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Všeobecné údaje 2006 2005

Zásobovacia oblasť km2 15 746 15 746

Predaj elektriny GWh 3 890 4 088

Distribúcia elektriny GWh 4 389 4 071

Počet odberných miest 598 071 596 591

Ekonomické údaje

Tržby celkom mil. Sk 15 369 13 870

Tržby za elektrinu mil. Sk 15 277 13 763

EBITDA mil. Sk 3 062 2 498

Zisk po zdanení mil. Sk 2 068 1 621

Bilančná suma mil. Sk 8 418 7 967

Dlhodobý majetok mil. Sk 6 099 5 406

Vlastné imanie mil. Sk 6 498 6 032

Základné imanie mil. Sk 3 363 3 363

Čistá finančná zadlženosť mil. Sk -1 259 -1 281

Prevádzkový Cash Flow mil. Sk 2 817 2 663

Investície mil. Sk 1 282 1 293

Priemerný počet zamestnancov 1 604 1 693
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 Príhovor generálneho riaditeľa
Vážené dámy a páni, 
rok 2006 charakterizovali intenzívne diskusie v Európe 
o budúcej liberalizácii energetických trhov v jednotlivých 
krajinách. Aj ďalšie témy ako energetická efektívnosť a ob-
noviteľné zdroje energie rezonovali na medzinárodnej a ná-
rodnej úrovni. Z toho následne vyplynuli smernice, ktoré sú 
záväzné pre Slovensko, a teda aj pre našu spoločnosť. 
Najrôznejšie finančné ukazovatele potvrdzujú, že rok 2006 
bol pre Slovensko vynikajúci. Na základe týchto rámcových 
podmienok a vďaka zvýšenému počtu zákazníkov dosiahla 
VSE najlepší hospodársky výsledok v celej svojej histórii. 
Okrem toho som rád, že vás môžem informovať o tom, že 
VSE v roku 2006 úspešne zvládla aj mnoho ďalších výziev. 
Pokračovali sme v trende vysokých investícií do sietí v obje-
me 1,3 mld. Sk. Tieto investície prispejú k výraznému zvý-
šeniu kvality dodávky elektriny v prospech našich zákazní-
kov a dlhodobo znížia počet výpadkov elektriny. 
Viac ako polovicu finančných prostriedkov sme investova-
li do nových prípojok s cieľom zabezpečiť predovšetkým 
dodávky elektriny novým investorom a priemyselným par-
kom. Do obnovy a modernizácie sietí smerovalo približne 
40 % investícií. 
V roku 2006 kládla naša spoločnosť veľký dôraz na zvyšova-
nie efektívnosti s cieľom neustále prispôsobovať konkuren-
cieschopnosť VSE trhovému prostrediu. Dôležitými proces-
mi boli predovšetkým detailné analýzy v oblasti technických 
sieťových strát a neoprávnených odberov elektriny, ako aj 
procesy v internej organizácii. Táto implementácia optima-
lizačných procesov sa v budúcnosti stane dôležitou súčas-
ťou každodennej operatívnej práce VSE. 
Darilo sa nám aj naďalej zvyšovať spokojnosť našich zákaz-
níkov. Upravili sme napríklad členenie zákazníkov, aby sme 
reagovali na ich narastajúce požiadavky. Pre zákazníkov seg-
mentu MOP sme prijali opatrenia na uľahčenie fakturácie, 
ktoré im zároveň znížia súvisiace náklady. Kvalitu služieb 
pomohli zlepšiť aj iné aktivity, predovšetkým zavedenie 
24-hodinovej Poruchovej linky VSE a pokračovanie v re-
konštrukcii našich kontaktných miest. Moderné priestory 
už využívajú zákazníci napr. v Poprade; navyše sme potre-
bám našich zákazníkov prispôsobili aj otváracie hodiny vo 
všetkých kontaktných miestach. Externé analýzy potvrdili, 
že opatrenia na zvýšenie kvality obsluhy našich zákazníkov 
sú správne, a sme uznávaným a spoľahlivým partnerom. 

