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Všeobecné údaje 2003 2002

Zásobovacia oblasť km2 15 746 15 746

Predaj elektriny GWh 4 498 4 533

Odberné miesta počet 594 576 594 110

Ekonomické údaje

Tržby celkom tis. Sk 13 025 364 11 379 589

- tržby za elektrinu tis. Sk 12 939 867 11 225 217

EBITDA* tis. Sk 2 012 652 584 579

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie tis. Sk 1 148 376 (178 867)

Bilančná suma tis. Sk 6 984 948 6 627 048

Neobežný majetok tis. Sk 4 382 860 4 075 272

Vlastné imanie tis. Sk 4 997 871 3 745 033

Základné imanie tis. Sk 3 363 000 3 363 000

Čistá finančná zadĺženosť** tis. Sk (819 771) 201 963

Čistý peňažný tok zo základných 

podnikateľských činností 

(Operating Cash Flow) tis. Sk 1 706 836 359 080

Free Cash Flow I *** tis. Sk 1 010 225 (164 756)

Zisk/Strata na akciu Sk 341,47 (53,19)

Investície tis. Sk 715 720 506 596

Priemerný počet zamestnancov počet 1 994 2 002

* EBITDA = Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation
(zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou)

** Čistá finančná zadĺženosť = rozdiel medzi finančnými záväzkami a finančným majetkom  
*** Free cash flow I = Cash Flow z prevádzkovej činnosti znížený o výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

1.1 Prehľad najdôležitejších ukazovateľov
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1.2 Príhovor predsedu predstavenstva 

Milí čitatelia,
obchodný rok 2003 bol pre Východoslovenskú energetiku a.s. celko-
vo úspešný. Rok po vstupe strategického investora RWE sa podnik
zmenil a je dobre sformovaný pre liberalizáciu energetického trhu na
Slovensku. Pozrime sa späť na obdobie zmien a modernizácie.

Vzhľadom na liberalizáciu slovenského trhu s elektrickou energiou
sme analyzovali naše procesy a vo všetkých úsekoch podniku sme
postupy a organizáciu nasmerovali na zákazníkov. Prijali sme novú
podnikovú štruktúru - tak, aby sme aj v budúcnosti boli schopní
zásobovať zákazníkov elektrickou energiou bezpečne a cenovo
výhodne. Zároveň so zmenou štruktúry sme ďalej rozvinuli aj podni-
kovú kultúru. Meniace sa podmienky trhu vidíme ako šancu pre náš
podnik. Na to potrebujeme pracovníkov, ktorí sú pripravení čeliť
výzvam. Pretože práve kvalifikácia a pripravenosť našich manažérov
a zamestnancov na zmeny sú dôležitými faktormi v konkurencii.
V tomto smere sa nachádzame v učebnom procese. Ale naši zamest-
nanci stále viac dokazujú, že sú pripravení aktívne spoluvytvárať
procesy zmien.

Reštrukturalizácia, ktorá je za nami, a nová organizačná štruktúra si
vyžadovali vysokú mieru nasadenia všetkých zúčastnených. Našich
manažérov a zamestnancov sme zapojili do tvorby konceptov tak,
aby mohli priniesť svoje predstavy a skúsenosti. Im patrí naša vďaka
za ich angažovanosť a kreativitu.
Ďakujeme však aj predstaviteľom odborov, ktorí spolupôsobia kon-
štruktívne a prebrali zodpovednosť za budúcnosť nášho podniku.
Pred nami je rok 2004, ktorý si bude zasa vyžadovať od všetkých
zamestnancov poriadne úsilie, aby sme aj v budúcnosti boli pre
našich zákazníkov spoľahlivým dodávateľom elektrickej energie.
Tvorba novej štruktúry zákona o energetike, pokračujúce otváranie
trhu je pre nás povzbudením, aby sme boli ešte lepší. Sme si istí, že
naši zamestnanci radi prijmú túto výzvu, aby dali našim zákazníkom
to najlepšie.
Naše poďakovanie patrí aj obchodným partnerom. Bez korektnej
spolupráce s nimi by náš úspech nebol možný.

Carl-Ernst Giesting
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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1.3 Správa dozornej rady 

V súlade so zákonmi SR a stanovami spoločnosti sledovala dozorná
rada v roku 2003 obchodné vedenie spoločnosti predstavenstvom
a dodržiavanie stanov spoločnosti. V obchodnom roku 2003 sa usku-
točnilo 5 riadnych zasadnutí a 1 mimoriadne zasadnutie dozornej
rady. 

Pravidelnými bodmi zasadnutí dozornej rady boli informácie
o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, informácie o uzneseniach
zo zasadnutí predstavenstva spoločnosti a informácie o zmluvách
uzatvorených medzi prepojenými osobami. Dozorná rada okrem
iného prerokovala účtovnú závierku za rok 2002, správu o novej
organizačnej štruktúre VSE a.s. od 1. 7. 2003 a návrh na zvyšovanie
efektivity v nekľúčových činnostiach. 

Dozorná rada okrem iného schválila:
- obchodný plán VSE a.s. na rok 2003 
- založenie dcérskej spoločnosti VSE IT služby, s. r. o.
- založenie dcérskej spoločnosti VSE Sieťové služby, s. r.o.
- voľbu spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za

audítora VSE a.s. na rok 2003 

Dozornú radu počas celého roka ústne aj písomne predstavenstvo
spoločnosti informovalo o situácii na trhu s elektrickou energiou,
o priebehu obchodov, o situácii a vývoji spoločnosti, o investičných
zámeroch, o situácii v personálnej oblasti, o vývoji nákladov a výno-
sov a o finančnom plánovaní. Okrem toho sa predseda dozornej rady
aj mimo zasadnutí dozornej rady informoval a radil o jednotlivých
postupoch a prerokoval otázky stratégie spoločnosti a obchodnej
politiky.

Predstavenstvom vypracovaná ročná účtovná závierka, pozostávajú-
ca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, je overená vybraným
audítorom, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. so zreteľom
na účtovníctvo a odobrená výrokom audítora s výhradou.

Správu audítora ako aj ročnú účtovnú závierku, pozostávajúcu zo
súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok členovia dozornej rady
prerokovali na zasadnutí dňa 28. júna 2004. 

Dozorná rada prerokovala ročnú účtovnú závierku k 31. decembru
2003 a doporučuje valnému zhromaždeniu schváliť túto ročnú
účtovnú závierku.

Dozorná rada sa na viacerých zasadnutiach zaoberala rozdelením
zisku. Nakoľko sa akcionári dohodli, že neznížia základné imanie, vzala
na vedomie zmenený návrh predstavenstva na rozdelenie zisku predlo-
žený dňa 23. júna 2005. Doporučuje valnému zhromaždeniu prijať
uznesenie o rozdelení zisku podľa zmeneného návrhu predstavenstva.

Košice, 23. júna 2005

Ing. Michal Duranko
predseda dozornej rady
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1.4 Základné údaje o spoločnosti

Akciová spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (v ďalšom tiež
"Spoločnosť", "VSE") bola založená rozhodnutím zakladateľa (Fond
národného majetku SR) zakladateľskou listinou zo dňa 17. 12. 2001
v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 645 zo dňa 11. 7. 2001 o privati-
zácii podniku Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice.
Východoslovenská energetika a.s. prebrala všetok majetok, práva,
povinnosti a záväzky štátneho podniku Východoslovenské energe-
tické závody, š.p. Košice, zrušeného bez likvidácie na základe roz-
hodnutia MH SR č. 288/2001 zo dňa 14. 12. 2001.

Východoslovenská energetika a.s. vznikla k 1. 1. 2002, kedy bola
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., Oddiel
Sa, Vložka č. 1203/V, a to takto:

Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo: Mlynská 31

042 91 Košice
IČO: 36 211 222

1.5 História spoločnosti

1929 - založená účastinná spoločnosť Východoslovenské elektrárne,
právny predchodca Východoslovenskej energetiky a.s. V tom
istom roku bola prehlásená za všeužitočný podnik.

1942 - Východoslovenské elektrárne sa po rozhodnutí správnych rád
ostatných všeužitočných elektrárenských spoločností na
území Slovenska začlenili do účastinnej spoločnosti Sloven-
ské elektrárne.

1946 - majetok účastinnej spoločnosti Východoslovenských elek-
trární prešiel pri znárodnení všetkých energetických podni-
kov do rúk štátu.

1949 - Východoslovenské elektrárne sa stali národným podnikom
ako samostatný právny subjekt.

1969 - Východoslovenské elektrárne sa stali súčasťou Slovenských
energetických podnikov.

1990 - Východoslovenské energetické závody ako samostatný štátny
podnik.

2002 - Východoslovenské energetické závody sa pretransformovali
na štátnu akciovú spoločnosť Východoslovenská energetika.

23. januára 2003 došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a akcionárskej
dohody medzi Ministerstvom hospodárstva, Fondom národného
majetku SR a RWE Plus AG1 o predaji 49 % podielu akciovej spoločnos-
ti Východoslovenská energetika nemeckej spoločnosti RWE Plus AG.

Východoslovenská energetika a.s. pôsobí na území Košického, Pre-
šovského a časti Banskobystrického kraja. Zabezpečuje dodávku
elektriny takmer 600 tisíc odberateľom. 

1.6 Predmet činnosti

Predmetom činnosti VSE je predovšetkým:
- výstavba energetických a teplárenských diel, zariadení potrebných

pre ich prevádzku vrátane dispečerskej riadiacej techniky a tech-
nických prostriedkov na riadenie spotreby elektriny

- údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických a tep-
lárenských zariadení a zariadení dispečerskej riadiacej techniky

- dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 kV a nižších napäťo-
vých stupňov

- projektovanie elektrických zariadení
- projektovanie a výroba strojárenských výrobkov: spojovacích

súčastí, rozvádzačov
- realizácia elektrických zariadení do 110 kV
- revízie elektrických zariadení
- opravy transformátorov
- opravy elektromerov
- výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení pre

elektrické vykurovanie
- vývoj, výroba a servis prístrojovej techniky pre energetiku
- výkup, tranzit a rozvod elektriny 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete,

poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie
a prevádzkovanie rádiových zariadení, poskytovanie Internetu

1 Obchodné meno spoločnosti RWE Plus AG bolo od 1. 10. 2003 zmenené na
RWE Rhein-Ruhr AG. Od 8. 3. 2004 sa vlastníkom 49 % podielu na VSE, a. s.
stala na základe zmluvy o odštiepení a prevzatí spoločnosť RWE Energy AG
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1.7 Štruktúra akcionárov

Základné imanie spoločnosti vo výške 3 363 000 000 Sk tvorilo k 31.
12. 2003: 3 363 000 ks akcií na meno s menovitou hodnotou jednej
akcie 1 000 Sk.

K 31. 12. 2003 boli akcionármi VSE:
- Fond národného majetku SR - vlastník 1 715 130 ks akcií v meno-

vitej hodnote 1 715 130 000 Sk, t.j. 51 %-ný podiel na základnom
imaní a na hlasovacích právach

- RWE Rhein-Ruhr AG (teraz RWE Energy) – vlastník 1 647 870 ks
akcií v menovitej hodnote 1 647 870 000 Sk, t. j. 49 %-ný podiel na
základnom imaní a na hlasovacích právach

1.8 Zloženie orgánov spoločnosti
Predstavenstvo - do 23. 1. 2003

Ing. Jozef Böjtos
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Gabriel Homolya
podpredseda predstavenstva

Ing. Slavomír Brudňák

Ing. Vladimír Roják

Ing. Ľubomír Šarník

Dozorná rada - do 23. 1. 2003

Ing. Alojz Glinský TELESPEC Slovensko, Stropkov
predseda

Mgr. Bohuslav Brendza Fond národného majetku SR, Bratislava
podpredseda

Ing. Jaroslav Michalco TPM Bratislava spol. s r. o., Bratislava
II. podpredseda

Ing. Alena Adamová * Východoslovenská energetika a. s.,
Košice

Ing. Imrich Fülöp Košický samosprávny kraj

Ing. Anna Jusková * Východoslovenská energetika a. s.,
Košice

Ing. Milan Kachút Ministerstvo hospodárstva SR,
Bratislava

Ing. Dušan Leskovjanský * Východoslovenská energetika a. s., 
Košice

Ing. Ľudovít Mydlo * Východoslovenská energetika a. s.,
Košice

Martin Ondko INCOS a. s., Žilina

MVDr. Igor Pribula Okresný úrad, Vranov nad Topľou

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.  Technická univerzita, Košice

V súvislosti s uzavretím zmluvy o kúpe 49 % akcií spoločnosti strate-
gickým investorom RWE Plus AG 23. 1. 2003 došlo k menovaniu
nových členov predstavenstva a dozornej rady.

