdieþko v Banskej Bystrici.
Ako jeden z top partnerov sa podieĐame na organizácii podujatia firemného dobrovoĐníctva Nae mesto
organizovaného v spolupráci s Nadáciou Pontis a spolu so zamestnancami takto prispievame
k skráĐovaniu a zveĐaćovaniu okolia mesta ilina.
Aktivity sme vyvíjali aj v oblasti sponzoringu, prostredníctvom ktorého sa snaíme obsiahnuĢ viacero
oblastí a pomáhaĢ tak deĢom sa hraĢ a portovo vyiĢ, mladým Đućom a tudentom vzdelávaĢ sa a ćalej
rozvíjaĢ, chorým a sociálne slabím ponúknuĢ kvalitnejiu starostlivosĢ a umoniĢ vetkým v regióne
obdivovaĢ krásy náho kultúrneho dediþstva, ktoré pomáhame renovovaĢ. Touto formou kadoroþne
podporujeme Ekotopfilm - medzinárodný festival filmov o trvalo udrateĐnom rozvoji, jedineþný svojho
druhu na Slovensku. Filmy si môe pozrieĢ aj verejnosĢ v naom regióne. Ćalej sú to napr. organizácie
ako Nadácia Krajina harmónie, Kultúrne centrum Bojnice a mnohé ćalie organizácie z regiónu.
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5.2. Ochrana ivotného prostredia a oblasĢ BOZP
Ochrana ivotného prostredia
Dôsledné uplatĖovanie princípov ochrany ivotného prostredia sme v roku 2013 potvrdili získaním
certifikátu podĐa normy STN EN ISO 14001:2004. SpoloþnosĢ je driteĐom certifikátu, ktorý potvrdzuje, e
zavedený a pouívaný systém environmentálneho riadenia spĎĖa prísne poiadavky medzinárodných
kritérií. Environmentálne aspekty vetkých vykonávaných þinností, vrátane súvisiacich právnych
poiadaviek, sú pravidelne kontrolované a vyhodnocované.
Implementáciou stanovených aktivít a cieĐov sme sa snaili o napĎĖanie základných princípov riadenia
odpadového hospodárstva. Predchádzaním vzniku odpadov sme obmedzovali ich tvorbu a
uprednostĖovali materiálové zhodnotenie odpadu pred jeho znekodĖovaním. Prioritne sme sa zamerali
na zhodnocovanie odpadov; vrátane nebezpeþných druhov, napr. olejov.
Podiel zhodnotených odpadov tvoril takmer 52% k vetkým produkovaným odpadom vrátane
nebezpeþných.
Odber vody a vypúĢanie odpadových vôd bol riadený podmienkami v rozhodnutiach vodoprávnych
orgánov. V sledovanom období vetky prevádzky spoloþnosti dodrali technické podmienky prevádzky
súvisiace s ochranou vôd, ktoré im boli uloené v povoleniach.
V oblasti ochrany ovzduia zvýenú pozornosĢ venujeme starostlivosti o zariadenia obsahujúce plyn SF6,
ktorý je zaradený medzi fluórované skleníkové plyny pokodzujúce ozónovú vrstvu Zeme.
Jedným z hlavných cieĐov pri prevádzkovaní distribuþných zariadení je vytvorenie súladu s poiadavkami
ochrany prírody. Aktivity smerovali u tradiþne k ochrane avifauny v spolupráci so tátnou ochranou
prírody a neziskovými ochranárskymi zdrueniami. Rok 2013 bol posledným rokom realizácie európskeho
projektu LIFE Ochrana orla krikĐavého na Slovensku. Podmienky projektu sme v rámci partnerstva
naplnili intaláciou technických ochranných prvkov na rizikových úsekoch elektrických vedení
v chránenom území Hornej Oravy.
V rámci druhovej ochrany sme v spolupráci so tátnou ochranou prírody realizovali prekládky hniezd
bociana bieleho a intalácie umelých hniezdnych podloiek na stĎpy mimo elektrickej siete.
Vetky tieto aktivity smerujú k eliminácii rizika úhynu chránených druhov vtáctva pri ich dosadaní na stĎpy
elektrických vedení. V roku 2013 bolo naintalovaných 505 konzolových chrániþiek na rizikové stĎpy, þo
predstavuje takmer 42 km VN vedení.
OblasĢ BOZP
Zdravie a bezpeþnosĢ zamestnancov, dodávateĐov a vetkých ostatných sú povaované za najvyiu
prioritu v SSE. V roku 2013 spoloþnosti skupiny úspene implementovali Integrovaný systém
manaérstva v oblasti BOZP v zmysle noriem OHSAS 18001, þo bolo potvrdené udelením certifikátu.