VSE patrí k najväčším spoločnostiam na východnom Slo-
vensku a to nás zaväzuje k aktívnej podpore regiónu a jeho 
rozvoja. Podporili sme početné aktivity pre deti a mládež – 
pomohli sme napríklad pri výstavbe detského ihriska v Gel-
nici a prispeli sme k rozvoju nadanej zrakovo postihnutej 
mládeže v Levoči. Okrem toho naši zamestnanci dobrovoľ-
ne pomáhali pri výstavbe náučného lesníckeho chodníka 
v Smolníckej osade. 
Zamestnanci VSE majú možnosť ďalej rozvíjať svoje schop-
nosti a zručnosti aj vďaka aktívnej spolupráci s naším strate-
gickým partnerom – RWE Energy. Tento rok bola spolupráca 
intenzívne zameraná na oblasti informačných technológií 
a portfóliomanažmentu. 
V mene predstavenstva sa chcem poďakovať našim zákazní-
kom, zamestnancom a obchodným partnerom. Zákazníkom 
za dôveru, ktorú si veľmi vážime; zamestnancom za každo-
denné úsilie urobiť pre zákazníka maximum a obchodným 
partnerom za zvyšovanie kvality ich cenných služieb. 
Som presvedčený o tom, že aj v roku 2007 sa nám poda-
rí spoločne splniť všetky očakávania; VSE je dobre pripra-
vená na nové výzvy liberalizovaného trhového prostredia. 
V budúcnosti očakávame stabilné regulačné rámcové pod-
mienky a preto budeme schopní našim zákazníkom posky-
tovať spoľahlivé služby za primerané ceny v duchu sloganu 
„Energia pre vaše pohodlie“. 

Norbert Schürmann
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE





Energia pre vaše pohodlie
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 Správa dozornej rady
V súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako 
aj v súlade so stanovami spoločnosti, dozorná rada v roku 
2006 dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva, na 
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, sle-
dovala obchodné vedenie spoločnosti, ako aj dodržiavanie 
stanov spoločnosti. V obchodnom roku 2006 sa uskutočnili 
štyri riadne zasadnutia dozornej rady. 

Pravidelnými bodmi na zasadnutiach dozornej rady boli 
informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, infor-
mácie o uzneseniach zo zasadnutí predstavenstva spoloč-
nosti a informácie o zmluvách uzatvorených medzi prepo-
jenými osobami. 

Dozorná rada prerokovala a vzala na vedomie individuálnu 
a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2005, rozdelenie 
zisku a odporučila valnému zhromaždeniu prijať uznesenia. 

Dozorná rada ďalej prerokovala a schválila organizačné 
zmeny vyplývajúce z reštrukturalizácie divízií Operátor dis-
tribučnej sústavy, Sieťové služby a zrušenia divízie Služby 
pre zákazníkov, ako aj z legislatívnych zmien.

Dozorná rada okrem iného schválila:

• obchodný plán VSE a.s. na rok 2007,

• strategický plán VSE a.s. na obchodné roky 2007 – 
2009,

• menovanie spoločnosti Pricewaterhouse Coopers Slo-
vensko, s.r.o. za audítora účtovnej závierky pre rok 
2006,

• organizačnú štruktúru VSE a.s. platnú od 1. januára 
2007.

Predstavenstvo spoločnosti počas celého roka ústne aj pí-
somne informovalo dozornú radu o situácii na trhu s elek-
trickou energiou, o priebehu obchodov, o situácii a vývoji 
spoločnosti, o investičných zámeroch, o situácii v perso-
nálnej oblasti, o vývoji nákladov a výnosov a o finančnom 
plánovaní. Okrem toho sa predseda dozornej rady aj mimo 
zasadnutí informoval a radil o jednotlivých postupoch 
a prerokovával otázky stratégie spoločnosti a obchodnej 
politiky.

Správu audítora, ako aj riadnu individuálnu účtovnú závier-
ku a konsolidovanú účtovnú závierku pozostávajúcu zo sú-
vahy, výkazu ziskov a strát a poznámok členovia dozornej 
rady prerokovali na zasadnutí 29. marca 2007.
Dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú zá-
vierku a konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 
2006 a odporúča ju valnému zhromaždeniu na schválenie. 

Dozorná rada sa pripája k návrhu predstavenstva na použi-
tie výsledku hospodárenia. Odporúča valnému zhromažde-
niu prijať uznesenie o použití výsledku hospodárenia podľa 
návrhu predstavenstva.

Košice 29. marec 2007

Štefan Lasky 
predseda dozornej rady
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 Vznik a založenie spoločnosti
Akciová spoločnosť Východoslovenská energetika (ďalej 
tiež „Spoločnosť“, „VSE“) bola založená rozhodnutím za-
kladateľa (Fond národného majetku SR) zakladateľskou 
listinou zo dňa 17. decembra 2001 v súlade s rozhodnutím 
vlády SR č. 645 zo dňa 11. júla 2001 o privatizácii podniku 
Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice. 

Východoslovenská energetika a.s. prebrala všetok majetok, 
práva, povinnosti a záväzky štátneho podniku Východoslo-
venské energetické závody Košice, zrušeného bez likvidácie 
na základe rozhodnutia MH SR č. 288/2001 zo dňa 14. de-
cembra 2001. 

Východoslovenská energetika a.s. vznikla k 1. januáru 2002 
zapísaním 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

Východoslovenská energetika a.s. pôsobí na území Košic-
kého, Prešovského a časti Banskobystrického kraja. Zabez-
pečuje distribúciu a dodávku elektriny pre takmer 600-tisíc 
zákazníkov.