* zástupcovia zamestnancov v dozornej rade
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Predstavenstvo - od 23. 1. 2003

Carl-Ernst Giesting
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Valentín Stanislav
podpredseda predstavenstva

Ing. Slavomír Brudňák

Dr. Frank Kreuzer 

Ing. Vojtech Kusý

Dozorná rada - od 23. 1. 2003

Ing. Michal Duranko Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
predseda

Dr. Klaus Bussfeld RWE Plus AG, Essen, SRN
podpredseda

Elemír Jakab starosta, Veľké Raškovce 

Ing. Ľudovít Mydlo * Východoslovenská energetika a. s., 
Košice

Ing. Anton Novák ZTS Sabinov a.s.

Ing. Emil Pečík daňový poradca, Žilina

Ladislav Perun * Východoslovenská energetika a. s.,
Košice

Ing. Jarmila Répássyová Fond národného majetku SR, Bratislava

Ing. Ľubomír Valko* Východoslovenská energetika a. s.,
Košice

Valné zhromaždenie VSE dňa 15. 12. 2003 odvolalo z funkcie člena
a zároveň podpredsedu dozornej rady pána Dr. Klausa Bussfelda
a súčasne do funkcie člena a zároveň podpredsedu dozornej rady
zvolilo pána Dr. Andreasa Radmachera.

Valné zhromaždenie VSE na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.
marca 2004 odvolalo z funkcie člena a podpredsedu predstavenstva
pána Ing. Valentína Stanislava a zároveň do funkcie člena a pod-
predsedu predstavenstva zvolilo pána Ing. Petra Oravského. Z funk-
cie člena predstavenstva bol taktiež odvolaný pán Ing. Slavomír
Brudňák a do tejto funkcie bol zvolený pán Ing. Peter Koval. 

Ďalej bol na zasadnutí valného zhromaždenia z funkcie člena dozor-
nej rady odvolaný pán Ing. Emil Pečík a do funkcie člena dozornej
rady bol zvolený pán Ing. Stanislav Kočiš.

* zástupcovia zamestnancov v dozornej rade
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1.9 Nákup elektriny

Naša spoločnosť nedisponuje vlastnými výrobnými zariadeniami,
takže celý objem elektriny nakupujeme externe. Najväčším dodáva-
teľom sú Slovenské elektrárne, a.s. s podielom cca. 98 %. Okrem
toho nakupujeme elektrinu z obnoviteľných energetických zdrojov
a z kogeneračných zariadení. 1 % z nášho celkového portfólia náku-
pu tvorí import z Ukrajiny.

1.10 Predaj elektriny

V priebehu roku 2003 sme našim zákazníkom predali spolu 4 498
GWh elektrickej energie. V porovnaní s minulým rokom to predstavu-
je pokles o 0,77%.

Vo veľkoodbere sme zaznamenali pokles o 0,45 % v dôsledku nižšej
spotreby nášho najväčšieho zákazníka. U domácností bola dodávka
nižšia o 1,19 %. Tento pokles spočíva v úsporných opatreniach našich
zákazníkov (hlavne v maloodbere) a v tom, že oproti minulému roku
boli zimné mesiace november a december v tomto roku teplejšie. 
V nasledujúcich grafoch je znázornený vývoj objemu predaja jednot-
livým segmentom zákazníkom od roku 1999.

Napriek menšiemu predajnému množstvu sa tržby z predaja zvýšili,
pretože začiatkom roka sme presadili zvýšenie ceny, schválené
ÚRSO, ktoré viedlo ku zvýšeniu priemernej ceny užitočnej dodávky
elektriny o 16 %. 

Predaj v mil. Sk v rokoch 1999 - 2003
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Štruktúra
predaja elektriny 

v roku 2003

veľkoodber - VVN
27,43 %

ostatná spotreba 0,42 %

maloodber 
- podnikatelia 

13,28 %

veľkoodber - VN
 31,75 %

maloodber
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27,12 %

Nákup
elektriny 
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ZE
0,17 %

MZE
0,69 %

SE, a. s.
97,7 %

SSE
0,4 %

Zahraničie
1,04 % * v stĺpci celkom sú v rokoch 1999-2001 obsiahnuté aj iné dodávky

v rámci štátnych energetických spoločností

* v stĺpci celkom sú v rokoch 1999-2001 obsiahnuté aj iné dodávky
v rámci štátnych energetických spoločností

** v celkovom objeme predaja v roku 2003 sú zahrnuté aj ostatné tržby
z predaja elektriny vo výške 59 mil. Sk
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1.11 Kontakt so zákazníkmi a marketing 

Snaha zoznámiť zákazníkov s našou spoločnosťou a súčasne propa-
govať kvalitu našich služieb určovala činnosti marketingu v sledova-
nom období. S týmto zámerom sme sa zúčastnili na rôznych regio-
nálnych výstavách a využili tieto fóra, aby sme našich zákazníkov
informovali o zmenách na trhu s elektrickou energiou.

V rámci sponzorských aktivít sme podporili duševne postihnuté deti
a dospelých zo sociálneho domova AMÁLIA v Rožňave a Slovenský
zväz telesne postihnutých na medzinárodnom tenisovom turnaji pre
vozičkárov SLOVAKIA OPEN 2003. Okrem toho sme boli hlavným
sponzorom Medzinárodného maratónu mieru, ktorý má v regióne,
hlavne v meste Košice, dlhoročnú tradíciu. 

Okrem toho sme uskutočnili mnohé marketingové prieskumy, medzi
inými aj audit kvality kontaktných miest zákazníka, anketu veľkood-
berateľov atď. Tieto prieskumy nám poslúžia, aby sme naše výkony
zlepšili a tak mohli splniť očakávania našich zákazníkov. 

1.12 Sieť 

Východoslovenská energetika a.s. zásobovala svojich zákazníkov
elektrinou v sledovanom období plynulo a bez vážnejších porúch. 
Dispečerské maximum sme dosiahli dňa 15.12. 2003 o 16:30 vo výške
814 MW. Maximálny priemerný hodinový výkon sme dosiahli 15. 12.
2003 o 17:00 vo výške 782,4 MW. Absolútne minimálne zaťaženie
siete bolo dňa 1. 9. o 3:00 vo výške 304 MW. Najnižší priemerný hodi-
nový výkon sme dosiahli 1. 9. 2003 o 2:00 vo výške 312 MW. 

Spoľahlivosť dodávky elektrickej energie je na úrovni porovnateľnej
s minulými rokmi.
Na zariadeniach 110 kV sme zaznamenali 15 porúch, pričom väčšinu
z nich spôsobilo poškodenie sekundárnej techniky v elektrických
staniciach.
Priemerný čas výpadku bol 19 minút, pričom väčšinou nedošlo k pre-
rušeniu dodávky.
Na zariadeniach 22 kV sme zaregistrovali 260 porúch s poškodením
zariadenia a 759 trojminútových výpadkov. Prerušenie dodávky pri
poruchách trvalo priemerne 108 minút.

Štruktúra
distribučných

sietí

NN vonkajšie 42 %

NN káblové 12 %

VN káblové 5 %

VVN 6 %

VN vonkajšie 35 %
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1.13 Investície 

V sledovanom období sme preinvestovali celkom 716 mil. Sk, z toho
467 mil. Sk do energetických zariadení (65 %). Vo viac ako 430 jed-
notlivých projektoch sme obnovovali našu sieť, aby sme stále zlep-
šovali jej kvalitu a spoľahlivosť dodávky pre našich zákazníkov. 
K významným projektom patria:
- zakúpenie elektrickej stanice 110/22 kV Snina 
- rekonštrukcia viacerých elektrických vedení 22 kV
- obnova sietí NN a distribučných transformačných staníc
- výmena centrálnej automatiky hromadného diaľkového ovládania
- implementácia spínacích prvkov na báze vákuovej techniky a zakú-

penie meracej techniky pre neinvazívnu diagnostiku prevádzko-
vých zariadení

- elektrická stanica Haniska, rekonštrukcia 22 kV - rozvodne
- 110 kV vedenie Lemešany - Krompachy, rekonštrukcia - výmena

vodičov 
- Krompachy - opravovňa a skúšobňa transformátorov

Okrem toho sme zrekonštruovali rajónové dispečingy v Prešove a
Michalovciach a urobili opatrenia na ich prepojenie s centrálnym
dispečingom. Sú pripravené na použitie najmodernejšej digitálnej
technológie a prenos informácií po optovláknach. 

K ďalším významným investíciám patria obnova a rozvoj telekomuni-
kačných a informačných systémov, obnova dopravných a mechani-
začných prostriedkov, nákup energetických zariadení v správe cud-
zích investorov a ďalšie akcie, ktoré súvisia s činnosťou VSE ako
distribučnej firmy.

Elektrické stanice
17 %

rozvodné siete VVN
2 %

VN rozvodne
1 %

VN vedenia
7 %

NN, VN siete a TR
23 %

NN, VN siete a TR
s príspevkom

10 %

Nehmotný majetok
11 %

Stroje a zariadenia
 13 %

Stavby DRT
3 %

Stavby telekomunikácií
2 %

Ostatné investície - stavby,
pozemky 8 %

Výpočtová technika
a informatika 3 %

Investície
v roku 2003
po smeroch

v %
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1.14 Zamestnanci

V našej spoločnosti sa personálnej politike venuje tradične mimo-
riadne veľká pozornosť. Uplynulý rok sa vyznačoval rozmanitými
organizačnými zmenami. Na zaistenie úspechu nášho podniku, ako
aj na úspešné ukončenie organizačných zmien, ktoré sa v dôsledku
liberalizácie trhu stávajú nevyhnutnosťou, potrebujeme vysoko kva-
lifikovaných zamestnancov.
Prostredníctvom interných a externých vzdelávacích opatrení sa
nám darí podporovať a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov v súlade
s požiadavkami ich práce. Na prvom mieste pritom prirodzene stoja
aktivity na zvyšovanie odbornej kvalifikácie. V rastúcej miere sme

realizovali aj školenia v oblasti informačných technológií. Jazykové
školenia tvoria ďalšiu oblasť našich vzdelávacích aktivít a majú za
cieľ uľahčiť integráciu našich zamestnancov do medzinárodných
aktivít personálneho rozvoja nášho strategického partnera RWE
Energy.   

K 31. 12. 2003 sme zamestnávali 1 953 spolupracovníkov (v minulom
roku: 2001).
Z toho 23,6 % tvorili ženy a 76,4 % muži. 

Štruktúra zamestnancov 31. 12. 2003 31. 12. 2002

Robotníci 1 075 1 050

TSZ 878 951

Muži 1 492 1 534

Ženy 461 467

Čiastočný úväzok 9 8

Plný úväzok 1 944 1 993

Spolu 1 953 2 001



Miera fluktuácie predstavovala v sledovanom období 10 %. 125 spo-
lupracovníkov sa s firmou rozlúčilo a zároveň sme privítali 77 nových
zamestnancov. 

Priemerný vek našich zamestnancov sa pohybuje na úrovni cca. 41
rokov; priemerná doba trvania pracovného pomeru v našej spoloč-
nosti predstavuje približne 15 rokov. Priemerná mesačná mzda je
22 894,- Sk.

Služobný vek
k 31. 12. 2003

Veková štruktúra
k 31. 12. 2003

55 -59

50 - 54

od 60

45 -49

13

52

30 -34

muži                          ženy

35 -39

40 - 44

25 -29

18 - 24

132 7

216

7

241

239

231

237

164

83

95

57

75

86

39

25 / 19

10 -17

5 - 9

do 4

149

179

353

723

276

208
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1.15 Životné prostredie

Životnému prostrediu je v spoločnosti VSE venovaná osobitná
pozornosť.

Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na zabránenie znečisteniu
životného prostredia. Z tohto dôvodu sme vypracovali program
nakladania s odpadmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Od 1. 1. 2003 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane prírody
a krajiny. Na zabezpečenie hrebeňových zábran na našich vede-
niach, ktoré vyžaduje zákon, sme so Štátnou ochranou prírody uza-
tvorili Dohodu o vzájomnej spolupráci.

Keďže do našej zásobovacej oblasti spadajú aj národné parky
a chránené krajinné oblasti, sústredíme našu pozornosť na to, aby
bol tento životný priestor pri všetkých našich činnostiach rešpekto-
vaný.
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1.16 Kapitálové účasti

Transelektro, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sídlo: Hollého 3
040 01 Košice 

IČO: 31 680 470
Deň zápisu do OR: 1. 11. 1993
Základné imanie: 1 000 000 Sk
Výška podielu VSE: 25,5 %

Predmet činnosti:
- oprava elektrických zariadení
- výstavba elektrických sietí a elektrických staníc
- montáž a prenájom telekomunikačných zariadení
- prenájom elektrického vedenia a elektrických staníc - stavieb

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2003 pred zdanením:
2 655 tis. Sk.

