Výročná správa spoločnosti
2016

Príhovor predstavenstva

Rok 2016 bol rok, kedy sa uzatvárali veľké projekty, ktoré boli zahájené
v predchádzajúcich obdobiach. Z pohľadu našej spoločnosti sme uzatvárali veľké zákazky
ako bola rekonštrukcia vedenia V410 pre investora ČEPS, a.s. alebo výstavba nového
vedenia Gabčíkovo – Veľký Ďur pre investora SEPS. Z tohto pohľadu bola aj situácia na
trhu pomerne pokojná a investori sa „zotavovali“ po veľkých investíciách. To sa
následne prejavilo aj na hospodárení Elconu a aj na hospodárení ostaných
konkurenčných spoločností na trhu. Tento vplyv je viditeľný predovšetkým na poklese
tržieb, nakoľko poklesol aj objem vynakladaných investícií zo strany investorov. Ďalšou
skutočnosťou vedúcou k poklesu tržieb je stále častejšia prax, že investori si nakupujú
hlavné položky materiálu sami, prostredníctvom svojich logistických útvarov. Ide
predovšetkým o spoločnosti ČEZ, E.ON Česká republika a Západoslovenská distribučná.
Táto skutočnosť sa následne prejavuje na poklesu tržieb dodávateľských spoločností
nakoľko tento materiál nevstupuje do hospodárenia dodávateľa.
Je našim názorom, že rok 2016 nebol z pohľadu hospodárenia optimálny, ale stav
zodpovedá situácii na trhu. Napriek tomu sa nám podarilo udržať si stabilnú pozíciu
u našich hlavných odberateľov, ktorými sú ČEPS a SEPS. Napriek situácii na trhu sa nám
podarilo posilniť si pozíciu u klienta E.ON Česká republika. Ďalej sme začali realizovať
reálne kroky k diverzifikácii činnosti či už do oblasti elektromontážnych prác na
elektrických staniciach a taktiež na diverzifikácii na regionálnom princípe.
Do budúcnosti sa pozeráme optimisticky, nakoľko aj naša spoločnosť sa podieľa
na projektovej príprave nových projektov či už na území Českej a Slovenskej republiky.
Či už ide napr. o zákazky V413 u ČEPSu alebo zákazky Križovany – Bystričany
u spoločnosti SEPS. Taktiež veríme, že sa nám podarí uspieť pri obstarávaní týchto
zákazok a tým zabezpečiť, že naďalej „budeme stavať cesty pre vašu energiu“
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Informácia o majetku a hospodárení spoločnosti za rok 2016
Stav majetku a pasív
Aktíva
Spolu majetok

7 946 358

Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

931 330
776 210

v tom stavby

175 408

v tom hnuteľné veci

546 898

Cenné papiere a podiely

155 120

Obežný majetok
Krátkodobé pohľadávky

6 500 654
5 048 688

v tom pohľadávky z obchodného styku

5 045 672

Finančné účty

1 451 966

v tom účty v bankách

1 439 217

Časové rozlíšenie

514 374

v tom príjmy budúcich období

480 911

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky

7 946 358

Vlastné imanie
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Oceňovacie rozdiely z precenenia
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného obdobia

4 070 607
663 878
1 246 900
150 486
-107 179
1 951 514
165 008

Záväzky
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky

3 859 560
185 371
3 384 751

v tom záväzky z obchodného styku

3 037 624

Zákonné rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

88 565
47 534
153 339

Časové rozlíšenie

16 191

v tom krátkodobé výdavky budúcich období

16 191

všetky čísla sú v €
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Informácia o majetku a hospodárení spoločnosti za rok 2016
Výkaz ziskov a strát
Čistý obrat (časť výnosov podľa podľa zákona)

15 512 191

Výnosy z hospodárskej činnosti

15 584 852

z toho Tržby z predaja tovaru
z toho Tržby z predaja služieb
z toho Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiál
z toho Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Náklady na hospodársku činnosť
Náklady obstaranie tovaru
Spotreba materiálu,energie a ostatných neskl. dodávok
Služby
Osobné náklady(r.16 až r.19)

609 684
14 902 508
8 033
64 627

15 477 094
812 871
1 932 544
6 861 791
5 511 942

z toho Mzdové náklady
z toho Odmeny členom orgánov
z toho Náklady na sociálne poistenie
z toho Sociálne náklady

4 700 660
0
790 633
20 649

Dane a poplatky
Odpisy
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam

22 817
283 954
108 107
-56 932

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

107 758

Pridaná hodnota

5 904 986

Výnosy z finančnej činnosti

125 595

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Kurzové zisky

115 442
275
9 878

Náklady na finančnú činnosť

50 141

Ostatné nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť

2 172
4 946
43 023

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
Daň z príjmov

183 212
18 204

Výsledok hospodárenia po zdanení

165 008
všetky čísla sú v €
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75 454

Rozdelenie zisku
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo prevod celého hospodárskeho výsledku spoločnosti za
rok 2016 vo výške 165.008 € na účet nerozdeleného zisku minulých období.