 Základné údaje o spoločnosti
 História spoločnosti

1929
Založená účastinná spoločnosť Východoslovenské elektrár-
ne, právny predchodca Východoslovenskej energetiky a.s. 
V tom istom roku bola vyhlásená za všeužitočný podnik.

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

1946
Majetok účastinnej spoločnosti Východoslovenské elektrár-
ne prešiel pri znárodnení všetkých energetických podnikov 
do rúk štátu.

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

1969
Východoslovenské elektrárne boli súčasťou Slovenských 
energetických podnikov.

1990
Východoslovenské energetické závody sa stali samostat-
ným štátnym podnikom.

2002
VSE boli transformované na štátnu akciovú spoločnosť Vý-
chodoslovenská energetika.

2003
23. januára došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a akcionárskej 
dohody medzi Fondom národného majetku SR a RWE Plus 
AG o predaji 49 % podielu akciovej spoločnosti Východo-
slovenská energetika nemeckej spoločnosti RWE Plus AG*.

* RWE Plus AG je právnym predchodcom terajšieho akcionára 
RWE Energy AG.
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 Predmet činnosti

Predmetom činnosti VSE 
je predovšetkým:

• výkup, tranzit a rozvod elektriny;

• distribúcia elektriny, dodávka elektriny;

• výstavba energetických a teplárenských diel, zariadení 
potrebných na ich prevádzku, vrátane dispečerskej ria-
diacej techniky a technických prostriedkov na riadenie 
spotreby elektriny;

• údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetic-
kých a teplárenských zariadení a zariadení dispečerskej 
riadiacej techniky;

• dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 kV a niž-
ších napäťových stupňov;

• projektovanie elektrických zariadení;

• projektovanie a výroba strojárenských výrobkov: spojo-
vacích súčastí, rozvádzačov;

• realizácia elektrických zariadení do 110 kV;

• revízie elektrických zariadení;

• opravy transformátorov;

• opravy elektromerov;

• výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a za-
riadení pre elektrické vykurovanie;

• vývoj, výroba a servis prístrojovej techniky pre energetiku;

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien;

• zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikač-
nej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných 
služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zaria-
dení, poskytovanie internetu.

 Štruktúra akcionárov
Základné imanie spoločnosti vo výške 3 363 000 000 Sk 
k 31. decembru 2006 tvorilo 3 363 000 kusov akcií na 
meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 Sk.

K 31. decembru 2006 boli akcionármi VSE:

• Fond národného majetku SR – vlastník 1 715 130 
kusov akcií v menovitej hodnote 1 715 130 000 Sk, 
t. j. 51 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach;

• RWE Energy AG – vlastník 1 647 870 kusov akcií v me-
novitej hodnote 1 647 870 000 Sk, t. j. 49 %-ný podiel 
na základnom imaní a na hlasovacích právach.
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 Organizačná štruktúra
Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo spoločnosti

Generálny riaditeľ 

• Divízia Obchod

• Divízia Financie a rozvoj spoločnosti

• Divízia Operátor distribučnej sústavy 

• Divízia Sieťové služby

• Divízia Služby pre zákazníkov

 Zloženie orgánov spoločnosti

 Predstavenstvo
Norbert Schürmann (od 1. júla 2006)
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

• Vysokoškolské vzdelanie získal na Technickej univerzite 
v Aachene v odbore Stavebné inžinierstvo.

• Profesionálnu kariéru začal v Mestskej správe mesta 
Eschweiler neďaleko Aachenu ako vedúci oddelenia 
“Odpadové vody”.

• Od roku 1990 pracuje na rôznych pozíciách v koncerne 
RWE, obzvlášť na úsekoch Rozvoj spoločnosti/projektov 
a Obchod. V roku 1998 bol v spoločnosti RWE Aqua GmbH 
menovaný prokuristom a od roku 2002 konateľom. 

• Od roku 2001 bol zároveň členom dozorných rád via-
cerých dcérskych spoločností v rámci koncernu RWE. 

• Vo VSE je zároveň generálnym riaditeľom.

Ing. Roman Šipoš (od 23. decembra 2006) 
podpredseda predstavenstva

• Je absolventom Stavebnej fakulty na Technickej univer-
zite v Košiciach. 

• Pracovnú kariéru začínal ako stavbyvedúci a vedúci hos-
podárskeho strediska v prešovských Pozemných stav-
bách š.p. Od roku 1992 bol vedúcim odboru výstavby 
a investícií, neskôr prednostom MsÚ v Starej Ľubovni. 