Energotel, a. s., Bratislava

Sídlo: Miletičova 7
821 08 Bratislava

IČO: 35 785 217
Deň zápisu do OR: 29. 3. 2000
Základné imanie: 66 000 000 Sk
Výška podielu VSE: 16,67 %

Predmet činnosti:
- zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej

siete
- poskytovanie telekomunikačných služieb, okrem verejnej telefón-

nej služby
- poskytovanie prenájmu telekomunikačných okruhov pre poskyto-

vateľov verejných telekomunikačných služieb
- poskytovanie prenájmu telekomunikačných okruhov pre konco-

vých užívateľov
- prenájom nenasvietených optických vlákien

Dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2003 pred zdanením:
13 250 tis. Sk.

V roku 2003 založila Východoslovenská energetika a. s. dve dcérske
spoločnosti: VSE IT služby, s. r. o. a VSE Sieťové služby, s. r. o.

VSE IT služby, s. r. o.

Sídlo: Mlynská 31
042 91 Košice

IČO: 36 573 973
Deň zápisu do OR: 22. 10. 2003
Základné imanie: 200 000 Sk
Výška podielu VSE: 100 %

Predmet činnosti: 
- komplexné riešenia informačných a výpočtových systémov
- automatizované spracovanie dát
- návrh a dodávka informačných systémov a počítačových sietí
- poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe

zmluvy s autorom 

VSE Sieťové služby, s. r. o.

Sídlo: Mlynská 31
042 91 Košice

IČO: 36 574 538
Deň zápisu do OR: 24. 11. 2003
Základné imanie: 200 000 Sk
Výška podielu VSE: 100 %

Predmet činnosti: 
- montáž, údržba a opravy zariadení dispečerskej a telekomunikač-

nej techniky           
- montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba optických káblových roz-

vodov a ich príslušenstva
- inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo



Ekonomika
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1.17 Vývoj výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia

V roku 2003 sa čistý zisk spoločnosti oproti predchádzajúcemu roku
výrazne zlepšil. Kým rok 2002 sme uzavreli so stratou vo výške 179
mil. Sk, dosiahli sme v sledovanom období zisk vo výške 1 148 mil. Sk.

Na rast zisku pred zdanením o 1 542 mil. Sk malo významný vplyv
zvýšenie cien elektriny na začiatku roka. K tomuto pozitívnemu
vývoju prispela aj nižšia tvorba opravných položiek, hlavne k pohľa-
dávkam z obchodnej činnosti po lehote splatnosti, ako aj nižšia tvorba

rezerv na zamestnanecké požitky v porovnaní s predchádzajúcim
rokom, kedy sme boli povinní vytvoriť túto rezervu prvýkrát . 

Aj pri výsledku hospodárenia z finančnej činnosti sme zaznamenali
potešujúci vývoj. Tento sa zlepšil o 84 mil. Sk a dosiahol výšku 3 mil. Sk.

Zisk na akciu sa zvýšil na 341 Sk (predchádzajúci rok : strata 53 Sk na
akciu).
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Celkové výnosy (13 604 mil. Sk) vzrástli o 1 834 mil. Sk (o 15,6 %).
Pri výnosoch z hospodárskej činnosti sme zaznamenali rast o 1 861
mil. Sk, kým finančné výnosy sa znížili o 12 mil. Sk a mimoriadne
výnosy o 15 mil. Sk.

Napriek nižším predaným množstvám sa tržby za elektrinu zvýšili
o 1 715 mil. Sk (o 15,3 %) . Vyplýva to zo schváleného zvýšenia cien
na začiatku roku, ktoré malo za následok 16 %-né zvýšenie priemer-
ných cien. 

* V roku 2002 sú do ostatných výnosov z hospodárskej činnosti zahr-
nuté aj mimoriadne výnosy, ktorých podiel na celkových výnosoch
predstavoval 0,12 %.

Celkové náklady (12 051 mil. Sk) vzrástli o 292 mil. Sk (o 2,5 %).
Nárast nákladov na hospodársku činnosť, ktoré sa zvýšili o 388 mil.
Sk, bol charakterizovaný hlavne nárastom nákladov spojených s rea-
lizáciou projektu Re-Desing SAP. Celkové náklady na nákup elektri-
ny vzrástli oproti prechádzajúcemu roku o 597 mil. Sk.

Finančné náklady poklesli o 96 mil. Sk, hlavne v dôsledku poklesu
nákladových úrokov z dôvodu postupného znižovania úverov a pozi-
tívneho vývoja úrokových sadzieb.  

Štruktúra
výnosov

v roku 2003 v %
(v zátvorke: údaje
 za predchádzajú-

ci rok)

Ostatné tržby
0,62 %

(1,29 %)

Aktivácia
3,06 %

(1,99 %)

Zúčtovanie rezerv a OP
0,49 %

(0,28 %)

Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti

0,29 %
(0,46 %) Finančné výnosy

0,41 %
(0,59 %)

Tržby za predaj tovaru
0,01 %

(0,02 %)

Tržby za predaj elektriny
95,12 %

(95,37 %)

Štruktúra
nákladov

v roku 2003 v %
(v zátvorke: údaje
 za predchádzajú-

ci rok)Spotreba materiálu,
tovaru a ostatných

neskladovateľných dodávok
3,92 %

(3,59 %)

Nákup elektriny
76,58 %

(74,84 %)

Služby
4,20 %

(3,17 %)

Osobné náklady
5,94 %

(6,13 %)

Odpisy neobežného
majetku
3,72 %

(4,13 %)

Tvorba rezerv a OP
1,39 %

(4,80 %)

Ostatné náklady
na hospodársku činnosť

0,57 %
(0,50 %)

Finančné náklady
0,43 %

(1,25 %)

Daň z príjmov
3,25 %

(1,59 %)
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1.18 Štruktúra majetku a zdrojov krytia majetku

Stav majetku v roku 2003 v porovnaní s predchádzajúcim rokom
vzrástol o 358 mil. Sk (o 5,4 %). Neobežný majetok vzrástol v sledo-
vanom období o 308 mil. Sk (o 7,5%) a obežný majetok o 50 mil. Sk
(o 1,9 %).

Na zvýšení neobežného majetku sa podieľal rast dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku v používaní (o 61 mil. Sk), ďalej
rast obstarávaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
(o 239 mil. Sk) a aj dlhodobého finančného majetku (o 8 mil. Sk)
v dôsledku založenia dvoch nových dcérskych spoločností VSE IT Služ-
by, s. r. o. a VSE Sieťové služby s. r. o. a v dôsledku precenenia našich
podielov na spoločnostiach Transelektro, s. r. o. a Energotel, a. s.

Nárast obežného majetku bol dôsledkom zvýšenia dlhodobých
pohľadávok o 30 mil. Sk (prepočet odložených daní v zmysle nových
ustanovení zákona o účtovníctve viedol k vzniku odloženej daňovej
pohľadávky), zníženia krátkodobých pohľadávok o 678 mil. Sk (zní-
ženie pohľadávok z obchodného styku o 777 mil. Sk) a zvýšenia
objemu finančného majetku o 698 mil. Sk (nárast termínovaných
vkladov).

Vlastné imanie vzrástlo oproti roku 2002 o 1 253 mil. Sk (o 33,5 %);
a jeho podiel na celkových pasívach vzrástol z 56,5 % na 71,6 %.
Najvýznamnejším faktorom zvýšenia vlastného imania bol dosiahnu-
tý výsledok hospodárenia za rok 2003.

Výška cudzích zdrojov poklesla o 895 mil. Sk (o 31,1 %). Aj keď
rezervy vzrástli o 43 mil. Sk, došlo zároveň k poklesu dlhodobých
záväzkov o 15 mil. Sk, k redukcii krátkodobých záväzkov o 592 mil.
Sk, položiek časového rozlíšenia o 10 mil. Sk a bankových úverov
o 321 mil. Sk
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1.19 Financovanie

Finančná situácia spoločnosti, podmienená dobrým výsledkom
hospodárenia, bola v roku 2003 vynikajúca.

Krátkodobý finančný majetok (1 275 mil. Sk) vzrástol oproti roku
2002 o 698 mil. Sk (o 120,9 %). To je predovšetkým dôsledkom náras-
tu peňažných prostriedkov z prevádzkovej činnosti o 1 348 mil. Sk.

Dostatočná likvidita umožňovala splácanie existujúcich úverov
v dohodnutých termínoch. Boli splatené úvery vo výške 320,6 mil.
Sk, z toho krátkodobý úver v čiastke 150 mil. Sk. Zostatok úverov
k 31. 12. 2003 predstavuje čiastku 455 mil. Sk, z čoho krátkodobá
časť, splatná do jedného roka, predstavuje 125,6 mil. Sk. Na zabez-
pečenie splácania všetkých záväzkov spoločnosti nebolo potrebné
čerpať v priebehu roka žiadne nové úvery.

Priaznivý vývoj na finančnom trhu s klesajúcimi úrokovými sadzba-
mi viedol aj v našej spoločnosti k zníženiu úrokových sadzieb z exi-
stujúcich úverov, cca o 2,0 % p.a, pretože tieto sú úročené pohybli-
vými úrokovými sadzbami.

Voľné finančné zdroje boli zhodnocované formou krátkodobých ter-
mínovaných vkladov a Repo tendrov Národnej banky Slovenska.
Výnosové úroky boli priaznivo ovplyvnené aj individuálnym úroče-
ním zostatkov na bežných účtoch spoločnosti, a to sadzbou viaza-
nou na fixing úrokových sadieb na medzibankovom trhu depozít.

1.20 Podnikateľský zámer na rok 2004

Rok 2004 považujeme za zlomový z pohľadu liberalizácie trhu
s elektrickou energiou. Očakávame, že ku koncu roka bude k dispo-
zícii nové znenie zákona o energetike, ktoré bude viesť k úplnej
liberalizácii priemyselných zákazníkov a podnikateľov, t.j. všetkých
zákazníkov okrem domácností. Kým v roku 2003 mala VSE iba jed-
ného zmluvne oprávneného zákazníka, po tejto zmene zákona bude
mať 75 tisíc zákazníkov možnosť opustiť regulovaný trh. 

V budúcom roku plánujeme v nadväznosti na väčšiu koncentráciu na
kľúčové oblasti, vyčleniť prevádzku distribučnej siete a s tým súvisia-
ce činnosti do dcérskej spoločnosti VSE Sieťové služby a činnosti súvi-
siace s informačnými technológiami do dcérskej spoločnosti VSE IT
Služby. Postupne budeme vyčleňovať, príp. predávať aj ďalšie činnos-
ti, ktoré nie sú pre VSE z pohľadu jej predmetu činnosti kľúčovými.

Celková dodávka elektriny zákazníkom by mala v roku 2004 dosiah-
nuť 4 250 GWh. V záujme zvyšovania kvality distribučnej siete a spo-
ľahlivosti dodávky elektriny zvýšime objem investícií na 1,1 mld. Sk.
Celkovo očakávame v roku 2004 výsledok hospodárenia, ktorý by
mal dosiahnuť približne úroveň hospodárskeho roka 2003.



Účtovná závierka za rok 2003
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V Ý C H O D O S L O V E N S K Á E N E R G E T I K A A . S .