Aktívne sme sa zapojili aj do celoeurópskej kampane Zdravé pracoviská  TýdeĖ bezpeþnosti a
ochrany zdravia pri práci  Spolupráca pri prevencii rizík, za þo sme od Európskej agentúry pre
bezpeþnosĢ a ochranu zdravia pri práci získali osvedþenie o úþasti.

6. Zamestnanci
SpoloþnosĢ úspene pokraþovala v zámere riadenia zamestnanosti s orientáciou na efektívnosĢ procesov
a produktivitu. Koneþný poþet zamestnancov k 31. decembru. 2013 bol 1 021. Zo zamestnancov bolo
35% ien a 65% muov. Miera dobrovoĐnej fluktuácie bola na veĐmi nízkej úrovni a to 1,71%.
V priebehu roku 2013 odilo 32 zamestnancov do starobného dôchodku.
Priemerný vek zamestnancov spoloþnosti SSE k 31.12. 2013 je 43,47 roka. Oproti roku 2012 sa
priemerný vek zamestnancov zníil o 0,7%.
V auguste 2013 sme spustili realizáciu u druhého roþníka Programu Trainee. Programu sa zúþastĖuje 8
tudentov piateho roþníka vysokých kôl so zameraním na oblasĢ elektrotechniky, ekonomiky a IT.
Vybraní tudenti majú osobnostný a profesionálny potenciál na ćalí rozvoj. tudenti majú monosĢ
nadobudnúĢ skúsenosti na rôznych oddeleniach spoloþnosti SSE v rámci rotácie, zoznámiĢ sa s kultúrou
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spoloþnosti, pracovnými postupmi a aj aktívne sa zúþastniĢ na prebiehajúcich projektoch. Taktie
dostávajú monosĢ oboznámiĢ sa s reálnou prácou a porovnaĢ ju s teoretickými poznatkami získanými
túdiom pod vedením skúsenejích zamestnancov.
Predmet podnikania a strategické zámery spoloþnosti SSE kladú vysoké nároky na znalosti, zruþnosti
naich zamestnancov a ich vysokú úroveĖ povaujeme za cestu k získaniu konkurenþnej výhody. Z tohto
dôvodu vzdelávanie patrí k úlohám, ktorým sa naa spoloþnosĢ venuje dlhodobo a systematicky.
V mesiaci február 2013 sme úspene ukonþili projekt vzdelávania zamestnancov zo získaného
Nenávratného finanþného príspevku na vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu. Daný projekt nám
umonil zlepovanie odbornej prípravy zamestnancov a manaérov spoloþnosti, a taktie vzdelávanie v
oblastiach, kde by sme s pravidelným rozpoþtom na bený rok nemohli realizovaĢ takýto rozsiahly projekt.
Hlavnými oblasĢami vzdelávania boli jazykové vzdelávanie, tréning manaérskych zruþnosti, odborné
kolenia pre hlavný predmet podnikania, ćalej oblasĢ IT, ekonomiky a Đudských zdrojov.
V spoloþnosti vyplynula zvýená potreba vysokokolsky vzdelaných zamestnancov, a to najmä v odbore
elektroenergetika. Z tohto dôvodu bola vybraným zamestnancom s preukázaným potenciálom budúcich
nástupcov pre pozície manaérov a pecialistov ponúknutá monosĢ zvýiĢ si kvalifikáciu v tomto odbore
na ilinskej univerzite. Naa spoloþnosĢ sa v Programe 25:25 na základe zmluvných podmienok
zaviazala podporiĢ 26 zamestnancov pri získaní titulu bakalár. Rovnako podporujeme zamestnancov pri
zvyovaní kvalifikácie na iných vysokých kolách a zamestnancov pri zvyovaní kvalifikácie na tudijnom
odbore elektromechanik so zameraním na silnoprúd na Strednej odbornej kole elektrotechnickej v iline.
SpoloþnosĢ venuje trvalú pozornosĢ pracovným a sociálnym podmienkam zamestnancov, ako aj
bezpeþnosti a ochrane zdravia pri práci. V rámci svojej sociálnej politiky smeruje aktivity na podporu
zamestnancov a ich rodiny.
Trvale venujeme pozornosĢ sociálnemu dialógu so sociálnym partnerom. V danom roku boli záväzky za
stranu zamestnávateĐa hodnotené s plnením bez výhrad, þo pozitívne ovplyvĖuje vzájomný vzĢah
a priebený dialóg v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti.

