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I. Úvodné slovo
Vážení obchodní partneri, vážení kolegovia,
dovoľte mi, aby som Vás informoval o vývoji v spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY
Košice s.r.o. v roku 2019.
Uplynulý rok bol pre našu spoločnosť významný z viacerých dôvodov. Začiatkom roka
2019 došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre našej spoločnosti, keď 80%-tný obchodný
podiel získala spoločnosť ELTRA, s.r.o. a zvyšný 20%-tný podiel spoločnosť
ED Holding a.s. Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. sa tým zaradila do
silnej medzinárodnej holdingovej skupiny EP Industries, a.s.
Rok 2019 bol z pohľadu našej spoločnosti zároveň veľmi úspešný.
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. zaznamenali najvyšší objem tržieb od roku
2011 a zároveň historicky najvyšší zisk po zdanení. Tieto úspechy sa podarilo
dosiahnuť vďaka silnému zázemiu nových majiteľov a tiež vďaka značnému nárastu
efektivity tak v oblasti riadenia a využitia ľudských zdrojov ako aj vo vnútornom
fungovaní spoločnosti.
Pozitívne môžem hodnotiť rok 2019 aj z hľadiska zabezpečenia dostatočnej
zákazkovej náplne a tiež z pohľadu finančného krytia obchodných aktivít firmy. Vďaka
členstvu v rešpektovanom medzinárodnom holdingu sa nám podarilo expandovať aj
do iných odvetví mimo nášho tradičného obchodného partnera U.S. Steel Košice, s.r.o.
čím došlo k diverzifikácii portfólia našich odberateľov.
U.S. Steel Košice, s.r.o. však naďalej pre nás ostáva hlavným odberateľom našich
služieb, s ktorým sme aj v roku 2019 realizovali prevažnú časť našich obchodných
aktivít či už priamo alebo ako poddodávateľ pre iné spoločnosti. Medzi našich
najvýznamnejších obchodných partnerov v roku 2019 patrili tiež spoločnosti TENZA
Slovakia, spol. s r.o. a Siemens s.r.o.
Chcem sa týmto poďakovať všetkým zamestnancom, vďaka ktorým sme uvedené
úspechy boli schopní dosiahnuť a verím, že vďaka pokračujúcej systematickej práci
dokážeme aj v nadchádzajúcom roku 2020 dosiahnuť stanovené ciele a úspešne
zvládnuť všetky výzvy, ktoré pred nami stoja.

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

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.
Dominantnou oblasťou jej 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 2019 rozvíjala svoje
obchodné aktivity najmä na domácom trhu pričom sa podarilo diverzifikovať zákazkovú
náplň aj mimo hlavného obchodného partnera U. S. Steel Košice, s.r.o.
Počas roka 2019 sa realizovalo spolu 93 zákaziek v celkovom objeme 4 228 198 EUR
čo predstavuje medziročný nárast o 51%. Ukončených bolo 84 zákaziek a do roku
2020 sa prenieslo 9 zákaziek (z toho 5 zákaziek bolo začatých v roku 2019).
Medzi najvýznamnejšie zákazky realizované v roku 2019 patrili:





Odprášenie Aglomerácie - pásy 1, 2 a 3 – TENZA Slovakia, spol. s r.o.
Výmena izolátorov TV – ELTRA, s.r.o.
Elektromontážne práce na sušičke - Mondi SCP, a.s.
Demontáž dynamolinky č. 1 a č. 2 - U. S. Steel Košice, s.r.o.

Najväčšími obchodnými partnermi, ktorým spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY
Košice s.r.o. v roku 2019 poskytla svoje služby, boli:
-