A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť

za obdobie od: do:

SÚVAHA

k 31. decembru 2003      (v tisícoch Sk)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

mesiac rok mesiac

- riadna

Účtovná závierka

*/ vyznačuje sa krížikom

*/

Účtovná závierka

*/

- mimoriadna

- priebežná

- zostavená

- schválená

rok

0 1 2 0 0 3 1 2

x x
x

2 0 0 3

M L Y N S K Á 3 1

0 4 2 9 1 K O Š I C E

0 5 5 6 1 0 2 4 8 4 6 1 0 2 4 9 5

Zostavená dňa:

3. 5. 2004

Schválená dňa:

27. 6. 2005

Podpisový záznam člena štatutár-
neho orgánu účtovnej jednotky
alebo fyzickej osoby, ktorá je účto-
vnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky: 

Podpisový záznam osoby zodpoved-
nej za vedenie účtovníctva:

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky    Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

E-mail

x
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Ozna- STRANA AKTÍV č. riad- Bežné účtovné obdobie Bezprostredne  
čenie ku predchádzajúce

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

Spolu majetok r. 002+003+032+062 001 13 073 661 6 088 713 6 984 948 6 627 048
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 0 0
B. Neobežný majetok r. 004+013+023 003 9 777 181 5 394 321 4 382 860 4 075 272

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok r.005 až 012 004 533 284 376 520 156 764 172 721
B.I.1. Zriaďovacie náklady (011)-/071, 091A/ 005 0 0

2. Aktivované náklady na vývoj (012)-/072, 091A/ 006 0 0
3. Softvér (013)-/073, 091A/ 007 475 296 376 372 98 924 160 386
4. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/ 008 0 0
5. Goodwill (015)-/075,091A/ 009 0 0
6. Ostatný dlhodobý nehmotný 

majetok (019, 01X)-/079, 07X, 091A/ 010 5 353 148 5 205 0
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-093 011 52 635 0 52 635 12 335
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý 

nehmotný majetok (051)-095A 012 0 0
B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 014 až 022 013 9 224 370 5 017 801 4 206 569 3 891 296
B.II.1. Pozemky (031)-092A 014 226 053 226 053 218 226

2. Stavby (021)-/081, 092A/ 015 4 927 254 2 508 595 2 418 659 2 301 184
3. Samostatne hnuteľné veci a súbory

hnuteľných vecí (022)-/082, 092A/ 016 3 515 796 2 500 447 1 015 349 1 024 304
4. Pestovateľské celky trvalých

porastov (025)-/085, 092A/ 017 0 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-/086, 092A/ 018 0 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný

majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/ 019 610 610 610
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094 020 539 588 539 588 341 428
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý

hmotný majetok (052)-095A 021 1 936 1 936 294
9. Opravná položka k nadobudnutému

majetku (+/-097) + / - 098 022 13 133 8 759 4 374 5 250
B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet r. 024-031 023 19 527 0 19 527 11 255
B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely

v ovládanej osobe (061)-096A 024 400 400 0
2. Podielové cenné papiere a podiely

v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)-096A 025 19 127 19 127 11 255
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere

a podiely (063, 065)-096A 026
4. Pôžičky účtovnej jednotke

v konsolidovanom celku (066A) - 096A 027 0 0
5. Ostatný dlhodobý finančný

majetok (067A, 069, 06XA)-096A 028 0 0
6. Pôžičky s dobou splatnosti

najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA)-096A 029 0 0
7. Obstarávaný dlhodobý finančný

majetok (043)-096A 030 0 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý

finančný majetok (053)-095A 031 0 0
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Ozna- STRANA AKTÍV č. riad- Bežné účtovné obdobie Bezprostredne  
čenie ku predchádzajúce

účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

C. Obežný majetok r. 033+041+048+056 032 3 292 608 694 392 2 598 216 2 548 287
C.I. Zásoby r. 034 až 040 033 63 235 7 008 56 227 56 161

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X)-(191, 19X) 034 56 985 7 008 49 977 50 411
2. Nedokončená výroba a polotovary

(121, 122, 12X)-/192, 193, 19X/ 035 2 380 2 380 5 247
3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou

ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A 036 0 0
4. Výrobky (123)-194 037 3 549 3 549 0
5. Zvieratá (124)-195 038 0 0
6. Tovar (132, 13X, 139)-(196, 19X) 039 321 0 321 503
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)-391A 040 0 0

C.II. Dlhodobé pohľadávky r. 042-047 041 29 931 0 29 931 0
C.II.1. Pohľadávky z obchodného styku

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-391A 042 0 0
2. Pohľadávky voči ovládanej osobe

a ovládajúcej osobe (351A)-391A 043 0 0
3. Ostatné pohľadávky v rámci

konsolidovaného celku (351A)-391A 044 0 0
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom

a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA)-391A 045 0 0
5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,

375A, 376A, 378A)-391A 046 0 0
6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 29 931 29 931 0

C.III. Krátkodobé pohľadávky r. 049-050 048 1 924 687 687 384 1 237 303 1 914 986
C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A,

313A, 314A, 315A, 31XA)-391A 049 1 801 504 687 384 1 114 120 1 891 205
2. Pohľadávky voči ovládanej osobe

a ovládajúcej osobe (351A)-391A 050 0 0
3. Ostatné pohľadávky v rámci

konsolidovaného celku (351A)-391A 051 0 0
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A)-391A 052 0 0
5. Sociálne zabezpečenie (336A)-391A 053 0 0
6. Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345)-391A 054 120 128 120 128 19 426
7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 375A,

376A, 378A)-391A 055 3 055 3 055 4 355
C.IV. Finančné účty r. 057-061 056 1 274 755 0 1 274 755 577 140
C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 1 337 1 337 2 069

2. Účty v bankách (221A, 22X + / -261) 058 1 273 418 0 1 273 418 575 071
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou

ako jeden rok 22XA 059 0 0 0
4. Krátkodobý finančný majetok (251,253, 256,

257, 25X)-/291, 29X/ 060 0 0 0
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259)-291 061 0 0 0

D. Časové rozlíšenie r. 063-064 062 3 872 0 3 872 3 489
D.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 2 865 2 865 3 090

2. Príjmy budúcich období (385) 064 1 007 1 007 399
Kontrolné číslo (súčet r. 001 až 064) 888 52 290 772 24 354 852 27 935 920 26 504 703
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Ozna- STRANA PASÍV č. riad- Bežné Bezprostredne  
čenie ku účtovné predchádzajúce

obdobie účtovné obdobie

a b c 5 6

Spolu vlastné imanie a záväzky r.066+086+116 065 6 984 948 6 627 048
A. Vlastné imanie r.067+071+078+082+085 066 4 997 871 3 745 033

A.I. Základné imanie r. 068-070 067 3 363 000 3 363 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 068 3 363 000 3 363 000

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069
3. Zmena základného imania + / - 419 070

A.II. Kapitálové fondy r. 072-077 071 605 303 560 900
A.II.1. Emisné ážio (412)072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 102 446 64 419
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond)

z kapitálových vkladov (417, 418) 074 496 481 496 481
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia

majetku a záväzkov (+/-414) 075 6 376
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 076
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia

pri splynutí a rozdelení (+ / -416) 077
A.III. Fondy zo zisku r. 079 až 081 078 0 0
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 0 0

2. Nedeliteľný fond (422) 080
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 až 084 082 -118 808 0
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 60 059

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 -178 867 0
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné

obdobie/+ -/ r. 001-(+067+071+078+082+086+116) 085 1 148 376 -178 867
B. Záväzky r. 087+091+102+112 086 1 982 938 2 867 911

B.I. Rezervy r. 088-090 087 202 909 160 260
B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 113 367 94 673
3. Krátkodobé rezervy (323A, 32X 451A, 459A, 45XA) 090 89 542 65 587

B.II. Dlhodobé záväzky (súčet r.092 až 101) 091 2 355 17 407
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093
3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe

a ovládajúcej osobe (471A) 094
4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci

konsolidovaného celku (471A) 095
5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097
7. Vydané dlhopisy (473A, /-/255A) 098
8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 2 355 2 759
9. Ostatné dlhodobé záväzky

(474A, 479A, 372A, 373A, 377A) 100
10 Odložený daňový záväzok (481A) 101 0 14 648
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Ozna- STRANA PASÍV č. riad- Bežné Bezprostredne  
čenie ku účtovné predchádzajúce

obdobie účtovné obdobie

a b c 5 6

B.III. Krátkodobé záväzky r. 103 až 111 102 1 322 690 1 914 671
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324,

325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 103 1 016 773 1 740 733
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 24 089 9 311
3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej

osobe (361, 471A) 105
4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného

celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 106
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365,

366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 29 543 30 028
7. Záväzky zo sociálného zabezpečenia (336, 479A) 109 21 077 19 907
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345,

346, 347, 34X) 110 229 721 101 773
9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379, 474A,

479A, 47X) 111 1 487 12 919
B.IV. Bankové úvery a výpomoci r. 113 až 115 112 454 984 775 573
B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 329 345 457 213

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X,
461A, 46XA) 114 125 639 318 360

3. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X,
473A, /-/255A) 115

C. Časové rozlíšenie r. 117 až 118 116 4 139 14 104
C.1. Výdavky budúcich období (383) 117 4 139 14 104

2. Výnosy budúcich období (384) 118
Kontrolné číslo (súčet riadkov 065 až 118) 999 26 787 277 26 672 955
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V Ý C H O D O S L O V E N S K Á E N E R G E T I K A A . S .

A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť

za obdobie od: do:

IČO

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31. decembru 2003      (v tisícoch Sk)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

mesiac rok mesiac

- riadna

Účtovná závierka

*/ vyznačuje sa krížikom

*/

Účtovná závierka

*/

- mimoriadna

- priebežná

- zostavená

- schválená

rok

0 1 2 0 0 3 1 2

x x
x

2 0 0 3

M L Y N S K Á 3 1

0 4 2 9 1 K O Š I C E

0 5 5 6 1 0 2 4 8 4 6 1 0 2 4 9 5

3 6 2 1 1 2 2 2

Zostavená dňa:

3. 5. 2004

Schválená dňa:

27. 6. 2005

Podpisový záznam člena štatutár-
neho orgánu účtovnej jednotky
alebo fyzickej osoby, ktorá je účto-
vnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky: 

Podpisový záznam osoby zodpoved-
nej za vedenie účtovníctva:

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky    Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

E-mail

x
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č. riad- Skutočnosť
Ozna- Text ku Bežné Bezprostredne  
čenie účtovné predchádzajúce

obdobie účtovné obdobie

a b c 1 2

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 946 1 794
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504) 02 671 1 081
+ Obchodná marža r. 01-02 03 275 713
II. Výroba r. 05+06+07 04 13 441 015 11 614 027

II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 05 13 024 418 11 377 795
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06 682 2 285
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 415 915 233 947

B. Výrobná spotreba r. 09+10 08 10 549 972 9 749 415
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných

dodávok (501, 502, 503) 09 10 026 502 9 369 948
B.2. Služby (účtová skupina 51) 10 523 470 379 467
+ Pridaná hodnota r. 03+04-08 11 2 891 318 1 865 325
C. Osobné náklady (r.13 až 16) 12 739 564 732 095
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 532 935 521 197
C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 263 4 032
C.3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 182 161 177 765
C.4. Sociálne náklady (527, 528) 16 24 205 29 101
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 14 999 16 430
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého

hmotného majetku (551) 18 462 526 492 963
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 9 656 4 599
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku

a predaného materiálu (541, 542) 20 4 275 1 944
IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti

a účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655) 21 5 109 
G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných

nákladov budúcich období (552, 554, 555) 22 113 346 94 673
V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej

činnosti (657, 658, 659) 23 61 604 33 462
H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť

(557, 558, 559) 24 59 686 479 259
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648) 25 29 717 33 265
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549) 26 52 882 42 059
VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 0
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 0
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

r. 11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28) 29 1 550 126 77 228
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 57 500
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č. riad- Skutočnosť
Ozna- Text ku Bežné Bezprostredne  
čenie účtovné predchádzajúce

obdobie účtovné obdobie

a b c 1 2

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33+34+35 32 1 543
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe

a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665 A) 33 1 543
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665 A) 34
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665 A) 35

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37
XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy

z derivatových operácií (664,667) 38
M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady

na derivatové operácie (564,567) 39
XII. Výnosové úroky (662) 40 38 177 63 530
N. Nákladové úroky (562) 41 40 594 72 536
XIII. Kurzové zisky (663) 42 16 329 4 391
O. Kurzové straty (563) 43 8 070 10 711
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 25 938
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 45 4 596 5 807
XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674) 46 0
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 0 3 227
XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov

z finančnej činnosti (679) 48 0
R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579) 49 0
XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 0
S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 0
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

r. 30-31+32+36-37+38-39+40-41+42-43+44-45+46-47+48-49+(-50)-(-51) 52 2 814 -80 922
T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54+55 53 404 564 186 141

T.1. - splatná (591,595) 54 390 580 171 493
2. - odložená (+ / - 592) 55 13 984 14 648

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29+52-53 56 1 148 376 -189 835
XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 14 645
U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 257
V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60+61 59 0 3 420

V.1. - splatná (593) 60 3 420
2. - odložená (594) 61

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57-58-59 62 0 10 968
Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 63
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56+62-63 64 1 148 376 -178 867

Kontrolné číslo (súčet r. 01 až 64) 99 57 937 809 47 509 877
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Poznámky k účtovnej závierke
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Názov a sídlo: Východoslovenská energetika a. s. (v ďalšom tiež "VSE ", "Spoločnosť") Mlynská 31, 042 91 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Dátum založenia: 17. december 2001
Dátum zápisu do OR, deň vzniku: 1. január 2002 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1203/V)
IČO: 36 211 222