7. Postavenie na trhu
Rok 2013 bol charakterizovaný implementáciou zmien, ktoré vyplynuli z nových Pravidiel pre fungovanie
trhu s elektrinou a plynom (Pravidlá trhu) vydaných Úradom pre reguláciu sieĢových odvetví (ÚRSO).
Pravidlá trhu harmonizovali viaceré postupy zo strany dodávateĐa a distribútora. Medzi významné zmeny
sa zaradila komunikácia formou jednotnej technickej pecifikácie výmeny dát, úprava postupu pri zmene
dodávateĐa, zavedenie povinnosti poskytovania nameraných údajov organizátorovi krátkodobého trhu s
elektrinou, spresnenie povinných náleitosti zmlúv na trhu s elektrinou.
V nadväznosti na zákon o regulácii boli v priebehu roka 2013 zosúladené viaceré vykonávacie predpisy
zo strany ÚRSO, ktoré svojim spôsobom ovplyvnili jednotlivé interné procesy ako aj vzĢahy voþi ostatným
úþastníkom trhu. Na základe Vzorového prevádzkového poriadku bol pripravený nový prevádzkový
poriadok, ktorý upravuje postupy ako aj podmienky pripojenia a prístupu do sústavy. Pre oblasĢ dodávky
boli pre poskytovanie univerzálnej sluby aktualizované obchodné podmienky pre dodávku elektriny a
plynu na základe vzorových obchodných podmienok ÚRSO.
V oblasti cenovej regulácie boli zo strany URSO schválené regulované ceny na obdobie troch rokov.
Rozsah regulovaných cien bol rozírený o poplatok pre výrobcov za prístup do distribuþnej sústavy a
distribúciu elektriny (tzv. G - komponent) s platnosĢou od 1. 1. 2014.

8. BudúcnosĢ
Nadväzujúc na rok 2012 sme aj v roku 2013 pokraþovali v posudzovaní moných projektov obnoviteĐných
zdrojov.
Zamerali sme sa najmä na oblasĢ biomasy, malých vodných elektrární, kombinovanej výroby elektriny
a tepla (KVET), ako aj na oblasĢ energetickej efektívnosti. V druhej polovici minulého roka bola spustená
rekontrukcia malej vodnej elektrárne MVE UNION vo Zvolene. Bola zrealizovaná výmena dlhodobo
nefunkþnej Francisovej turbíny za novú Kaplanovú turbínu. Výsledkom bude zlepenie vyuitia
hydropotenciálu v derivaþnom kanáli.
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S cieĐom poukázaĢ na potenciál uplatnenia elektromobilov ako praktických dopravných prostriedkov sme
odovzdali zástupcom Mestskej polície elektromobily v mestách Banská Bystrica a Zvolen.
KĐúþom náho prístupu je podniková zodpovednosĢ a finanþná realizovateĐnosĢ.
V roku 2014 bude spoloþnosĢ SSE v súlade so schválenou podnikovou stratégiou vyhĐadávaĢ monosti
v oblasti zelených projektov. Hlavnými oblasĢami záujmu budú aj naćalej projekty vyuívajúce potenciál
vodných tokov, biomasy, KVET-u, ako aj projekty zameriavajúce sa na energetickú efektívnosĢ. Ideálne
projekty by mali spĎĖaĢ parametre podnikového riadenia a finanþnej realizovateĐnosti a zároveĖ
podporovaĢ sociálnu zodpovednosĢ SSE.

9. Správa o hospodárení a þinnosti spoloþnosti SSE za rok 2013
9.1. Finanþné výsledky

Hodnoty daného roka v tis. EUR
Trby a výnosy z hospodárskej þinnosti
Osobné náklady
Tvorba a rozpustenie opravných poloiek - netto
Ostatné náklady z hospodárskej þinnosti