• V novembri 1998 bol zvolený za poslanca NR SR pre 
druhé volebné obdobie. Počas spočívajúceho mandátu 
poslanca NR SR vykonával funkciu štátneho tajomníka 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, záro-
veň predsedu prípravného výboru Vlády Slovenskej re-
publiky pre štrukturálne fondy EÚ. 

• Od roku 2002 pôsobil ako veľvyslanecký radca, vedúci 
obchodno – ekonomického oddelenia ZÚ SR v Berlíne 
a GK SR v Mníchove.  

• Od septembra 2005 podniká v oblasti poradenstva 
a činnosti pre štrukturálne fondy EÚ, ako aj v oblasti sta-
vebného dozoru.
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Ing. Pavol Fandl (od 23. decembra 2006) 
člen predstavenstva

• Absolvoval Fakultu hospodárskej informatiky na Ekono-
mickej univerzite v Bratislave – odbor Účtovníctvo a au-
dítorstvo. 

• Od roku 1999 pracuje v spoločnosti Det Norske Veritas 
AS, kde je v súčasnosti ekonomickým riaditeľom. 

• Od roku 2001 je zároveň konateľom spoločnosti Fami 
s.r.o., kde sa venuje problematike účtovníctva a ekono-
mického poradenstva.

Mgr. Martin Mikláš (od 1. apríla 2006)
člen predstavenstva

• V roku 1996 ukončil štúdium na Fakulte manažmen-
tu Univerzity Komenského v Bratislave, počas ktorého 
okrem iného absolvoval polročný pobyt na Cornellovej 
univerzite v USA. 

• Pracoval ako riaditeľ úseku Ľudských zdrojov a organi-
začného rozvoja v spoločnosti Chirana-Prema, a.s. Stará 
Turá.

• Od roku 2000 zastával v spoločnosti Slovak Telecom po-
zície v oblasti financií a kontrolingu.

• Do VSE nastúpil v marci 2003 ako vedúci úseku Straté-
gia, kontroling a manažment rizík, neskôr ako riaditeľ 
divízie Financie a rozvoj spoločnosti. 

• Od septembra 2005 pôsobil na útvare kontrolingu v cen-
trále materského koncernu RWE AG v Essene. 

• Vo VSE je riaditeľom divízie Financie a služby pre 
zákazníkov. 

Dr. Peter Birkner
člen predstavenstva

• Titul diplomovaný inžinier v oblasti elektrotechniky do-
siahol v roku 1987 na Technickej univerzite v Mníchove. 
Titul doktor získal v roku 1994.

• V roku 1987 nastúpil do spoločnosti Lechwerke AG, 
Augsburg, ktorá je dcérskou spoločnosťou RWE Energy. 
V rokoch 1987 až 1998 tam zastával rôzne technické 
a manažérske pozície. 

• V roku 1998 sa stal vedúcim Divízie Prevádzka sietí 
a v roku 2001 bol menovaný za viceprezidenta Lechwer-
ke. Okrem toho bol členom viacerých dozorných rád. 

• Do VSE nastúpil v roku 2005 ako člen predstavenstva 
a vedúci divízie Operátor distribučnej sústavy. Dr. Birkner 
je hosťujúcim profesorom na Technickej Univerzite v Ko-
šiciach a aktívny v európskej asociácii energetického 
priemyslu EURELECTRIC. 

Carl-Ernst Giesting (do 30. júna 2006)
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Ing. Peter Oravský (do 10. januára 2006)
podpredseda predstavenstva

Mgr. Stanislav Zicho 
(od 11. januára 2006 do 22. decembra 2006)
podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Koval (do 22. decembra 2006)
člen predstavenstva

Dr. Frank Kreuzer (do 31. marca 2006)
člen predstavenstva
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 Dozorná rada

Štefan Lasky (od 23. decembra 2006)
predseda dozornej rady

Berthold Bonekamp
RWE Energy AG, Dortmund, SRN
podpredseda dozornej rady

Branislav Šitina (od 23. decembra 2006)
živnostník - podnikateľ, Bratislava
člen dozornej rady

Ing. Gabriela Ostrolúcka (od 23. decembra 2006)
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

Ing. Peter Schuster (od 23. decembra 2006)
živnostník – podnikateľ, Košice
člen dozornej rady

Ing. Drahomíra Englišová (od 23. decembra 2006)
Euro Mall Centre Management, s.r.o., Bratislava
člen dozornej rady

Ing. Ľudovít Mydlo*
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

Ladislav Perun*
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

Ing. Ľubomír Valko*
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

* Zástupca zamestnancov v dozornej rade

Ing. Michal Duranko (do 10. januára 2006)
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
predseda dozornej rady

Ing. Imrich Hamarčák
(od 11. januára 2006 do 22. decembra 2006)
primátor mesta Stropkov, Stropkov
predseda dozornej rady