2. Hlavné činnosti Spoločnosti:

- výkup, tranzit a rozvod elektriny a tepla,
- výroba elektriny a tepla,
- výstavba energetických a teplárenských diel, zariadení potrebných pre ich prevádzku vrátane dispečerskej riadiacej techniky a technic-

kých prostriedkov na riadenie spotreby elektriny, 
- údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických a teplárenských zariadení a zariadení dispečerskej riadiacej techniky,
- dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 kV a nižších napäťových stupňov,
- projektovanie elektrických zariadení,
- výskumná a vývojová činnosť v rámci základného predmetu činnosti,
- projektovanie a výroba strojárenských výrobkov: spojovacích súčastí, rozvádzačov, náhradných dielov k náradiu, priemyselných potrubí,

vzduchotechnického zariadenia, náhradných dielov prívesov, transportných zariadení pre prepravu sypkých materiálov, dopravných vozí-
kov, prepravných prostriedkov - paliet a kontajnerov, kotlov, priemyselných a lodných vodných turbín a príslušenstva k vodným elektrár-
ňam, strojov a zariadení pre spracovanie nerastných hmôt, kovového nábytku,

- realizácia elektrických zariadení do 110 kV,
- revízie elektrických zariadení,
- opravy transformátorov,
- opravy elektromerov,
- výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení pre elektrické vykurovanie,
- vývoj, výroba a servis prístrojovej techniky pre energetiku,
- opravy dopravných a mechanizačných prostriedkov,
- prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov,
- výkony výpočtovej a reprografickej techniky,
- poskytovanie software,
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru,
- ubytovacie služby,
- stravovacie služby, prevádzka bufetu a kaviarne,
- organizácia školení, skúšok a seminárov,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
- geodetické a kartografické práce, 
- opravy meracej a regulačnej techniky,
- prevádzkovanie železničnej vlečky,
- overovanie elektromerov a overovanie meracích transformátorov prúdu a napätia,
- oprava motorových dopravných prostriedkov, motorových vozíkov,
- oprava karosérií,
- projektovanie stavieb,
- výkon činnosti stavbyvedúceho, 
- prenájom strojov a zariadení,
- prevádzkovanie odstavných plôch,
- poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a pre-

vádzkovanie rádiových zariadení, poskytovanie Internetu



3. Priemerný počet zamestnancov

2003 2002 

Priemerný počet zamestnancov 1994 2002 

z toho riadiacich 19 12 

4. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nemá žiadne podiely v spoločnostiach s neobmedzeným ručením.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2003 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2002, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnos-
ti dňa 15. decembra 2003.
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárne orgány Spoločnosti pracujú od 23. januára 2003 v nasledovnom zložení: 

Predstavenstvo: 
predseda predstavenstva Carl-Ernst Giesting 
podpredseda predstavenstva Ing. Valentín Stanislav 
členovia Ing. Slavomír Brudňák 

Dr. Frank Kreuzer 
Ing. Vojtech Kusý 

Dozorná rada: 
predseda Ing. Michal Duranko 
podpredseda Dr. Klaus Bussfeld (do 15. 12. 2003) 

Dr. Andreas Radmacher (od 15. 12. 2003) 
členovia Elemír Jakab 

Ing. Ľudovít Mydlo 
Ing. Anton Novák 
Ing. Emil Pečík 
Ladislav Perun 
Ing. Jarmila Répássyová 
Ing. Ľubomír Valko 

Zmeny v štatutárnych orgánoch Spoločnosti súviseli so zmenou štruktúry akcionárov Spoločnosti popísanou nižšie. V období medzi 1. janu-
árom 2003 a 23. januárom 2003 bolo zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti nasledovné:

Predstavenstvo: 
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Jozef Böjtös 
podpredseda predstavenstva Ing. Gabriel Homolya 
členovia Ing. Slavomír Brudňák 

Ing. Vladimír Roják 
Ing. Ľubomír Šarník 

Dozorná rada: 
predseda Ing. Alojz Glinský 
podpredseda Mgr. Bohuslav Brendza 
II. podpredseda Ing. Jaroslav Michalco 
členovia Ing. Alena Adamová 

Ing. Imrich Fülöp 
Ing. Anna Jusková 
Ing. Milan Kachút 
Ing. Dušan Leskovjanský 
Ing. Ľudovít Mydlo 
Martin Ondko 
MVDr. Igor Pribula 
Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD 



C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Do 23. januára 2003 boli všetky akcie Spoločnosti vlastnené Fondom národného majetku Slovenskej republiky („FNM SR“). Dňa 23. januára
2003 bolo predaných 49 % akcií v Spoločnosti strategickému investorovi RWE Plus AG a 31. decembra 2003 bola štruktúra akcionárov Spo-
ločnosti nasledovná:

Podiel na základnom imaní Hlasovacie práva
tis. Sk % % 

RWE Plus AG, SRN* 1 647 870 49 49 

FNM SR 1 715 130 51 51 

Spolu 3 363 000 100 100 

* (obchodné meno spoločnosti RWE Plus AG 1. októbra 2003 zmenené na RWE Rhein-Ruhr AG)

Zmluva medzi akcionármi a Stanovy Spoločnosti zabezpečujú, že vybrané významné rozhodnutia týkajúce sa Spoločnosti musia byť schvále-
né zástupcami oboch akcionárov.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť VSE, a.s. sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti RWE Rhein-Ruhr AG, Kruppstrasse 5, 45128 Essen, SRN
a táto je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu RWE AG. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu RWE AG zostavuje
spoločnosť RWE AG, Opernplatz 1, 45128 Essen, SRN. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné získať priamo v sídle uvedených spo-
ločností, alebo v sídle Spoločnosti.
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E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré
platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t.j. v slovenských korunách.

Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré
sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich plnenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú
majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, s výnimkou zmien týkajúcich sa aktivácie
úrokov z cudzích zdrojov a realizovaných kurzových rozdielov, účtovania drobného dlhodobého nehmotného a drobného dlhodobého hmot-
ného majetku, účtovania odložených daní, oceňovania podielov v obchodných spoločnostiach a transakcií v zahraničných menách. Tieto
zmeny boli vyvolané zmenou zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov od 1. januára 2003 a sú podrobne popísané v rele-
vantných častiach účtovnej závierky.

V súlade s prechodnými ustanoveniami Zákona o účtovníctve bolo k 1. januáru 2003 z titulu zmeny účtovania odložených daní zúčtované zvý-
šenie odloženej daňovej pohľadávky vo výške 60 059 tis. Sk so súvzťažným zápisom na účte nerozdeleného zisku minulých rokov (Poznám-
ka F5). Dopady ostatných zmien účtovných zásad a metód na vlastné imanie Spoločnosti boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát za rok 2003
alebo prostredníctvom účtu oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov ako účtovné prípady roka 2003.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2003 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát, údaje za predchádzajúce účtovné obdobie (od 1.
januára 2002 do 31. decembra 2002) vykázané v súvahe a vo výkaze ziskov a strát boli primeraným spôsobom upravené, bez vplyvu na výsle-
dok hospodárenia a vlastné imanie.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Od 1. januára 2003 súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov, ani rea-
lizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do doby zaradenia majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktiváciou) sa oceňuje skutočnými vlastnými nákladmi, ktorými sú: priamy materiál, pria-
me mzdy a výrobná réžia.

Náklady na vývoj a výskum sa premietajú do nákladov v čase ich vzniku.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 50 000 Sk a nižšia (do 31. 12. 2002: 40 000 Sk
a nižšia), sa odpisuje do nákladov jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladané roky používania, metódy odpisovania a odpisové
sadzby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh dlhodobého nehmotného majetku Životnosť Ročná odpisová Metóda 
sadzba (%) (roky) odpisovania 

Software 2 - 4 25 - 50 lineárna



Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 30 000 Sk a nižšia (do 31. 12. 2002: 20 000 Sk a niž-
šia), sa odpisujú jednorazovo pri uvedení do používania.

Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladané roky používania, metódy odpisovania a odpisové sadzby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh dlhodobého hmotného majetku Životnosť (roky) Ročná odpisová sadzba (%) 

Budovy, haly a stavby 30, 40 3,33; 2,5 

Stroje, prístroje a zariadenia 4, 8, 15 25; 12,5; 6,67

Dopravné prostriedky 4, 8 25; 12,5 

Inventár 4, 8 25; 12,5 

Spoločnosť používa nasledovné metódy odpisovania dlhodobého hmotného majetku: 

- zrýchlené odpisy - dopravné prostriedky, dispečerská a riadiaca technika a transformátory zaradené v rokoch 1992 až 1997
- rovnomerné odpisy - všetky ostatné zariadenia vrátane dopravných prostriedkov, dispečerskej a riadiacej techniky a transformátorov zara-

dených od roku 1998 vrátane.

V prípade prechodného zníženia hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa vytvára opravná položka tak, aby bolo ocenenie
na úrovni jeho čistej realizovateľnej hodnoty.

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním (do 31. 12. 2002: cenami obstarania bez
nákladov súvisiacich s obstaraním). Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov na úroveň ich čistej realizova-
teľnej hodnoty.

Podiely na základnom imaní iných spoločností, ktoré Spoločnosť vlastní, sa oceňujú metódou vlastného imania (do 31. 12. 2002: cenami
obstarania bez nákladov súvisiacich s obstaraním).

d) Zásoby 

Nakupované zásoby sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá pozostáva z ceny obstarania a nákladov súvisiacich s ich obstaraním (clo,
náklady na balenie, preprava, poistné, provízie, skontá a pod.).

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú ocenené vlastnými nákladmi - priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady a časť nepri-
amych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou - výrobná réžia.

Pri vyskladňovaní sa na výpočet hodnoty vyskladnených zásob používa metóda váženého aritmetického priemeru.

V prípade prechodného zníženia hodnoty zásob sa ich ocenenie znižuje o opravné položky na úroveň čistej realizovateľnej hodnoty.

V roku 2003 Spoločnosť tvorila opravné položky k zásobám nasledovným spôsobom:

Pomaloobrátkové zásoby 
- do 12 mesiacov 0 % 
- za každý mesiac nad 12 mesiacov 2,08 % 

Opravná položka je tvorená maximálne do výšky 90 %, keďže zásoby nie sú znehodnotené a preto je možné ich predať a odhadovaný výnos
z predaja je najmenej 10 %.

Nepotrebné zásoby 
- zásoby, u ktorých Spoločnosť predpokladá vyradenie likvidáciou 100 % 
- zásoby, u ktorých Spoločnosť predpokladá odpredaj 50 % 
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e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich nominálnou hodnotou.
Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky formou
tvorby opravných položiek k pohľadávkam na úroveň ich čistej
realizovateľnej hodnoty.

V roku 2003 Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam nasledovným spôsobom:

Veľkoodber

Pohľadávky v procese právneho vymáhania
a iné špecificky identifikované nedobytné pohľadávky 100 % 

Nemocnice Špecifické posúdenie pravdepodobnosti a doby návratnosti 

Ostatné pohľadávky na základe historických údajov Spoločnosti podľa vekovej štruktúry nasledovne:

Do splatnosti a do 30 dní po splatnosti 2 % 
31 - 60 dní po splatnosti 15 % 
61 - 120 dní po splatnosti 20 % 
121 - 150 dní po splatnosti 30 % 
151 - 360 dní po splatnosti 50 % 
viac ako 360 dní po splatnosti 100 % 

Maloodber - obyvateľstvo

Špecificky identifikované nedobytné pohľadávky 100 % 

Ostatné na základe historických údajov Spoločnosti nasledovne:

Do splatnosti a do 90 dní po splatnosti 4 % 
91 - 180 dní po splatnosti 50 % 
181 - 390 dní po splatnosti 80 % 
viac ako 390 dní po splatnosti 100 % 

Maloodber - podnikatelia

Špecificky identifikované nedobytné pohľadávky 100 % 

Ostatné na základe historických údajov Spoločnosti nasledovne:

Do splatnosti a do 60 dní po splatnosti 6 % 
61 - 120 dní po splatnosti 44 % 
121 - 210 dní po splatnosti 80 % 
211 - 330 dní po splatnosti 90 % 
viac ako 330 dní po splatnosti 100 % 

Spoločnosť pravidelne prehodnocuje horeuvedené sadzby vo svetle meniacej sa platobnej disciplíny zákazníkov, ako aj úspešnosti vymáha-
nia pohľadávok Spoločnosťou.



f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej
výške záväzku.

i) Záväzky 

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky, úvery a pôžičky so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov sú vyká-
zané ako dlhodobé a s dobou splatnosti do 12 mesiacov ako krátkodobé.

