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I. Úvodné slovo
Vážení obchodní partneri, vážení kolegovia,
dovoľte mi, aby som Vás informoval o uplynulom roku 2018 v spoločnosti
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.
Rok 2018 bol pre našu spoločnosť náročný tak z hľadiska zabezpečenia dostatočnej
zákazkovej náplne ako aj z pohľadu finančného krytia jej obchodných aktivít. Vďaka
vysokému pracovnému nasadeniu sa nám však aj napriek komplikovanej situácii na
slovenskom trhu v segmente výroby, montáže a údržby elektrických zariadení a veľkej
konkurencii v tejto oblasti podarilo tieto výzvy úspešne zvládnuť.
V roku 2018 sme prevažnú časť našich obchodných aktivít realizovali v spoločnosti
U. S. Steel Košice, s.r.o. či už priamo alebo ako poddodávateľ pre iné spoločnosti.
Medzi našich najvýznamnejších obchodných partnerov v roku 2018 patrili spoločnosti
Siemens s.r.o., TENZA Slovakia, spol. s r.o. a U. S. Steel Košice, s.r.o. Pre doplnenie
zákazkovej náplne a diverzifikáciu odberateľov sme realizovali aj zahraničnú zákazku
pre spoločnosť Kronospan v meste Veliko Tarnovo v Bulharsku v poddodávke pre
spoločnosť IS - Industry Solutions, a.s.
Sme radi, že vďaka systematickej práci v oblasti bezpečnosti práce a vzdelávania
zamestnancov sme v roku 2018 nezaznamenali žiadny pracovný úraz. Vzhľadom na
vývoj zákazkovej náplne a predpokladaný odchod viacerých zamestnancov do
dôchodku sa v roku 2019 budeme zameriavať predovšetkým na nábor nových
pracovníkov a zvyšovanie efektivity práce.
Verím, že spoločnými silami dokážeme prekonať a úspešne zvládnuť všetky výzvy,
ktoré pred nami stoja v roku 2019 a dosiahneme stanovené ciele.

Eduard Križan
Riaditeľ a konateľ spoločnosti
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II. Základné údaje o spoločnosti
II.1. Identifikačné údaje spoločnosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obchodné meno: EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.
Sídlo: Teplárenská 5, 040 12 Košice
IČO: 35 846 801
DIČ: 2020263267
IČ DPH: SK2020263267
Spoločnosť bola založená dňa 21.10.2002 zakladateľskou listinou a dňa
12.11.2002 bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd. S.r.o., vl. č. 14236/V
g) Právna forma: spoločnosť s ručením obmedeným
h) Základné imanie: 36 520 EUR
i) Štatutárny orgán – konatelia: Eduard Križan
Ing. Ján Bábeľa (do 11.1.2019)
Pavol Tatar (od 12.1.2019)
Ing. Mário Kšonžek (od 12.1.2019)
II.2. Predmet podnikania podľa výpisu z obchodného registra
-

-

-

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod a
veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej
živnosti,
veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami, strojmi,
zariadeniami a montážnymi konštrukciami,
montáž a opravy meracej, regulačnej techniky a riadiacich systémov,
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo,
vykonávanie pasívnej požiarnej ochrany elektrických zariadení - nanášanie
protipožiarnych náterov, nástrekov na káblové rozvody a montáž
protipožiarnych prepážok,
vypracovanie posudkov na úseku elektrických zariadení,
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky
elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu Bobjekty s nebezpečenstvom výbuchu E1.0- zariadenia bez obmedzenia napätia
vrátane bleskozvodov E4.2- elektrické rozvádzače poznámka: E4.2- elektrické
rozvádzače do 52 V,
montáž, opravy, údržba a revízie elektrických zariadení stupňa E1 v objektoch
skupiny C6 podľa § 3 Výnosu MH SR č. 110/1138/1994 v priestoroch bez
nebezpečenstva výbuchu.
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III. Profil spoločnosti
Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. bola založená v roku 2002
v Košiciach ako nástupnícka spoločnosť štátneho podniku EZ - ELEKTROSYSTÉMY
Bratislava a.s. Spoločnosť má bohaté skúsenosti na poli realizácie prác a dodávok
v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a automatizačnej a regulačnej techniky tak na
Slovensku ako aj v zahraničí.
Jej dominantnou oblasťou činnosti sú dodávky, montáž a oživenie elektrických
zariadení bez obmedzenia napätia a ich uvedenie do prevádzky. Spoločnosť sa
zaoberá komplexnou automatizáciou priemyselných podnikov a výrobných závodov,
zapájaním, správou a servisom riadiacich systémov, meracej a regulačnej techniky,
zabezpečovacích zariadení a bleskozvodov pre objekty A, B a C ako aj dodávkou
fotovoltaických elektrární na kľúč. Pre všetky spomenuté činnosti zabezpečuje aj
revízne a servisné služby.