Štruktúra tržieb podľa regiónov
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Technický pracovníci

2016
Projektanti*

* Projekčné práce sú zmluvne zabezpečené Spoločnosť prostredníctvom externej spoločnosti Transmission Lines Project, s.r.o.
a projektanti nie sú internými zamestnancami spoločnosti.
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Spoločnosť a činnosť v zahraničí
Spoločnosť má pre účely podnikania zriadenú organizačnú zložku v Českej republike so sídlom
Stroupežníckeho 2328/30, 150 00 Praha 5 – Smichov, IČ: 70098964 registrovanú pod spis. značkou A
21135 vedenou u Městského soudu v Praze, Česká republika.

Hlavné ukazovatele hospodárenia Organizačnej Složky Česká republika
Čistý obrat za účetní období

115 581

Tržby z predaja výrobov a služieb
Výkonová spotreba
z toho Spotreba materiálu a energií
z toho služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Úprava hodnôt dlouhodobého majetku
Ostatní prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
Dane a poplatky
Iné prevádzkové náklady
Prevádzkový výsledok hospodárenia
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatné finančné náklady
Finančný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Dan z príjmu
Výsledok hospodárenia po zdanení

113 916
103 687
20 965
82 722
8 350
38
703
1 664
1 425
109
1 316
1 415
1
22
54
-75
1 340
277
1 063

všetky čísla v tis. CZK

Účtovná závierka Organizačnej zložky Praha bola overená audítorom:
Ing. Zdeněk Dvořák, auditorské osvědčení: 1351, Zlatnícka 1124/7, Praha 1, Česká republika
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Ostatné informácie
V spoločnosti sa neudiali a spoločnosť neeviduje žiadne osobitné alebo mimoriadne udalosti,
ktoré nastali po zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a ktoré by mali významný vplyv na stav majetku
spoločnosti alebo by boli v rozpore s princípmi fungujúcej spoločnosti do budúcnosti.
Spoločnosť v roku2016 nenadobudla vlastné akcie.

Výskum a vývoj
V oblasti výskumu a vývoja spoločnosť sa neeviduje žiadne osobitné náklady v danej oblasti.
V prípade vývoja a modifikácie technických prostriedkov boli tieto zahrnuté v nákladoch príslušných
zákazok, pre ktoré bolo potrebné zmeny vykonať.
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Spoločnosť a životné prostredie
Spoločnosť pristupuje v záujme udržateľnosti budúceho vývoja a spoločenskej zodpovednosti
osobitne aj k životnému prostriedku.
Opatrenia zahŕňajú predovštkým:




používanie technologických postupov priateľských k životnému prostrediu
používanie ekologický a biologicky odbúrateľných prostriedkov počas realizácie výstavby
stavieb ako sú napr. mazivá a oleje
zohľadňovanie krajinárskych a environmentálnych aspektov pri procese návrhu,
projektovania a plánovania výstavby

Spoločnosť je držiteľom certifikácie podľa ISO 14000:2005
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Zamestnanci a sociálna starostlivosť
Spoločnosť vykonáva aktívne opatrenia aj v oblasti starostlivosti o zamestnancov
a zamestnanosti. Mimo aktívnej politiky na trhu práce poskytuje program starostlivosti o zamestnancov :




osobné hodnotenie a motiváciu zamestnancov, ktoré zahŕňa okrem iného výplatu min.
15 platov ročne
opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov
sociálnu starostlivosť a rozvoj profesionálnych zručností

V spoločnosti nepôsobí odborová organizácia a spoločnosť nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu.
Vzťahy zo zamestnancami sú zabezpečované prostredníctvom zástupcov zamestnancov a upravené
prostredníctvom Pracovno-mzdových pravidiel.
Spoločnosť je držiteľom certifikácie podľa OHSAS 18000:2005
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Správa audítora za rok 2016
Fineco spol. s r.o., Ing. Peter Pecha, Mlynské Nivy 36, 82109 Bratislava, č. licencie: 891
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