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.

k) Leasing

Majetok prenajatý na základe finančného i operatívneho leasingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník. Spoločnosť ako nájomca prena-
jatý majetok nevykazuje v súvahe, ale eviduje ho na podsúvahovom účte. Akontácia pri finančnom leasingu je časovo rozlíšená a rozpúšťa-
ná do nákladov počas doby prenájmu.

l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Sloven-
ska, platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje a účtujú sa s vplyvom
na výsledok hospodárenia (do 31. 12. 2002: nerealizované kurzové zisky sa účtovali bez vplyvu na výsledok hospodárenia).

m) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, 
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, 
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Do 31. 12. 2002 sa odložené dane vzťahovali len na dočasné rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka boli k 1. 1. 2003 prepočítané podľa nových predpisov. Tá časť odloženého daňové-
ho záväzku a odloženej daňovej pohľadávky, ktorá by bola účtovaná ako náklad alebo výnos k 31. 12. 2002, sa zaúčtovala na účet 428 -
Nerozdelený zisk minulých rokov.

40

Poznámky k účtovnej závierke



Poznámky k účtovnej závierke

41

n) Dôchodkové pripoistenie

Spoločnosť uskutočňuje dôchodkové pripoistenie prostredníctvom doplnkového dôchodkového poistenia v súlade so zákonom NR SR č.
123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov. Spoločnosť prispieva na štátny dôchodkový plán formou pravidelných
odvodov do štátneho rozpočtu.

o) Rezerva na pracovné jubileá a odchodné

Podľa platnej kolektívnej zmluvy na roky 2002 a 2003 je spoločnosť zaviazaná vyplatiť zamestnancom podľa počtu odpracovaných rokov pri
odchode do dôchodku nasledovný násobok priemerného mesačného platu: 

Počet priemerných mesačných platov 

Do 10 rokov 2x

10-15 3x

15-20 4x

20-25 5x

25-30 6x

viac ako 30 rokov 7x

Minimálna požiadavka Zákonníka práce jeden priemerný mesačný plat je zahrnutá v hore uvedených násobkoch.

Navyše sa Spoločnosť zaviazala k istým plneniam pri pracovných a životných jubileách a pri vzniku nároku na invalidný dôchodok.

Spoločnosť prijala takýto alebo obdobný záväzok v každej kolektívnej zmluve od roku 1994 a nie je reálne, aby takéto výhody prestala posky-
tovať po vypršaní momentálne platnej kolektívnej zmluvy. Spoločnosť je preto v súlade s požiadavkami Zákona o účtovníctve č. 431/2002
Z.z. na zohľadnenie predpokladaných rizík a strát, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závier-
ky povinná účtovať o rezerve na predpokladané platby všetkým súčasným zamestnancom, o ktorých Spoločnosť predpokladá, že u nich
k takýmto platbám príde. Rezerva v celkovej výške 129 379 tis. Sk (2002: 128 760 tis. Sk) je obmedzená na nárok, ktorý vznikol počas zamest-
naneckého pomeru k 31. decembru 2003 a je znížená o budúcu amortizáciu takýchto nákladov vo výške 21 148 tis. Sk (2002: 38 710 tis. Sk).

Rezerva na takýto záväzok bola vypočítaná pri použití nasledovných najdôležitejších predpokladov:

Počet zamestnancov - priemerný 1994 
Percento zamestnancov, ktorí opustia VSE ročne pred vznikom nároku na plnenie Približne 3 % ročne, v závislosti od veku a pohlavia 
Očakávané zvyšovanie miezd 8,1 % v roku 2004 a 5 % ročne v nasledujúcich rokoch 
Diskontná sadzba vyjadrujúca časovú hodnotu peňazí 5 % ročne 

p) Majetok evidovaný na podsúvahových účtoch

Spoločnosť na podsúvahových účtoch eviduje:

a) zmenky vystavené ako záruky za prijaté úvery od bánk,
b) zmenky vystavené ako platba za dodané technické komponenty,
c) založený majetok (hnuteľný aj nehnuteľný) evidovaný ako záruka za prijaté úvery,
d) majetok používaný na základe leasingových zmlúv,
e) pôžičky zo sociálneho fondu poskytnuté zamestnancom,
f) prijaté bankové záruky.



F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku je uvedený v prílohe č. 1.

K 31. 12. 2003 existuje k administratívnej budove v Prešove záložné právo v prospech Ľudovej banky vo výške 106 190 tis. Sk (2002: 191 510
tis. Sk).

Majetok Spoločnosti bol v r. 2003 poistený na čiastku 11 834 333 tis. Sk (2002: 18 899 tis. Sk), výška poistného je 13 756 tis. Sk (2002: 79
tis. Sk).

Predmet poistenia Druh poistenia Názov poisťovne 

Osobné automobily zákonné poistenie - flotilové Česká poisťovňa Slovensko, a.s.

Osobné automobily havarijné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Kooperatíva, poisťovňa a.s.

Dlhodobý hmotný majetok náhodné a náhle poškodenie alebo Kooperatíva, poisťovňa a.s.
zničenie poistených vecí (FLEXA) 

Spoločnosť v decembri 1993 nadobudla dlhodobý hmotný majetok vydražením - administratívna budova na Hollého ul. č. 3 v Košiciach. Roz-
diel medzi zostatkovou cenou dlhodobého hmotného majetku a vydraženou hodnotou bol 13 133 tis. Sk. Táto hodnota je evidovaná na účte
097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku a je odpisovaná po dobu 15 rokov prostredníctvom účtu 098 - Oprávky k opravnej polož-
ke k nadobudnutému majetku.

K 31. decembru 2003 Spoločnosť užíva dlhodobý nehnuteľný majetok v obstarávacej hodnote 13 078 tis. Sk (zostatková cena je 4 942 tis.
Sk), ku ktorému nemá vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností.

Drobný nehmotný a hmotný majetok počas roka 2003 bol v čiastke 20 620 tis. Sk zaúčtovaný priamo do nákladov (2002: 12 421 tis. Sk). 
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2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť mala k 31. decembru 2003 nasledovné majetkové účasti v spoločnostiach:

Názov a sídlo Podiel na Výsledok Vlastné Účtovná hodnota 
spoločnosti ZI hospodárenia imanie vykázaná v súvahe

% tis. Sk tis. Sk tis. Sk

2003 2002 2003 2002 2003 2002 
Dcérske podniky:

VSE Sieťové služby, s.r.o. 100 - - 200 - 200 - 
VSE IT služby, s.r.o. 100 - - 200 - 200 - 

Pridružené podniky:

Transelektro s.r.o. 25,5 4 605 3 869 22 885 24 901 5 836 255 

Spoločné podniky:

Energotel, a.s. 16,67 8 222 12 545 79 732 76 092 13 291 11 000 

Spolu 19 527 11 255 

Dňa 3. 10. 2003 Spoločnosť založila dcérsku spoločnosť s ručením obmedzeným VSE IT služby, ktorá bola do obchodného registra zapísaná
dňa 22. 10. 2003. Jej konateľmi sú Ing. Osvald Körner a Carl-Ernst Giesting.

Dňa 3. 10. 2003 Spoločnosť založila dcérsku spoločnosť s ručením obmedzeným VSE Sieťové služby, ktorá bola do obchodného registra zapí-
saná dňa 24. 11. 2003. Jej konateľmi sú Ing. Vladimír Roják a Dr. Frank Kreuzer.

Spoločnosť VSE, a.s. má vo vyššie uvedených spoločnostiach 100 %-ný podiel na základnom imaní.

Majetkové účasti vo všetkých spoločnostiach, v ktorých má Spoločnosť majetkové účasti boli k 31. 12. 2003 ocenené metódou vlastného
imania (v roku 2002: cenou obstarania). Vzniknutý rozdiel spolu s dopadom na odloženú daň z tohto titulu bol zúčtovaný v prospech účtu
oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov.



3. Zásoby

Zásoby v účtovnej hodnote 56 227 tis. Sk (2002: 56 161 tis. Sk) sú vykázané po zohľadnení opravnej položky k pomaloobrátkovým a nepo-
trebným zásobám vo výške 7 008 tis. Sk (2002: 6 871 tis. Sk). Pohyby opravnej položky k zásobám boli v priebehu roka 2003 nasledovné:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk 

Stav k 1. januáru 6 871 - 

Tvorba OP 514 6 871 

Zníženie OP -377 - 

Stav k 31. decembru 7 008 6 871 

V roku 2003 boli zásoby Spoločnosti poistené proti náhodnému a náhlemu poškodeniu alebo zničeniu (FLEXA) v Kooperatíve, poisťovni a.s.
Hodnota poistených zásob: 95 000 tis. Sk, výška poistného: 33 tis. Sk.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk 

Stav k 31. 12. 2002 649 195 252 625 

Tvorba OP 57 936 736 329 

Zníženie OP -19 747 -339 759 

Stav k 31. 12. 2003 687 384 649 195 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk 

v lehote po lehote spolu v lehote po lehote spolu
splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti

Pohľadávky za 
predaj elektriny 525 353 783 875 1 309 228 607 264 675 189 1 282 453 

Nevyfaktúrovaná

elektrina 220 799 - 220 799 1 172 167 - 1 172 167 

Pohľadávky za ostatné činnosti 26 127 33 159 59 286 13 298 50 394 63 692 

Daňové pohľadávky 120 128 - 120 128 19 426 - 19 426 

Ostatné pohľadávky 3 055 - 3 055 4 355 - 4 355 

Poskytnuté preddavky na nákup
elektriny, podporných služieb
a prenosu elektriny 212 191 - 212 191 22 088 - 22 088 

Spolu 1 107 653 817 034 1 924 687 1 838 598 725 583 2 564 181 

V súlade so zmenami zákona o účtovníctve a v záujme zachovania vzájomnej porovnateľnosti údajov Spoločnosť zahrnula nerealizované kur-
zové straty vo výške 3 227 tis. Sk v roku 2002 do položky ostatné pohľadávky. Spoločnosť neeviduje pohľadávky kryté záložným právom. 
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5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

2003 2002
tis. Sk tis. Sk 

Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku -191 749 -58 593 

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou hodnotou rezerv 133 761 - 

Opravná položka k pohľadávkam 201 994 - 

Ostatné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a účtovnou
hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou 21 397 - 

Precenenie majetkových podielov Spoločnosti -7 872 - 

Sadzba dane z príjmov (v %) 19 % 25 % 

Odložená daňová pohľadávka / záväzok 29 931 -14 648 

Zmena odloženej daňovej pohľadávky/ (záväzku) je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

tis. Sk 

Stav k 31. decembru 2003 29 931 

Stav k 31. decembru 2002 -14 648

Zmena 44 579 

z toho: 
Zaúčtované ako náklad v účtovnom období 2003 -13 984 

Zaúčtované na Nerozdelený zisk minulých rokov 60 059 

Zaúčtované na účty vlastného imania -1 496



6. Finančné účty

31. 12. 2003 31. 12. 2002
tis. Sk tis. Sk

Peniaze v hotovosti 1 337 2 069 

Účty v bankách 1 273 418 575 071 

Spolu 1 274 755 577 140 

K 31. decembru 2003 bolo 729 900 tis. Sk, zo zostatku účtov v bankách, na termínovaných vkladoch s najdlhšou zostatkovou dobou splat-
nosti do 1 mesiaca (2002: 444 700 tis. Sk).

7. Časové rozlíšenie

31. 12. 2003 31. 12. 2002
tis. Sk tis. Sk

Náklady budúcich období 2 865 3 090

Príjmy budúcich období 1 007 399 

Spolu 3 872 3 489 

V nákladoch budúcich období je zahrnutý finančný leasing.

Príjmy budúcich období predstavujú najmä zúčtovanie výnosových úrokov z termínovaných vkladov ku koncu účtovného obdobia.
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G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Základné Ostatné Zákonný Oceň. Nerozde- Neuhradená Výsledok Spolu
imanie kapitálové rezervný rozdiely lený zisk strata hospodáre-

fondy fond z ka- z precene- minulých minulých nia za bež-
pitálových nia majetku rokov rokov né účtovné

vkladov a záväzkov obdobie

tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Stav ku 31. 12. 2002 3 363 000 64 419 496 481 - - - -178 867 3 745 033 

Odložená daňová
pohľadávka - - - - 60 059 - - 60 059 

Stav k 1. 1. 2003 3 363 000 64 419 496 481 - 60 059 - -178 867 3 805 092 

Precenenie majetku
a záväzkov - - - 6 376 - - - 6 376

Príspevky obcí
a podnikateľských
subjektov - 38 027 - - - - - 38 027 

Prevod straty roku
2002 na neuhradené
straty minulých rokov - - - - - -178 867 178 867 - 

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie - - - - - - 1 148 376 1 148 376 

Stav ku 31. 12. 2003 3 363 000 102 446 496 481 6 376 60 059 -178 867 1 148 376 4 997 871 

Výška upísaného a splateného základného imania Spoločnosti predstavuje k 31. 12. 2003 3 363 000 tis. Sk (31. 12. 2002: 3 363 000 tis. Sk).
Nominálna hodnota každej akcie je 1 000 Sk.