SkutoþnosĢ
2013
(k 31.12.2013)
679 114

SkutoþnosĢ
2012
(k 31.12.2012)
684 313

-31 641

- 29 127

-2 424

- 6 159

-615 097

- 619 312

EBITDA - výsledok hospodárenia pred zapoþítaním odpisov,
úrokov, daní

29 952

29 715

Odpisy DNM a DHM

-9 619

- 9 883

EBIT - Výsledok hospodárenia
pred zapoþítaním úrokov a daní

20 333

19 832

8 988

67 161

EBT - Výsledok hospodárenia
pred zdanením

29 321

86 993

DaĖ z príjmov

- 6 067

- 5 612

Výsledok hospodárenia po zdanení

23 254

81 381

Výsledok hospodárenia z finanþnej þinnosti

Individuálna úþtovná závierka spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a. s. za rok 2013 bola zostavená
podĐa Medzinárodných tandardov pre finanþné úþtovníctvo ( IFRS ) v znení prijatom Európskou úniou.
Za rok 2013 bol dosiahnutý prevádzkový hospodársky výsledok bez odpisov dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku vyjadrený ukazovateĐom EBITDA 30,0 mil. EUR, þo je v porovnaní s rokom 2012
lepí výsledok o 0,3 mil. EUR.
Hlavným predmetom þinnosti spoloþnosti je dodávka elektrickej energie a plynu najmä v regióne
stredného Slovenska. Výnosy z predaja elektrickej energie a plynu tvorili najvýznamnejí podiel
z celkových trieb. Ćaliu þasĢ trieb tvorili trby za pripojovanie a preskúavacie poplatky
pre odberateĐov elektrickej energie, trby od dcérskych spoloþností na základe zmlúv o poskytovaní
sluieb ako aj trby zo sluieb zameraných na rozvoj a údrbu distribuþnej siete pre dcérsku spoloþnosĢ
Stredoslovenská energetika  Distribúcia. Celkové trby a výnosy z hospodárskej þinnosti boli 679,1
mil. EUR.
Najvýznamnejí podiel z celkových nákladov tvorili náklady na nákup elektrickej energie a plynu. Ćalími
nákladmi boli personálne náklady, náklady na nákup sluieb a materiálov. V oblasti nákladov boli
implementované rôzne opatrenia na zníenie nákladov spoloþnosti.
Nárast ukazovateĐa EBITDA v porovnaní s rokom 2012 bol sprevádzaný niími trbami v rámci skupiny
ako aj vyími personálnymi nákladmi. Uvedený pokles bol plne eliminovaný vyou marou z predaja
elektrickej energie a súþasne pozitívnejím vývojom opravných poloiek k pohĐadávkam.
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Výsledok hospodárenia po zdanení vo výke 23,3 mil. EUR je porovnaní s rokom 2012 nií o 58,1
mil. EUR v dôsledku poklesu prijatých dividend od dcérskych spoloþností o 59,3 mil. EUR.
Súvaha
Súvaha
Aktíva

Rok 2013

Rok 2012

(k 31.12.2013)

(k 31.12.2012)

v tis. EUR

v tis. EUR

1 096 122

1 073 423

76 699

79 728

Finanþné investície

881 484

880 360

Zásoby, pohĐadávky

70 164

53 680

Peniaze a peĖané ekvivalenty

67 775

59 655

1 096 122

1 073 423

828 759

886 753

Rezervy

14 611

16 628

Záväzky

209 091

142 011

43 661

28 031

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Pasíva
Vlastné imanie

Bankové úvery

10. Správa o þinnosti Dozornej rady za rok 2013
Dozorná rada poþas celého roku pracovala v nasledovnom zloení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Ján Votenák
Pierre Aumont
Mgr. Marek Spurný
JUDr. Marián Cesnek
JUDr. Vladimír Urblík
Ing. Tibor Lehotský
Ing. Eduard Rada
Ing. Duan Majer

predseda DR
podpredseda DR
podpredseda DR
þlen DR
þlen DR
þlen DR
þlen DR
þlen DR
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(do 28.11.2013)
(od 28.11.2013)

9. Ing. Miroslav Martoník
10. Ing. Igor Pitík

þlen DR
þlen DR

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2013 stretla sedem krát.
Termín konania DR
21.02.2013
10.04.2013

Poþet þlenov DR
9
7

07.05.2013

8

Neprítomní
vetci þlenovia prítomní
ospravedlnení þlenovia DR  Ing. Miroslav Martoník,
JUDr. Vladimír Urblík
ospravedlnený þlen DR  Ing. Tibor Lehotský