Ing. Jarmila Répássyová (do 22. decembra 2006)
Fond národného majetku SR, Bratislava
člen dozornej rady

Elemír Jakab (do 22. decembra 2006)
starosta, Veľké Raškovce
člen dozornej rady

Ing. Anton Novák (do 10. januára 2006)
ZTS a.s., Sabinov
člen dozornej rady

Ján Labaš (od 11. januára 2006 do 22. decembra 2006)
ANAVEK spol. s r.o., Bardejov

Ing. Stanislav Kočiš (do 10. januára 2006)
slobodné povolanie
člen dozornej rady

Jozef Krulčik
(od 11. januára 2006 do 22. decembra 2006)
podnikateľ, Stará Ľubovňa
člen dozornej rady



12

 Správa o plnení opatrení 
Programu súladu 

Predstavenstvo VSE dňa 20. decembra 2005 schválilo 
Program súladu, ktorý detailne stanovuje opatrenia, zod-
povednosti a lehoty, na základe ktorých bude zabezpeče-
né nediskriminačné správanie zamestnancov VSE. Týmto 
spoločnosť VSE splnila svoju povinnosť uloženú zákonom 
č. 656/2004 o energetike, uvedenú v § 24 odsek 4. Táto 
správa o plnení súladu za rok 2006 je vypracovaná v zmysle 
§ 24 odsek 5 zákona č. 656/2004 o energetike. 

Spoločnosť VSE v roku 2006 pokračovala v realizovaní 
opatrení obsiahnutých v Programe súladu. Medzi najdôle-
žitejšie realizované opatrenia patria: 

• funkčné odčlenenie IT systémov 

 Ku koncu roka 2006 bol vypracovaný koncept prístu-
pových práv do systému IS-U, na základe ktorého za-
mestnanci divízie Obchod nemajú prístup k údajom 
odberateľov, ktorí sú zásobovaní iným dodávateľom. Na 
základe konceptu prístupových práv bol takisto riešený 
prístup ku zdieľaným súborom a adresárom. Rovnako 
bolo v priebehu roka 2006 zabezpečené jednotné ne-
diskriminačné IT riešenie pre proces zmeny dodávateľa, 
ktoré je jedným zo základných predpokladov fungovania 
liberalizovaného trhu. Spoločnosť VSE taktiež zabezpe-
čuje výstup  zo systému SAP EDM (priebehové merania) 
prostredníctvom internetového portálu pre všetkých ob-
chodníkov, za rovnakých podmienok a v rovnakom čase. 
V prostredí SAP CORE bol divízii Obchod zamedzený prí-
stup na distribučné nákladové strediská a profit centrá, 
ako aj ku revíznym správam odberných miest. 

• nediskriminačný prístup k informáciám 

 VSE v roku 2006 priebežne zaisťovala publikovanie ve-
rejných informácií podľa zákona (cenníky distribúcie, 
cenníky ostatných poskytovaných služieb, telegramy 
HDO, TDO, teplotné koeficienty, vzorové zmluvy na pri-
pojenie, na prístup do sústavy a distribúciu a rámcovú 
distribučnú zmluvu, zmluvu na prevádzku a údržbu prí-
pojky, technické podmienky prevádzkovateľa distribuč-
nej sústavy).

• operatívna nezávislosť Prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy 

 Predstavenstvo a Dozorná rada VSE schvaľujú celkový 
objem investícií do distribučnej sústavy. V jeho rám-
ci je však zabezpečená operatívna nezávislosť divízie 
Operátor distribučnej sústavy v zmysle § 25 zákona č. 
656/2004 o energetike. 

• rovnosť procesov

 Spoločnosť VSE definovala jednotný a nediskriminačný 
popis procesu vybavovania sťažností týkajúcich sa od-
berateľov na svojom vymedzenom území, bez ohľadu na 
dodávateľa, ktorý dané odberné miesto zásobuje elek-
trinou. 

• funkcia Compliance Officer

 Aj v priebehu roka 2006 uskutočňoval v rámci spoloč-
nosti VSE svoju činnosť tzv. Compliance Officer, ktorého 
poslanie spočíva v sledovaní implementácie Programu 
súladu a v dohľade nad dodržiavaním nediskriminačné-
ho správania sa vo VSE. Compliance Officer sa aktívne 
podieľal na popise obchodných procesov a iných inter-
ných noriem vo VSE, ako aj v spätnej kontrole dodržiava-
nia Programu súladu. 
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Vytvárame pohodlie



16

Vytvárame pohodlie  
Usmerňujeme energiu tak, aby sme vám vytvorili po-
hodlie. Rozširujeme a skvalitňujeme naše služby. Nové 
možnosti hľadáme aj v detailoch, aby sme zlepšili našu 
starostlivosť a dostupnosť.