V priebehu roka 2003 nedošlo k žiadnym zmenám v základnom imaní Spoločnosti a Spoločnosť k 31. 12. 2003 neeviduje upísané základné
imanie nezapísané v obchodnom registri.

Zvýšenie ostatných kapitálových fondov vyplynulo z nárastu prijatých prostriedkov miest, obcí a podnikateľských subjektov na výstavbu
sietí.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov je vykázané precenenie podielov Spoločnosti v spoločnostiach Transelektro
s.r.o. a Energotel, a.s. metódou vlastného imania, znížené o vplyv na odloženú daň.  

Spoločnosť dosiahla v roku 2003 čistý zisk na akciu vo výške približne 341 Sk. 

Strata za rok 2002 vo výške 178 867 tis. Sk bola prevedená na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na účet neuhradenej straty minu-
lých rokov. 1. januára 2003 bola na účet nerozdeleného zisku minulých rokov zaúčtovaná odložená daň vo výške 60 059 tis. Sk, ktorá sa týka
predchádzajúcich účtovných období.

Spoločnosť plánuje zníženie základného imania o 178 239 tis. Sk za účelom pokrytia neuhradenej straty minulých rokov. Zároveň Spoloč-
nosť plánuje použiť nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 628 tis. Sk na pokrytie zostávajúcej časti neuhradenej straty minulých rokov
a vo výške 59 431 tis. Sk na prídel do zákonného rezervného fondu. O použití výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2003 vo výške 1 148
376 tis. Sk rozhodne valné zhromaždenie. Návrh predstavenstva Spoločnosti valnému zhromaždeniu je takýto:
- prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 81 040 tis. Sk 
- výplata dividend akcionárom vo výške 1 067 336 tis. Sk



2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

31. 12. 2002 Tvorba Zrušenie Použitie 31. 12. 2003
tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Rezervy  

Odstupné - 20 530 - - 20 530

Mzdy za nevyčerpanú dovolenku 22 246 22 183 - 280 - 21 966 22 183

Prémie a bonusy zamestnancov 40 114 34 607 - 1 204 - 38 910 34 607

Odmeny členom predstavenstva - 4 861 - - 4 861

Odmeny členom dozornej rady - 2 147 - - 2 147 

Zamestnanecké požitky (poznámka E(o)) 90 050 23 066 - - 4 885 108 231 

Nevyfakturované dodávky a služby - 214 - - 214 

Pasívne súdne spory 4 623 738 - 225 - 5 136 

Zostavenie, overenie a zverejnenie
účtovnej závierky - 5 000 - - 5 000 

Rezerva na nerealizované kurz. straty 3 227 - - 3 227 - -

Rezervy spolu 160 260 113 346 - 4 936 - 65 761 202 909 

Rezerva na kurzové straty

Rezerva na kurzové straty vo výške 3 227 tis. Sk bola k 31. 12. 2002 vytvorená na kurzové straty, ktoré vznikli zmenou kurzu medzi dňom
uskutočnenia účtovného prípadu a dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, teda neboli ešte realizované. Zmenou právnych pred-
pisov bola k 1. januáru 2003 táto rezerva zrušená.

Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku a prémie a bonusy zamestnancov

Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku a rezerva na prémie a bonusy zamestnancov bola v roku 2002 účtovaná na dohadných účtoch
pasívnych. Počiatočný stav rezerv je upravený o počiatočné stavy relevantných dohadných účtov pasívnych.

Ostatné rezervy

Rezerva na odstupné bola vytvorená v súvislosti so znížením počtu zamestnancov. Účtovanie rezervy na zamestnanecké požitky je popísané
v časti E(o). Rezerva na pasívne súdne spory bola vytvorená, nakoľko Spoločnosť v súčasnosti vedie niekoľko takýchto pasívnych súdnych
sporov, pri ktorých Spoločnosť pravdepodobne bude musieť pristúpiť k finančnému plneniu nárokov protistrany.
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3. Záväzky

2003 2003 2002 2002
tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk

so z toho: so z toho:
zostatkovou po lehote zostatkovou po lehote

dobou splatnosti dobou splatnosti
splatnosti splatnosti
do 1 roka do 1 roka

Záväzky z obchodného styku 1 016 773 - 1 740 733 55 844 

Nevyfakturované dodávky 24 089 - 9 311 - 

Záväzky voči zamestnancom 29 543 - 30 028 - 

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 21 077 - 19 907 - 

Daňové záväzky a dotácie 229 721 - 101 773 - 

Ostatné záväzky 1 487 - 12 919 - 

Krátkodobé záväzky spolu 1 322 690 - 1 914 671 55 844 

V súlade so zmenami zákona o účtovníctve a v záujme zachovania vzájomnej porovnateľnosti údajov Spoločnosť zahrnula nerealizované kur-
zové zisky vo výške 9 053 tis. Sk vykázané v roku 2002 do položky ostatné záväzky.

4. Sociálny fond

2002 2002
tis. Sk tis. Sk

Počiatočný stav k 1. januáru 2 759 2 679

Tvorba celkom 8 126 9 345 

z toho: z nákladov 7 222 6 748 

zo zisku - - 

z vrátených pôžičiek 904 2 597 

Čerpanie celkom -8 530 -9 265 

z toho: príspevok na závodné stravovanie -2 431 -2 153 

poskytnuté pôžičky - - 

príspevok na rekreácie, kultúrne a športové podujatia -5 881 -3 682 

ostatné -218 -3 430 

Konečný stav k 31. decembru 2 355 2 759 



5. Bankové úvery

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

mena úrok. splatnosť ručenie 2003 2002
miera tis. Sk tis. Sk

Tatra banka Sk 8.9 29. 4. 2003 vlastná zmenka - 150 000 

krátkodobé úvery spolu - 150 000 

Ľudová banka 461 Sk 9.2 20. 9. 2003 vlastná zmenka, nehnuteľnosti - 32 880 

Ľudová banka 463 Sk 7.1 20. 11. 2004 vlastná zmenka, nehnuteľnosti 15 880 33 040 

Ľudová banka 465 Sk 7.1 20. 5. 2006 vlastná zmenka, nehnuteľnosti 46 880 66 320 

Ľudová banka 467 Sk 7.1 20. 9. 2006 vlastná zmenka, nehnuteľnosti 43 430 59 270 

HVB Bank Slovakia Sk 7.75 1. 6. 2004 vlastná zmenka 8 000 24 000 

Dexia banka Slovensko* Sk 7.16 10. 12. 2010 vlastné zmenky 177 223 202 541 

Nordkap bank AG** EUR 4.41 8. 8. 2007 - 163 571 207 522 

dlhodobé úvery spolu 454 984 625 573 

spolu 454 984 775 573 

* Prvá komunálna banka bola premenovaná na Dexia banka Slovensko
** ABB Export Bank bola premenovaná na Nordkap Bank AG; zostatok úveru k 31. 12. 2003 je 3 974 tis. EUR (31. 12. 2002: 4 974 tis. EUR)

Analýza úverov podľa splatnosti:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

splatné do 1 roka - 150 000 

splátky dlhodobých úverov splatné do 1 roka 125 639 168 360 

splatné v rozpätí 1 až 5 rokov 278 712 406 580 

splatné po viac ako 5 rokoch 50 633 50 633 

Spolu 454 984 775 573 

Údaje o nákladových úrokoch:

Druh prijatého úveru 2003 2002
tis. Sk tis. Sk

- investičné úvery
Ľudová banka 11 596 20 208 

PKB 14 594 18 653 

HVB 1 646 3 746 

ABB 8 843 13 047 

Ostatné 645 807 

- prevádzkové úvery
Tatra banka 3 270 14 499 

Ľudová banka - 1 576 

Spolu 40 594 72 536

6. Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období zahŕňajú nákladové úroky, ktoré budú zaplatené v roku 2004 vo výške 4 139 tis. Sk (2002: 14 104 tis. Sk).
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H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

2003 2003 2003 2002 2002 2002
tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk

tuzemsko zahraničie spolu tuzemsko zahraničie spolu

Tržby za predaj tovaru 946 - 946 1 794 - 1 794 

Tržby za predaj el. energie:
- Veľkoodber (VO) 6 688 942 247 6 689 189 5 763 709 - 5 763 709 

- Maloodber - 
podnikatelia (MOP) 2 025 615 230 2 025 845 1 846 166 - 1 846 166 

- Maloodber - 

obyvateľstvo (MOO) 4 166 742 - 4 166 742 3 613 884 - 3 613 884

- Ostatné tržby 

z predaja el. energie 58 091 - 58 091 1 458 - 1 458

Ostatné služby 74 450 10 101 84 551 130 209 22 369 152 578 

Spolu 13 014 786 10 578 13 025 364 11 357 220 22 369 11 379 589 

Ostatné služby tuzemské zahŕňajú najmä tržby za obsluhu a údržbu prenosovej sústavy a telekomunikačné služby. Ostatné služby do zahra-
ničia predstavujú refakturované náklady spojené s privatizáciou distribučných podnikov na Ukrajine.

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, vykázaná vo výkaze ziskov a strát, predstavuje celkové zvýšenie výnosov o 682 tis. Sk z toho: zní-
ženie stavu nedokončenej výroby o 2 867 tis. Sk a zo zvýšenia stavu hotových výrobkov o 3 549 tis. Sk.

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Stav k 1. januáru

Nedokončená výroba 5 247 2 962 

Hotové výrobky - - 

Spolu 5 247 2 962 

Zmena stavu nedokončenej výroby -2 867 2 285 

Zmena stavu hotových výrobkov 3 549 - 

Spolu zmena stavu zásob 682 2 285 

Stav k 31. decembru

Nedokončená výroba 2 380 5 247 

Hotové výrobky 3 549 - 

Spolu 5 929 5 247 

Poznámky k účtovnej závierke
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3. Aktivácia

Prehľad o aktivácii je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 391 693 208 964 

Ostatná aktivácia 24 222 24 983 

Spolu 415 915 233 947 

4. Kurzové zisky

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Realizované kurzové zisky 14 294 4 391 

Nerealizované kurzové zisky 2 035 - 

Spolu 16 329 4 391 
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I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Spotrebované nákupy

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Spotreba materiálu, tepla, vody a plynu 487 178 423 296 

Nákup elektrickej energie 6 127 092 8 570 675 

Poplatky za prenos elektrickej energie, systémové a podporné služby 3 412 232 371 431

Ostatné náklady na nákup elektrickej energie - 4 546 

Spolu 10 026 502 9 369 948 

V priebehu roku 2002 boli niektoré poplatky za systémové a podporné služby zahrnuté do položky Nákup elektrickej energie.

2. Náklady na poskytnuté služby

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Opravy a údržba 62 696 46 512 

Nájomné informačných systémov 26 864 51 160 

Náklady na externé dodávky prác a služieb 58 732 50 488 

Nájomné (vrátane leasingu) 96 747 61 157 

Náklady na združené inkaso 30 960 29 787 

Ostatné náklady 247 471 140 363 

Spolu 523 470 379 467 

3. Kurzové straty

Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Realizované kurzové straty 7 614 10 711 

Nerealizované kurzové straty 456 - 

Spolu 8 070 10 711 

Poznámky k účtovnej závierke
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J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

2003 2003 2003 2002 2002 2002
základ daň daň ( %) základ daň daň ( %)

dane dane

výsledok hospodárenia pred zdanením 1 552 940 10 951

z toho teoretická daň 25 % 388 235 2 738

daňovo neuznané náklady 156 518 39 130 682 803 170 701

výnosy nepodliehajúce dani -146 254 -36 564 -7 914 -1 979

1 563 204 390 801 685 840 171 460

dodatkový odvod 3 673

ostatné položky znižujúce daň -221 -220

splatná daň 390 580 25 % 174 913 26 % 

odložená daň 13 984 14 648

celková vykázaná daň 404 564 26 % 189 561 28 % 

Prehľad položiek tvoriacich odloženú daň je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako
náklad (-) alebo výnos (+), vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov -9 452 - 

suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období,
týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov,
ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala 60 059 - 

suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach - - 

suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka - - 

odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na
účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov -1 496 -
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K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Na podsúvahových účtoch Spoločnosť vedie nasledujúci majetok:

a) Zmenky vystavené ako záruky za prijaté úvery od bánk vo výške 344 580 tis. Sk. (vrátane bianko zmeniek zahrnutých vo výške príslušných úverov).
b) Zmenky vystavené ako platba za prenajaté technické komponenty vo výške 536 tis. EUR.
c) Založený majetok (nehnuteľný) evidovaný ako záruka za prijaté úvery vo výške 106 190 tis. Sk.
d) Pôžičky zo sociálneho fondu poskytnuté zamestnancom vo výške 339 tis. Sk.
e) Majetok obstaraný na leasing (najmä zariadenia na riadenie energetickej siete a dopravné prostriedky).
f) Prijaté bankové záruky vo výške 1 581 tis. EUR.