26.06.2013

9

vetci þlenovia prítomní

11.09.2013

9

vetci þlenovia prítomní

08.10.2013

8

ospravedlnený þlen DR  Ing. Eduard Rada

26.11.2013

9

vetci þlenovia prítomní

V rámci výkonu svojej pôsobnosti podĐa Stanov spoloþnosti a Obchodného zákonníka:
(a) schválila:
• Správu o þinnosti Dozornej rady za rok 2012,
• návrhy pohyblivých þastí odmien þlenov predstavenstva,
• Stanovisko Dozornej rady k audítovanej riadnej individuálnej úþtovnej závierke zostavenej k
31.12.2012 podĐa tandardov IFRS a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012,
• Stanovisko Dozornej rady k auditovanej konsolidovanej úþtovnej závierke zostavenej k
31.12.2012 podĐa tandardov IFRS,
• podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dcérskej spoloþnosti Tatrapower, a. s.,
• podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dcérskej spoloþnosti Stredoslovenská energetika 
Výroba, a. s.,
• novú formu prekladania materiálov na svoje zasadnutia vo forme hrebeĖovej väzby,
• zásadnú reorganizáciu spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s., spoþívajúcu v schválení
novej organizaþnej truktúry,
(b) udelila svoj súhlas so zásadnou reorganizáciou SSE, a.s., ktorá spoþíva:
• vo vklade þasti podniku spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. - ktorá je oznaþená ako
Divízia distribuþných sluieb, do základného imania spoloþnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., IýO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajþianke 2927/8, 010 47 ilina. Vklad þasti
podniku, ako nepeĖaný vklad, bude vykonaný v súlade s § 59 Obchodného zákonníka, priþom
SSE, a.s., ako jediný akcionár v SSE-D, a.s. vloí þasĢ podniku do základného imania SSE-D,
a.s. Vo vzĢahu k prechodu práv a povinností týkajúcich sa vkladanej þasti podniku sa v súlade
s ustanovením § 59 ods.4 Obchodného zákonníka primerane pouijú ustanovenia o zmluve
o predaji podniku;
• v prevode þinností (úlohy) pôvodného zamestnávateĐa, ktorým je spoloþnosĢ SSE, a.s. na
zamestnávateĐa nového, t.j. na spoloþnosĢ SSE-D, a.s., a to na základe zmluvy o prevode
þinností uzatvorenej podĐa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, medzi SSE, a.s. ako
prevádzajúcim a SSE-D, a.s. ako nadobúdateĐom, priþom spolu s tým budú prevedení aj
zamestnanci SSE a.s. v ich súþasnom postavení vrátane ich osobného vybavenia. Prevod sa
týka nasledovných þinností (úloh) vykonávaných v spoloþnosti SSE, a.s.: Đudské zdroje,
regulácia, právne, nákup, controlling, financie, krízový manament, PaOS, ivotné prostredie,
doprava a správa majetku, skladové hospodárstvo a kancelária Predstavenstva;
(c) udelila svoj súhlas s obchodným rozhodnutím spoloþnosti:
• v súvislosti so súborom záleitostí, ktoré nie sú upravené v strategickom obchodnom
pláne, ktorých hodnota predstavuje viac ako 10.000.000 EUR a ktoré v zhode s predchádzajúcim
rozhodnutím dozornej rady spoþívajú:
• vo vklade þasti podniku spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. - oznaþenej ako
Divízia distribuþných sluieb - do základného imania spoloþnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s., IýO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajþianke 2927/8, 010 47 ilina, a

17

•

v prevode obchodných þinností (úloh) pôvodného zamestnávateĐa
zamestnávateĐa nového SS-D, a.s., a tento postup schvaĐuje.

SSE,

a.s.

na

(d) prerokovala:
• Správu o plnení strategického obchodného plánu SSE, a.s., na roky 2012  2014 k 31.12.2012,
• riadnu individuálnu úþtovnú závierku SSE, a.s. za rok 2012 vrátane Správy audítora a návrh na
rozdelenie zisku SSE, a.s. za rok 2012,