TENZA Slovakia, spol. s r.o. (3 realizované zákazky v roku 2019 v
celkovej hodnote 1 271 400 EUR)
Siemens s.r.o. (32 realizovaných zákaziek v celkovej hodnote 1 259 685 EUR)
U. S. Steel Košice, s.r.o. (11 realizovaných zákaziek v celkovej hodnote
566 696 EUR)
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IV.2. Hospodárske výsledky za rok 2019
Tržby z hlavnej činnosti spoločnosti v priebehu roka 2019 vzrástli medziročne o 54,8%
na úroveň 4 393 718 EUR. Rast tržieb sa prejavil aj v náraste pridanej hodnoty
o 68,3% a mal tiež pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia, keď spoločnosť
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. za rok 2019 vykázala zisk po zdanení vo výške
1 135 768 EUR. Účtovná hodnota majetku spoločnosti k 31.12.2019 dosiahla
2 022 895 EUR, z toho neobežný majetok bol vo výške 617 578 EUR.
Spoločnosť zabezpečovala všetky výkony s priemerným počtom zamestnancov 93,
z toho 19 bolo technicko-hospodárskych pracovníkov.
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
3 794
3 763
3 694
69
1 926
-51
18
3

2016
3 020
2 950
2 884
67
2 016
-50
16
14

2017
2 562
2 618
2 554
65
1 901
-57
8
6

2018
2 839
3 478
3 413
65
2 040
-48
17
16

2019
4 394
5 062
3 597
1 465
3 435
-19
1 447
1 136

Aktíva spolu
Neobežný majetok
Obežný majetok
Pasíva spolu

1 797
722
1 062
1 797

1 442
743
686
1 442

1 368
717
636
1 368

1 364
654
696
1 364

2 023
618
1 400
2 023

ROA (rentabilita aktív)
ROS (rentabilita tržieb)

0,2%
0,1%

0,9%
0,4%

0,4%
0,2%

1,2%
0,6%

56,1%
25,8%

IV.3. Zamestnanci
K 31.12.2019 spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. zamestnávala 94
kmeňových zamestnancov, z toho bolo 6 žien a 5 pracovníkov so zníženou pracovnou
schopnosťou. Z tohto celkového počtu zamestnancov bolo 18 technickohospodárskych pracovníkov a 76 zamestnancov pracovalo na robotníckych pozíciách.
V porovnaní s rokom 2018 sa celkový počet zamestnancov zvýšil o jedného
zamestnanca, pričom počet zamestnancov pracujúcich na robotníckych pozíciách sa
zvýšil o troch a počet technicko-hospodárskych pracovníkov poklesol o dvoch.
V roku 2020 ako aj v nasledujúcich rokoch predpokladáme nárast zamestnancov
predovšetkým na elektromontážnych pozíciách.
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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

2019
93
94

21
74

20
69

20
73

20
73

18
76

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 31.12.2019 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 2019 neinvestovala do výskumu a vývoja.
V.4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účt.
obdobia
Dňa 11.3.2020 vyhlásila WHO stav pandémie, poukazujúc na šírenie
koronavírusu, ktorý postihol chorobou COVID -19 cez 200.000 ľudí vo viac ako 119
krajinách. V súčasnej situácii ešte nie je možné predikovať dopady tejto pandémie na
jednotlivé druhy priemyslu. Môžeme však s určitosťou konštatovať, že negatívne
dopady budú pociťovať všetky sektory a to nielen v Európe, ale celosvetovo.
Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice, s.r.o. realizuje všetky opatrenia,
aby minimalizovala dopady tejto pandémie na svoje podnikanie a v prvom rade zaručila
adekvátnu ochranu svojich zamestnancov. Spoločnosť zabezpečila dostatočné
množstvo ochranných pomôcok (rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky,...) a
rovnako realizovala množstvo organizačných opatrení, aby minimalizovala
identifikované riziká.
Spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice, s.r.o. je zároveň v intenzívnom
kontakte so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi tak, aby zabezpečila plynulosť svojej
prevádzky. V súčasnosti spoločnosť zaznamenala prechodný pokles dopytu o približne
40%.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti nevieme určiť dobu trvania reštrikčných
opatrení, je ťažké predikovať vývoj situácie a nemožno vylúčiť, že predlžovanie týchto
opatrení môže mať vplyv na objem výkonov v ďalších mesiacoch.
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VI. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019
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 2019:
Výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie – zisk

1 135 767,61 €

Preúčtovanie zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov

1 133 585,00 €

Prídel do rezervného fondu

2 182,61 €

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
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