IV. Aktuálna situácia podniku
IV.1. Obchodná činnosť
Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. v roku 2018 rozvíjala svoje
obchodné aktivity prevažne na domácom trhu. Obchodný rok 2018 bol do veľkej miery
ovplyvnený zvýšením investičných výdavkov nášho hlavného obchodného partnera
U. S. Steel Košice, s.r.o. To sa prejavilo aj v zákazkovej skladbe, keď prevažná väčšina
prác sa realizovala či už priamo alebo nepriamo pre túto spoločnosť.
V roku 2018 EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. uzavreli 181 nových zmlúv
v celkovom objeme 4 712 861 EUR. Realizovalo sa 154 zákaziek čo predstavuje
medziročný nárast o 33%. Ukončených bolo 135 zákaziek a do roku 2019 bolo
prenesených 46.
Medzi najvýznamnejšie zákazky patrili nasledujúce zákazky realizované v rámci areálu
U. S. Steel Košice, s.r.o.:





Rekonštrukcia a modernizácia kotolne 2. etapa Kotol K6
ML1 modifikácia DP600 - Lámač okovín
Filtre rudných mostov VP1 - LF11, 12, 13, 84, 85 - ČPS 5.1, 5.2, PS07
Modernizácia strojného chladenia - úprava napájania VN prípojky medzi T10/20
a R12.

V zahraničí sa realizovala zákazka pre spoločnosť Kronospan v meste Veliko Tarnovo
v Bulharsku v hodnote 163 185 EUR.
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Najväčšími obchodnými partnermi, pre ktorých spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY
Košice s.r.o. vykonáva elektromontážne práce sú:
-

Siemens s.r.o. (59 realizovaných zákaziek v roku 2018 v hodnote
1 382 445 EUR)
U. S. Steel Košice, s.r.o. (21 realizovaných zákaziek v hodnote 555 797 EUR)
TENZA Slovakia, spol. s r.o. (6 realizovaných zákaziek v roku 2018 v hodnote
321 600 EUR)
IV.2. Hospodárske výsledky za rok 2018

Tržby z hlavnej činnosti spoločnosti v priebehu roka 2018 vzrástli medziročne o 10,8%
na úroveň 2 838 577 EUR. Rast tržieb sa prejavil aj v náraste pridanej hodnoty o 7,4%
a mal tiež pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia, keď spoločnosť
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. za rok 2018 vykázala zisk po zdanení vo výške
16 110 EUR. Účtovná hodnota majetku spoločnosti k 31.12.2018 dosiahla
1 364 176 EUR, z toho neobežný majetok bol vo výške 653 710 EUR.
Spoločnosť zabezpečovala všetky výkony s priemerným počtom zamestnancov 91, z
ktorých 20 boli technicko-hospodárski pracovníci.
Prehľad vybraných finančných ukazovateľov (v tis. EUR):

Čistý obrat
Výnosy z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospod. z hosp. činnosti
Pridaná hodnota
Výsledok hospod. z finančnej činnosti
Výsledok hospod. pred zdanením
Výsledok hospod. po zdanení

2015
3 793 961
3 763 407
3 694 152
69 255
1 926 297
-50 902
18 353
2 732

2016
3 020 259
2 950 127
2 883 518
66 609
2 015 788
-50 463
16 146
13 542

2017
2 562 112
2 618 372
2 553 654
64 718
1 900 647
-56 503
8 215
5 525

2018
2 838 577
3 477 867
3 413 310
64 557
2 040 405
-47 773
16 784
16 110

Aktíva spolu
Neobežný majetok
Obežný majetok

1 797 255 1 441 709 1 367 695 1 364 176
721 816
743 104
717 375
653 710
1 061 911
686 225
636 250
696 426

IV.3. Zamestnanci
K 31.12.2018 spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. zamestnávala 93
kmeňových zamestnancov, z toho bolo 7 žien a 2 pracovníci so zníženou pracovnou
schopnosťou. Z tohto celkového počtu zamestnancov bolo 20 technickohospodárskych pracovníkov a 73 zamestnancov pracovalo na robotníckych pozíciách.
V porovnaní s rokom 2017 sa celkový počet zamestnancov nezmenil.
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V roku 2019 ako aj v nasledujúcich rokoch predpokladáme nárast zamestnancov
predovšetkým na elektromontážnych pozíciách.
Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov
Fyzický stav k 31.12.
z toho
THP pracovníci
Robotníci

2015
95
95

2016
91
89

2017
91
93

2018
91
93

21
74

20
69

20
73

20
73

Štruktúra zamestnancov

Štuktúra zamestnancov podľa pohlavia

Veková štruktúra zamestnancov
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V. Doplňujúce údaje
V.1. Informácie o organizačných zložkách
Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. k 31.12.2018 nemala žiadnu
organizačnú zložku v zahraničí.

V.2. Informácie o nadobudnutých vlastných akciách
Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely
ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

V.3. Informácie o nákladoch na výskum a vývoj
Spoločnosť v roku 2018 neinvestovala do výskumu a vývoja.

V.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účt.
obdobia
Začiatkom roka 2019 došlo k zmene vlastníckej štruktúry a k odpredaju celého
obchodného podielu v spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.
spoločnostiam ELTRA, s.r.o. a ED Holding a.s.

VI. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018
Konatelia spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. v súlade so
stanovami spoločnosti predkladajú na valné zhromaždenie nasledovný návrh na
vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018:
Výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie - zisk

16 110,22 €

Preúčtovanie zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov

15 304,71 €

Prídel do rezervného fondu

805,51 €
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Kontakty
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.
Teplárenská 5
040 12 Košice

Tel: +421 55 72623 02
e-mail: obchodne@ezke.sk
www.ezelektrosystemy.webnode.sk

9