 Komunikujeme podľa vašich 
požiadaviek 
V záujme lepšieho prispôsobenia sa potrebám a narastajú-
cim požiadavkám sme našich zákazníkov rozdelili do štyroch 
segmentov. Doterajší individuálny spôsob obsluhy sme roz-
šírili z kľúčových zákazníkov (služba poskytovaná prostred-
níctvom manažérov pre kľúčových zákazníkov) aj na skupi-
nu veľkých zákazníkov. O komunikáciu s touto skupinou sa 
starajú naši energetickí manažéri. Požiadavky zákazníkov 
z radov domácností, a taktiež firiem a organizácií vybavuje-
me cez skupinovú obsluhu. V rámci nej sa zákazníci s našou 
spoločnosťou môžu skontaktovať štyrmi spôsobmi:

telefonicky na Linke VSE 0850 123 333;

osobne na ktoromkoľvek z našich 9 Kontaktných miest 
zákazníka (domácnosti) alebo 8 regionálnych zastúpení 
(firmy a organizácie);

písomne na adrese našej spoločnosti; 

elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy 
info@vse.sk.

Obchod 
 Poskytujeme komplexné služby 
Pre všetkých našich zákazníkov sme v decembri 2006 za-
viedli bezplatnú 24-hodinovú Poruchovú službu. Zákazní-
kom na nej poskytujeme aktuálne informácie o plánovaných 
odstávkach a poruchách v dodávke elektriny a zároveň pri-
jímame hlásenia o prípadných poruchách.

• Pokračovali sme v redizajne našich Kontaktných miest 
zákazníka (KMZ). V príjemnom prostredí, v centre mesta 
nás od decembra 2006 môžu navštíviť obyvatelia a náv-
števníci Popradu. Z dôvodu nízkej návštevnosti a ne-
efektívnosti prevádzky sme v roku 2006 uzavreli KMZ 
v Starej Ľubovni, Kežmarku, Kráľovskom Chlmci a Vrano-
ve nad Topľou.

• Kvôli zvýšenému záujmu našich zákazníkov z radov do-
mácností sme zakúpili nové merače spotreby a zvýšili 
tak dostupnosť našej služby Kontrol. Táto zákazníkom 
VSE umožňuje aktívne kontrolovať spotrebu elektriny na 
svojich odberných miestach. 

• Pripravili sme opatrenia pre zavedenie jednotného spô-
sobu fakturácie pre firemných zákazníkov napojených 
do siete nízkeho napätia. Nový spôsob zjednocuje fak-
turačné obdobie s účtovným rokom a našim zákazníkom 
tak zjednodušuje evidenciu nákladov na elektrinu. 

• V záujme optimalizácie nákladov na elektrinu sme pre 
našich zákazníkov z radov firiem a organizácií napoje-
ných do siete vysokého a veľmi vysokého napätia pripra-
vili novú ponuku produktov na rok 2007, ktoré umožňujú 
prispôsobiť sa individuálnym priebehom spotreby. Pre 
všetkých firemných zákazníkov, ktorí na svojich odber-
ných miestach využívajú čerpadlá, sme tiež zaviedli nový 
produkt Eko a Termo Eko so zvýhodnenými sadzbami za 
elektrinu.
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 Vývoj predaja elektriny
Naša spoločnosť v roku 2006 dodávala elektrinu do takmer 
600 000 odberných miest - zákazníkom z radov domácnos-
tí, firiem a organizácií. Uplynulý rok sa niesol v znamení 
zvyšujúcej sa konkurencie na trhu s elektrinou. Napriek 
silnejúcemu konkurenčnému prostrediu sa nám podarilo 
udržať si priazeň zákazníkov a poskytnúť im kvalitné služby 
a zvýšenú starostlivosť. V rámci počtu zákazníkov došlo po-
čas roka iba k minimálnym zmenám.

Objem predanej elektriny dosiahol úroveň 3 890 GWh. 
V segmente domácnosti došlo oproti roku 2005 k nárastu 
predaja o 1,22 %. Rast zaznamenal aj segment firmy a orga-
nizácie (na úrovni nízkeho napätia), a to o 1,37 %. Dôvodmi 
rastu predaja sú hlavne zvýšenie spotreby elektriny v dô-
sledku poveternostných podmienok. Mierny pokles, o 0,8 %, 
naša spoločnosť zaznamenala pri veľkoodberateľoch z ra-
dov firiem a organizácií. K poklesu predaja o 13,28 % došlo 
v roku 2006 aj u kľúčových zákazníkov, a to z dôvodu zmeny 
dodávateľa elektriny u malého počtu zákazníkov. 