• konsolidovanú auditovanú úþtovnú závierku zostavenú k 31.12.2012 podĐa tandardov IFRS,
• informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia SSE, a.s., ako aj informácie o
predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov SSE, a.s., v zmysle § 193 Obchodného
zákonníka pre obdobie roku 2013,
• správy o zmluvách so spriaznenými osobami za prísluné tvrĢroky 2012 -2013,
• informácie o stratených a získaných zákazníkoch - stav k 1.1.2013,
• informácie o vývoji ekonomických a technických parametrov výrobných zdrojov Skupiny SSE,
• zobrala na vedomie informácie o vývoji a stave najväþích dlníkov spoloþnosti v zmysle
predloeného materiálu  stav k 18.01.2013,
• zobrala na vedomie informácie o predaji nepotrebného majetku,
• zobrala na vedomie informáciu o tendry pre dodávku pary pre Evonik Fermas Slovenská ďupþa,
• zobrala na vedomie informácie o projekte Nová DS,
• zobrala na vedomie informáciu o ekonomickej analýze retrukturalizácie zákazníckych centier a
doplĖujúce informácie k novej truktúre zákazníckych centier,
• zobrala na vedomie informáciu o rozhodnutí ÚRSO o cenách za poskytovanie systémových
sluieb v elektroenergetike za prevádzkovanie systému na rok 2013
• zobrala na vedomie informácie o vymáhaní pohĐadávok voþi Fakultnej nemocnici s poliklinikou
ilina,
• zobrala na vedomie informácie o preverení postupu zodpovedných pracovníkov pri elektronickej
aukcii na dodávku plynu a elektrickej energie v spoloþnosti Pivovar Steiger, a.s. Vyhne v októbri
2012 ako aj pri výzve SAD, a. s. ilina na dodávku elektrickej energie zo dĖa 29. októbra 2012,
• zobrala na vedomie informáciu o výsledkoch jednania a podniknutých krokoch v odvolacom
konaní proti rozhodnutiu URSO a TPS,
• zobrala na vedomie informáciu o databáze majetku urþeného na odpredaj v roku 2013,
• zobrala na vedomie finanþnú analýza výkonnosti malých vodných elektrární,
• zobrala na vedomie informácie o závaných súdnych sporoch,
• zobrala na vedomie informáciu o organizaþných zmenách k 1. júnu 2013, k 1. júlu 2013, k 1.
septembru 2013 a k 1. októbru 2013,
• zobrala na vedomie informácie o vývoji hospodárskych výsledkov; OPEX, CAPEX a TPS za
prísluné obdobia,
• zobrala na vedomie informáciu o ponuke pre dobrovoĐné ukonþenie pracovného pomeru pre
zamestnancov Skupiny SSE,
• zobrala na vedomie informáciu o zriadení vecných bremien,
• zobrala na vedomie analýzu daĖových dopadov a rizík, ako aj dopadov na pracovnoprávne
vzĢahy na zamestnancov v spoloþnosti,
(e) poiadala predstavenstvo:
• o predloenie kompletných materiálov súvisiacich s výberom audítora na roky 2013-2015, teda
vetky materiály týkajúce sa verejnej obchodnej súĢae na poskytnutie audítorských sluieb
þlenom DR,
• o vypracovanie správy o statuse konaní (príp. rozhodnutí) alebo iných súdnych sporov, resp.
sporov (zahĚĖajúcich SSE, a.s. alebo akúkoĐvek jej dcérsku spoloþnosĢ), ktoré prebiehajú (bez
ohĐadu na to, þi sú na ne vytvorené úþtovné rezervy).
Dozorná rada v priebehu roka 2013 nepoiadala Predstavenstvo Spoloþnosti o zvolanie Mimoriadneho
valného zhromadenia.
V spoloþnosti nedolo v priebehu roka 2013 k zvýeniu resp. zníeniu základného imania.
ZÁVER:
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Dozorná rada si v priebehu celého obdobia riadne plnila svoju kontrolnú funkciu v zmysle Stanov
spoloþnosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dozorná rada nezaznamenala poruenie Stanov, platných právnych predpisov zo strany Predstavenstva
pri výkone podnikateĐskej þinnosti spoloþnosti.
Táto správa bola schválená na zasadnutí Dozornej rady SSE, a.s. konanom dĖa 7. mája 2014.
ilina, 7. mája 2014
Ing. Ján Votenák
Predseda Dozornej rady SSE

11. Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013
Auditovaný þistý zisk za rok 2013

23 253 510,00 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu

0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu

98 280,00 EUR

Tantiémy pre þlenov predstavenstva a dozornej rady

0,00 EUR

ýasĢ zisku ponechaná vo vlastnom imaní na úþte Nerozdelený zisk z minulých

0,00 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia beného roka (2013)
navrhovaný na vyplatenie

23 155 230,00 EUR

Nerozdelený zisk minulých rokov navrhovaný na vyplatenie

28 844 770,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom (100%)

52 000 000,00 EUR

z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:
dividendy pre akcionára FNM SR 51%

26 520 000,00 EUR

dividendy pre akcionára EPH 49%

25 480 000,00 EUR

12. Správa o plnení Programu súladu dcérskej spoloþnosti Stredoslovenská
energetika  Distribúcia, a. s. za rok 2013
SpoloþnosĢ Stredoslovenská energetika  Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajþianke 2927/8, 010 47 ilina,
IýO: 36 442 151 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ilina oddiel: Sa, vloka þ. 10514/L,
zaloená v roku 2006, ktorá je driteĐom licencie na distribúciu elektriny þ. 2007E 0260 v plnom znení
vydanej ÚRSO-om, je prevádzkovateĐom distribuþnej sústavy a je zároveĖ súþasĢou vertikálne
integrovaného podniku.
Táto správa dáva prehĐadnú informáciu o plnení si legislatívneho rámca pre takto organizovanú
spoloþnosĢ v oblasti transparentného a nediskriminaþného prístupu vetkým zákazníkom a úþastníkom
trhu s elektrickou energiou.
Legislatívny rámec
Legislatívni rámec Programu súladu je daný Smernicou parlamentu a Rady 2009/72/ES, ktorá bola v SR
implementovaná do zákona þ. 251/2012 Z. z.  zákon o energetike. Uvedená legislatíva urþuje pravidlá
pre vnútorný trh s elektrickou energiou.
Program súladu je dokument ktorý obsahuje opatrenia ktoré zabezpeþujú nediskriminaþný
a transparentný prístup ku vetkým úþastníkom trhu zo strany prevádzkovateĐa distribuþnej sústavy.
Na základe uvedeného je prevádzkovateĐ distribuþnej sústavy povinný podĐa § 31 ods. 6 a §32 ods. 8 pís.
b) zákona þ. 251/2012 Z. z o energetike vypracovaĢ správu o plnení Programu súladu ktorá je súþasĢou
Výroþnej správy, taktie je povinný v zmysle § 20 zákona þ. 431/2002 Z. z. o úþtovníctve v znení
neskorích predpisov zverejĖovaĢ správu o plnení prijatých opatrení uvedených v programe súladu.
Program súladu v spoloþnosti Stredoslovenská energetika  Distribúcia, a. s.
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Na základe uvedených legislatívnych noriem pre Nezávislé postavenie prevádzkovateĐa distribuþnej
sústavy vo vertikálne integrovanom podniku, bolo v skupine SSE zabezpeþené právne odþlenenie
prevádzky distribuþnej sústavy do samostatnej spoloþnosti, priþom práva a povinnosti prevádzkovateĐa
distribuþnej sústavy preli na spoloþnosĢ SSE-D. ZároveĖ bol predstavenstvom v roku 2005 schválený
záväzný interný dokument Program súladu, ktorý obsahuje zoznam opatrení zameraných na
zabezpeþenie nediskriminaþného správania prevádzkovateĐa distribuþnej sústavy.
V súlade s vyie uvedenými zákonnými povinnosĢami boli ku koncu roka 2013 splnené vetky povinnosti
vyplývajúce zo súþasnej legislatívy, t. j. vypracovanie a schválenie nového Programu súladu spoloþnosti
SSE-D vrátane Akþného plánu opatrení a návrh na menovanie osoby povinnej zabezpeþiĢ súlad v
spoloþnosti SSE-D, ktorý bol predloený s príslunými dokumentmi na vydanie predchádzajúceho
súhlasu zo strany ÚRSO. Následne bola s úþinnosĢou od 1. 1. 2013 ustanovená osoba povinná
zabezpeþiĢ súlad v spoloþnosti SSE-D, þím sa vytvorilo zodpovedajúce intitucionálne zázemie pre
implementáciu schváleného Programu súladu SSE-D.
V roku 2014 bude potrebná aktualizácia Programu súladu nakoĐko od 1. 1. 2014 vznikne nová spoloþnosĢ
SSE-D, ktorá bude vo svojej truktúre implementovaĢ svoje nové povinnosti.
Plnenie opatrení Programu súladu poþas roka 2013
SúþasĢou Programu súladu je Akþný plán Programu súladu, ktorý obsahuje zoznam opatrení na prísluný
kalendárny rok a podlieha kadoroþnej aktualizácii. Implementáciou opatrení a sledovaním ich
dodriavania je poverená osoba povinná zabezpeþiĢ súlad, ktorá zároveĖ riei ad - hoc situácie súvisiace
so zabezpeþením nediskriminaþného správania prevádzkovateĐa distribuþnej sústavy a ochrany
dôverných informácií, prijíma a riei podnety z externého a interného prostredia poukazujúce na prípadné
poruenie princípov Programu súladu a v prípade potreby aktualizuje Akþný plán Programu súladu a
navrhuje ćalie opatrenia.
Opatrenia Akþného plánu Programu súladu sú zamerané na þinnosti v oblastiach:
• Prevencia
Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 2013 zamerané u tradiþne najmä na zvyovanie
povedomia zamestnancov o Programe súladu.
Priebene sa uskutoþĖovali kolenia pre novoprijatých zamestnancov, v rámci ktorých boli tie
distribuované tzv. Kódexy súladu, informaþné bulletiny, ktoré struþne popisujú a vysvetĐujú legislatívne
poiadavky súvisiace s liberalizáciou trhu a odþlenením prevádzky distribuþnej sústavy, ako aj práva a
povinnosti zamestnancov pri repektovaní týchto poiadaviek.
• Monitoring a kontrola/audit
Poþas roka 2013 sa intenzívne pripravoval prechod na novú distribuþnú spoloþnosĢ. Tento proces
obsahoval prehodnocovanie nových procesov a taktie prehodnocovanie internej legislatívy. V rámci
prehodnocovania bolo prepracovaných spolu 125 ks smerníc a iných interných dokumentov súvisiacich s
prevádzkou distribuþnej sústavy, s cieĐom zabezpeþiĢ ich realizáciu v súlade s princípmi Programu
súladu. ZároveĖ bola realizovaná kontrola zabezpeþenia ochrany informácií súvisiacich s prevádzkou
distribuþnej sústavy pred prístupom neoprávnených osôb, zameraná na preverovanie prístupových práv
do distribuþných systémov, zmluvné vzĢahy a zverejĖovanie informácií. V rámci tzv. complaint
manamentu, t. j. preverenie kadej internej alebo externej sĢanosti súvisiacej s aplikovaním princípov
Programu súladu osobou zodpovednou za zabezpeþenie súladu, nebola poþas roka 2013 rieená iadna
sĢanosĢ. Okrem toho, osoba povinná zabezpeþiĢ súlad prijímala, konzultovala a rieila interné dopyty zo
strany zamestnancov súvisiace s ich konaním tak, aby nedolo k porueniu pravidiel týkajúcich sa
zabezpeþenia nediskriminaþného správania prevádzkovateĐa distribuþnej sústavy a ochrany dôverných
informácií.
• Hodnotenie a reporting
Táto oblasĢ zahĚĖa najmä hodnotenie úrovne dosahovania cieĐov v oblasti implementácie Programu
súladu, ktoré vo forme mesaþných správ a taktie tejto správy tvorí súþasĢ výroþnej správy SSE-D a v
zmysle platnej legislatívy je predkladané ÚRSO.