Poznámky k účtovnej závierke
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L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Privatizácia energetických distribučných podnikov na Ukrajine

V roku 2001 sa Spoločnosť, ešte ako štátny podnik Východoslovenské energetické závody Košice, podieľala na privatizácii akcií ukrajinských
spoločností podnikajúcich v rozvode a distribúcii elektriny - Žitomir OblEnergo, Cherson OblEnergo, Sevastopol Energo a Kirovograd
OblEnergo ("Ukrajinské Distribučné Spoločnosti") ("Ukrajinská privatizácia"), pričom konala v prospech konzorcia investorov, známeho
pod menom Ukrainian Energy Partners ("UEP I"), na základe zmluvy s UEP I.

K 1. augustu 2002 boli akcie ukrajinských distribútorov elektriny so súhlasom Fondu národného majetku Ukrajiny prevedené na VSE Inter-
national B.V. ("VSEI") - k tomuto dátumu bola VSEI dcérskou spoločnosť VSE so sídlom v Holandsku.

Súhlas Fondu národného majetku Ukrajiny k 31. máju 2003 bol vydaný za podmienky, že VSE bude kontrolovať VSEI minimálne do 31. mája
2003. 1. augusta 2002 VSE uzatvorila zmluvu "Performance Agreement" s UEP I a Alkahn Power Company so sídlom v Malajzii ("Alkahn"),
v ktorej získala prísľub odstúpenia od akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z porušenia mandátu, ktorý získala od UEP I a v ktorej sa znovu
potvrdil prísľub odškodnenia v prípade akýchkoľvek strát, ktoré vzniknú VSE v súvislosti s Ukrajinskou privatizáciou. "Performance Agree-
ment" tiež upravila prevod všetkých akcií spoločnosti VSE I vlastnených spoločnosťou VSE na Alkahn Power Company. Akcie boli prevedené
12. augusta 2003 a od tohto dňa VSE nemá nijaké nepriame vlastnícke práva ani vplyv v Ukrajinských Distribučných Spoločnostiach alebo
VSEI.

Spoločnosť neúčtovala o transakciách súvisiacich s nadobudnutím akcií Ukrajinských Distribučných Spoločností, založením VSEI ani o jej
následnom predaji s výnimkou nákladov na právne a iné poradenstvo a ich refakturácie. 

V súvislosti s konaním pred Fondom národného majetku Ukrajiny a v súvislosti s uzavretými privatizačnými zmluvami môžu Spoločnosti
vzniknúť záväzky a riziká.

V prípade akýchkoľvek nárokov, ktoré by vznikli v súvislosti s hore uvedenou transakciou, chce manažment spoločnosti dôrazne obhajovať
pozíciu VSE, bude požadovať odškodnenie od UEP I a od Alkahnu. Manažment spoločnosti tiež chce dôrazne uplatňovať nároky na preplate-
nie výdavkov, ktoré VSE vzniknú v súvislosti s vlastníctvom a prevodom vlastníctva k akciám v Ukrajinských Distribučných Spoločnostiach
alebo VSEI.

Manažment nie je schopný posúdiť pravdepodobnosť možného nepriaznivého vývoja a nie je schopný odhadnúť hodnotu alebo rozsah mož-
ných strát. 
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Ekológia

Spoločnosť vykonala ekologické audity vybraných lokalít a zariadení. Na základe výsledkov auditov Spoločnosť môže v budúcnosti potrebo-
vať vynaložiť investičné a prevádzkové výdavky, aby vyriešila súčasné ekologické problémy spôsobené jej aktivitami. Tieto výdavky nemôžu
byť v súčasnosti odhadnuté s dostatočným stupňom istoty, keďže vykonané audity neposkytujú reprezentatívnu vzorku prevádzkových loka-
lít a lokalít kde sú umiestnené zariadenia Spoločnosti a presné záväzky Spoločnosti podľa slovenského právneho poriadku nie sú jedno-
značné. Spoločnosť je rozhodnutá pokračovať v odstraňovaní ekologických problémov najmä prostredníctvom budúcich investičných výdav-
kov. Kontrahované investičné projekty k 31. decembru 2003 sú spolu s ostatnými kontrahovanými investičnými projektmi zahrnuté medzi
informáciami o iných aktívach a pasívach popísanými v tejto časti poznámok. Vedenie Spoločnosti verí, že nie je pravdepodobné, že by Spo-
ločnosť musela v budúcnosti vynaložiť významné prevádzkové výdavky na odstránenie súčasných ekologických problémov.

Daňová a účtovná legislatíva

Nakoľko zdaňovacie obdobia 1999 až 2004 zostávajú otvorené pre daňovú kontrolu, môže existovať určité daňové riziko. Hoci Spoločnosť
pripravila svoje daňové dokumenty podľa najlepšieho vedomia, mohli by daňové úrady prijať rozhodnutia o zdanení podnikateľských akti-
vít, ktoré nemusia byť v súlade s interpretáciou týchto aktivít vedením Spoločnosti. 

Záväzky zo súdnych sporov

Spoločnosť v súčasnosti vedie niekoľko pasívnych súdnych sporov. Vedenie Spoločnosti vyhodnotilo súdne spory pre účely zostavenia tejto
účtovnej závierky a účtuje o rezerve vo výške 5 136 tis. Sk (2002: 4 623 tis. Sk) na súdne spory, pri ktorých Spoločnosť pravdepodobne bude
musieť pristúpiť k finančnému plneniu nárokov protistrany.

V roku 2004 Spoločnosť plánuje objem investícií v nasledovnom členení:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Sieť 796 561

Rozvoj informačných technológií 85 103

Ostatné 232 136

Spolu 1 113 800  

K 31. decembru 2003 Spoločnosť uzavrela zmluvy na investície v objeme približne 40 mil. Sk.

Poznámky k účtovnej závierke
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M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Orgán Počet osôb                           Mzdové prostriedky 
2003 2002 2003 2002

tis. Sk tis. Sk 

Dozorná rada, predstavenstvo a management 29 29 35 177 21 966 

Okrem uvedených mzdových prostriedkov členovia štatutárnych orgánov nezískali nijaké ďalšie príjmy ani výhody v súvislosti s výkonom ich
funkcie. 

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH
OSÔB 

Spoločnosť uskutočňovala transakcie so spoločnosťami Slovenské elektrárne, a.s., SEPS, a.s., Transelektro s.r.o Košice, Energotel, a.s. Bra-
tislava, RWE Plus AG a RWE Systems AG. Nižšie uvádzame uskutočnené transakcie s jednotlivými spriaznenými stranami počas roka:

2003 2002
tis. Sk tis. Sk 

SEPS, a.s. 
Predaj služieb 52 452 44 567 
Nákup služieb 3 412 232 330 802 

SE, a.s. 
Predaj služieb - odpredaj 1 890 37 357 
Nákup služieb 5 972 325 8 432 812 

Transelektro s.r.o. 
Predaj služieb - odpredaj DHM 400 1 671 
Nákup služieb 9 637 15 076 

Energotel, a.s. 
Predaj služieb 14 289 12 148 
Nákup služieb 3 555 - 

SSE, a.s. 
Predaj služieb 176 - 
Nákup služieb 23 924 40 819 

RWE Plus AG  
Predaj služieb 9 032 - 
Nákup služieb 30 439 - 
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2003 2002
tis. Sk tis. Sk 

RWE Systems AG
Predaj služieb - - 
Nákup služieb 33 728 - 

SEPS, a.s.
Pohľadávky 4 487 12 817 
Pohľadávky z obchodného styku 4 487 12 817 

Záväzky 375 486 31 637 
Záväzky z obchodného styku 375 486 31 637 

SE, a.s.
Pohľadávky - 32 
Pohľadávky z obchodného styku - 32 

Záväzky 308 527 585 101 
Záväzky z obchodného styku 308 527 585 101 

Transelektro s.r.o
Pohľadávky - 1 041 
Pohľadávky z obchodného styku - 1 041 

Záväzky 960 1 751 
Záväzky z obchodného styku 960 1 751 

Energotel, a.s.
Pohľadávky 2 535 1 268 
Pohľadávky z obchodného styku 2 535 1 268 

SSE, a.s.
Záväzky 2 609 4 554 
Záväzky z obchodného styku 2 609 4 554 

RWE Plus AG
Pohľadávky 123 - 
Pohľadávky z obchodného styku 123 - 

Záväzky 59 929 - 
Záväzky z obchodného styku 59 929 - 

Transakcie s členmi vedenia - -

Poznámky k účtovnej závierke
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O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2003 nastali tieto udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 12. marca 2004 bol z funkcie člena a podpredsedu predstavenstva Spoločnosti odvo-
laný Ing. Valentín Stanislav a do funkcie člena a podpredsedu predstavenstva bol zvolený Ing. Peter Oravský. Z funkcie člena predstavenstva
bol odvolaný Ing. Slavomír Brudňák a do tejto funkcie bol zvolený Ing. Peter Koval. Ďalej bol z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti odvo-
laný Ing. Emil Pečík a do funkcie člena dozornej rady bol zvolený Ing. Stanislav Kočiš.

Dňa 8. marca 2004 bola v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyznačená zmena vlastníka 49 % akcií Spoločnosti, ktorým sa na zákla-
de zmluvy o odštiepení a prevzatí stala spoločnosť RWE Energy AG so sídlom v Dortmunde, SRN.

Prílohy:

Príloha 1: Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príloha 2: Prehľad peňažných tokov
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Zostavená dňa:

3. 5. 2004

Schválená dňa:

27. 6. 2005

Podpisový záznam člena štatutár-
neho orgánu účtovnej jednotky
alebo fyzickej osoby, ktorá je účto-
vnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky: 

Podpisový záznam osoby zodpoved-
nej za vedenie účtovníctva:



PRÍLOHA 1
PREHĽAD O POHYBE DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

Poznámky k účtovnej závierke
Príloha 1: Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
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PRÍLOHA 2
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

2003 2002
tis. Sk tis. Sk

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti za účtovné obdobie 1 148 376 - 189 835
Daň z príjmu splatná a odložená 404 564 186 141
Zisk z bežnej činnosti pred zdanením 1 552 940 - 3 694

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 462 525 492 963
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 875 876
Odpis pohľadávok 39 822 30 002
Zmena stavu rezerv 42 649 97 900
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia - 10 752 1 369 663
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku - 41 120 41 480
Ostatné nepeňažné operácie 2 959 1 187

Spolu nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 496 958 2 034 071

Zmeny stavu pracovného kapitálu - 79 537 - 1 309 773
Úroky účtované do nákladov 40 594 72 536
Úroky účtované do výnosov - 38 177 - 63 530

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov 1 972 778 729 610

Zisk z predaja dlhodobého majetku - 3 310 56 090
Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností - 11 189
Príjmy a výdavky mimoriadneho charakteru - 2 878
Zaplatená daň z príjmov právnických osôb - 262 632 - 440 687

Čistý peňažný tok zo základných podnikateľ. činností 1 706 836 359 080

Peňažné toky z investičných činností
Výdavky spojené s obstaraním dlhodobého majetku - 696 611 - 523 836
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 6 126 1 410
Prijaté dividendy 1 543 - 

Čistý peňažný tok po financovaní investícií 1 017 894 - 163 346

Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek prijatých od bánk - 208 281
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od bánk - 320 589 - 481 339
Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania 6 867 27 400 
Prijaté úroky 38 177 64 071
Vyplatené úroky - 44 734 - 58 664
Ostatné finančné príjmy - 938
Ostatné finančné výdavky - - 5 807

Čistý peňažný tok z finančných činností - 320 279 - 245 120

Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) 697 615 - 408 466

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1. 1.) 577 140 985 606

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31. 12.) 1 274 755 577 140
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