2006 2005

MOO 1 157 1 143

MOP 591 583

VO 745 751

KA 1397 1611

Spolu 3 890 4 088

Trading 1 288 1 v154

Straty a vlastná spotreba 486 486

Vývoj predaja elektriny koncovým zákazníkom v GWh Štruktúra predaja elektriny koncovým zákazníkom 
v roku 2006

 35,91 % Kľúčoví zákazníci

 29,74 % Maloodber 
domácnosti

 19,15 % Veľkoodber 
firmy a organizácie

 15,19 % Maloodber 
firmy a organizácie
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 Nákup elektriny
Celý objem elektriny naša spoločnosť nakupuje od výrob-
cov a obchodníkov na trhu s elektrinou. Základným princí-
pom pri nákupe elektriny v roku 2006 bolo zabezpečiť pre 
našich zákazníkov konkurencieschopné ceny. 

Najvýraznejšiu zmenu v systéme nákupu elektriny v roku 
2006 predstavuje prechod Slovenských elektrární, a.s., 
najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku, z doterajšieho 
systému verejných cien na tzv. aukčný mechanizmus. Jeho 
podstatou je predkladanie cenových návrhov od kupujú-
cich k predávajúcemu a ich následné vyhodnocovanie na 
základe výšky ceny.

Významnou zmenou v našej spoločnosti v roku 2006 bolo 
aj zníženie podielu nakúpenej elektriny od nášho najväč-
šieho dodávateľa, Slovenských elektrární, a.s., a to z 80 % 
v roku 2005 na 56 %. Spoločnosť TEKO, a.s. pre nás zase 
prostredníctvom kombinovanej výroby elektriny a tepla za-
bezpečila 5 % z nakúpenej elektriny. Na spotovom trhu boli 
obstarané približne 3 % elektriny. 

 Smerujeme ku zákazníkovi 
Koncom roka 2006 sme prešli na skrátený tvar loga našej 
spoločnosti a v komunikácii s našimi zákazníkmi sme začali 
používať nový slogan „Energia pre vaše pohodlie“. Zákaz-
níkom a partnerom tak chceme komunikovať hlavné sme-
rovanie a ciele spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie: 
VSE bude poskytovať maximálne pohodlie pri vybavovaní 
požiadaviek súvisiacich s odberom elektriny a rozvíjať sta-
rostlivosť o svojich zákazníkov.

 Prinášame užitočné informácie  
• Pre našich kľúčových zákazníkov sme zorganizovali sériu 

odborných a spoločenských podujatí prostredníctvom 
stretnutí Business Club a energetických seminárov.

• V záujme komunikovania „na mieru šitých“ informácií 
zákazníkom distribuujeme štyri druhy zákazníckych ča-
sopisov, podľa jednotlivých zákazníckych segmentov. 
Ponuku tvoria stabilné tituly VSEnergia pre váš domov 
(určený zákazníkom z radov domácností), VSEnergia pre 
vašu firmu (určený firmám a organizáciám), VSEnergia 
pre samosprávu (distribuovaný mestám a obciam). V ro-
ku 2006 sme zákaznícke časopisy rozšírili aj o elektronic-
kú verziu vse:news pre kľúčových zákazníkov. 

• Pripravili sme kompletný redizajn našej internetovej 
stránky www.vse.sk v zaujímavom grafickom prevedení. 
Hlavnými prednosťami vynovenej stránky sú dynamika, 
prehľadnosť, kvalitné technické spracovanie a veľké 
množstvo materiálov na stiahnutie.

• Pre zákazníkov z radov domácností sme v rámci pora-
denskej činnosti pripravili leták s tipmi, ako efektívne 
využívať elektrinu. Ďalšie letáky zákazníkom priniesli 
komplexné informácie z oblasti tepelných čerpadiel 
a obnoviteľných zdrojov energie.

• Vo februári 2006 sme sa zúčastnili výstavy Klimatherm- 
Energo-Eko, zameranej na klimatizačnú, vetraciu a vyku-
rovaciu techniku, techniku výroby a distribúcie energe-
tických médií. V decembri sme sa ako generálny partner 
spolu so spoločnosťou Institute for International Rese-
arch podieľali na príprave 6. ročníka najväčšej sloven-
skej energetickej konferencie Energetika SR. 

Slovenské elektrárne, a.s. 56 %

Kombinovaná výroba tepla a elektriny 
a obnoviteľné zdroje

5 %

Spotový trh 3 %

Ostatní 36 %

Štruktúra nákupu VSE v roku 2006

6000

5000

2005
2006

Vývoj nákupu elektriny

G
W

h
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 Prevádzka distribučnej sústavy



Vytvárame možnosti pre rast 
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Vytvárame možnosti pre rast 
Vytvárame stabilné a pevné základy, vďaka ktorým mô-
žete plne využiť potenciál regiónu. Posúvame hranice 
možností. Prinášame spoľahlivé riešenia pre nové vízie. 
Sme pripravení na partnerstvo s tými, ktorí chcú rásť.  