13. Udalosti osobitého významu, ktoré nastali po skonþení úþtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výroþná správa
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Z dôvodu poiadaviek ÚRSO sa k 1. januáru 2014 uskutoþnila retrukturalizácia skupiny. V rámci
transakcie bola k 1. januáru 2014 vloená þasĢ podniku Spoloþnosti do dcérskej spoloþnosti SSE-D.
Vloená þasĢ podniku predstavuje vetky þinnosti a zamestnancov divízie Distribuþné sluby. Úþtovná
hodnota vloenej þasti podniku predstavujúca najmä dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok,
pohĐadávky a záväzky z obchodného a pracovno-právneho styku, ktoré súvisia s vloenou þasĢou
podniku, bola k 1. januáru 2014 celkom 11 079 tis. EUR. Táto transakcia sa uskutoþnila na základe
rozhodnutia valného zhromadenia zo dĖa 10. decembra 2013. ZároveĖ boli k 1. januáru 2014 prevedené
vybrané þinnosti Spoloþnosti do dcérskej spoloþnosti SSE-D.
Prevádzané þinnosti predstavujú þasĢ þinností a organizaþných útvarov, s ktorými si bude SSE-D od 1.
januára 2014 sama zabezpeþovaĢ doteraz poskytované sluby zo Spoloþnosti. V rámci prevodu þinností
dolo k predaju majetkov (najmä dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok) a odplatnému
postúpeniu pohĐadávok a záväzkov vyplývajúcich z pracovno-právnych vzĢahov voþi prevádzaným 150
zamestnancom k 1. januáru 2014 v þistej úþtovnej hodnote celkom 12 259 tis. EUR. Táto transakcia sa
uskutoþnila na základe uzatvorenej zmluvy o prevode þinností s SSE-D dĖa 10. decembra 2013.

14. Náklady na þinnosĢ v oblasti výskumu a vývoja
SpoloþnosĢ Stredoslovenská energetika, a. s., nemala v roku 2013 iadne náklady na þinnosĢ v oblasti
výskumu a vývoja.

15. Nadobúdanie vlastných akcií, doþasných listov, obchodných podielov a akcií
SpoloþnosĢ nenadobudla iadne vlastné akcie a doþasné listy.

16. Organizaþné zloky úþtovnej jednotky v zahraniþí
SpoloþnosĢ nemá organizaþné zloky v zahraniþí.

17. Stanovisko Dozornej rady spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
k riadnej individuálnej úþtovnej závierke k 31. 12. 2013 a k návrhu na rozdelenie
zisku za rok 2013
Dozorná rada spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. na svojom zasadnutí dĖa 7. mája 2014
preskúmala riadnu individuálnu úþtovnú závierku spoloþnosti k 31. decembru 2013, vrátane správy
nezávislého audítora KPMG Slovensko, spol. s r.o., licencia SKAU þ. 96 zo dĖa 21. marca 2014 a návrh
predstavenstva na rozdelenie zisku spoloþnosti za rok 2013.
Na základe uvedeného Dozorná rada spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. o d p o r ú þ a
Riadnemu valnému zhromadeniu spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s.:
1. schváliĢ riadnu individuálnu úþtovnú závierku spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
k 31. decembru 2013
2. schváliĢ návrh na rozdelenie zisku spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. za rok 2013
nasledovne:
Auditovaný þistý zisk za rok 2013

23 253 510,00 EUR

Prídel do zákonného rezervného fondu

0,00 EUR

Prídel do sociálneho fondu

98 280,00 EUR

Tantiémy pre þlenov predstavenstva a dozornej rady

0,00 EUR

ýasĢ zisku ponechaná vo vlastnom imaní na úþte Nerozdelený zisk z minulých

0,00 EUR

Podiel z výsledku hospodárenia beného roka (2013)
navrhovaný na vyplatenie

23 155 230,00 EUR
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Nerozdelený zisk minulých rokov navrhovaný na vyplatenie

28 844 770,00 EUR

Navrhovaná výplata dividend akcionárom (100%)

52 000 000,00 EUR

z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:
dividendy pre akcionára FNM SR 51%

26 520 000,00 EUR

dividendy pre akcionára EPH 49%

25 480 000,00 EUR

Dozorná rada spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. zároveĖ o d p o r ú þ a Riadnemu
valnému zhromadeniu spoloþnosti Stredoslovenská energetika, a.s. schváliĢ vyplatenie dividend
na úþty akcionárov v jednej platbe do 30. júna 2014.

V Bratislave dĖa 7. mája 2014

Ing. Ján Votenák
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika, a.s.

Príloha 1. Správa nezávislého audítora o overení úþtovej závierky k 31. decembru
2013 a úþtovná závierka k 31. decembru 2013
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