 Podporujeme vás stabilnou 
dodávkou elektriny 
VSE je distribútorom elektriny na území Košického, Prešov-
ského a časti Banskobystrického kraja. Celková rozloha zá-
sobovanej oblasti predstavuje viac ako 15 000 km2.

VSE prevádzkuje elektrické distribučné siete na napäťových 
úrovniach 110 kV (VVN – veľmi vysoké napätie ), 35 kV, 
22 kV, 10 kV (VN – vysoké napätie) a 0,4 kV (NN – nízke 
napätie) v celkovej dĺžke viac ako 23 500 kilometrov. Dis-
tribučná sústava VVN je napájaná zo štyroch nadradených 
elektrických staníc prenosovej sústavy (SEPS) s napäťovými 
úrovňami 400 kV a 220 kV. Rôzne napäťové úrovne sú pre-
pojené prostredníctvom 50 elektrických staníc (VVN/VN) 
a spínacích staníc, ako aj 8 600 distribučných transfor-
mačných staníc (VN/NN). Distribučná sústava je riadená 
z dvoch regionálnych dispečingov a jedného nadradeného 
dispečingu so zameraním na 110 kV sústavu.  

Rozvinutá elektrická distribučná sieť je kľúčovým faktorom 
pre hospodársky úspech regiónu. Spoľahlivosť a vysoká 
kvalita dodávky elektriny výrazne prispievajú k hospodár-
skemu úspechu našich zákazníkov. V roku 2006 sa VSE 
podarilo udržať si koeficient spoľahlivosti ASAI (Average 
Service Availability Index) na úrovni 99.94 %.

Prevádzka distribučnej sústavy

 Investujeme, aby sme naplnili 
vaše potreby 
VSE dokonale pozná potrebu investovania do sietí vo vý-
chodnej časti Slovenska. V tomto ohľade existujú dva 
kľúčové faktory. V prvom rade je to program systema-
tickej obnovy a modernizácie, ktorý VSE odštartovala. 
 V rámci neho sa implementuje najmodernejšia technológia 
na efektívne zabezpečenie a ďalšie zvýšenie kvality do-
dávky elektrickej energie. Okrem toho VSE začala program 
rozšírenia siete s cieľom zabezpečiť dostatok elektric-
kej energie pre nových investorov a rastúcu ekonomiku  
na východnom Slovensku. V porovnaní s rokom 2002, t. j. 
jeden rok pred vstupom strategického investora do VSE, 
sa investície v roku 2006 takmer strojnásobili. Investície 
do elektrických sietí dosahujú 1 065 miliónov Sk. 

Hlavné investície v roku 2006:

• nové vedenie 110 kV z elektrickej stanice Kechnec 
do elektrickej stanice Haniska (17.7 km) na zabezpečenie 
dodávky elektrickej energie pre Priemyselný park Kech-
nec;

• pripojenie nového 400/100 kV transformátora SEPS 
v elektrickej stanici Lemešany k 110 kV rozvodni VSE 
a rekonštrukcia 110 kV systému prípojníc na zníženie 
závislosti dodávky na východnom Slovensku od neefek-
tívnej elektrárne vo Vojanoch;

• modernizácia a vylepšenie elektrických staníc v Kráľov-
skom Chlmci, Snine a Košiciach – Staničné námestie 
za účelom zlepšenia miestnej kvality dodávky a prípravy 
týchto elektrických staníc na používanie systémov diaľ-
kového ovládania; 

• za účelom rozšírenia a modernizácie 22 kV siete a sie-
tí nízkeho napätia sme investovali viac ako 560 mil. Sk 
do káblov, vedení a transformačných staníc. 
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 Poskytujeme detailnejšie 
informácie  
Nová legislatíva, ktorá definuje podmienky pre trh s elektri-
nou, stanovuje potreby nových technických a informačných 
systémov. Systém AZD (automatizovaný zber dát ) prináša 
do databázy informácie o štvrťhodinovej spotrebe zákaz-
níka. To sa využíva nielen na informovanie obchodníkov 
o spotrebe ich zákazníkov v sieti VSE, ale možno to využiť 
aj pre zákazníkov na poskytovanie detailnejších informácií 
o ich spotrebe. V roku 2006 bolo do systému úspešne pri-
pojených prvých 400 elektromerov.

Ďalšou záležitosťou je geografický informačný systém. Ten-
to systém nám poskytne digitálne informácie o geografic-
kej pozícii našich elektrických zariadení. Okrem toho budú 
k dispozícií technické a administratívne údaje o zariade-
niach. Tento systém nám umožní oveľa rýchlejšie vyhod-
notenie požiadavky zákazníka a prispeje k lepšiemu a viac 
zákaznícky orientovanému plánovaniu sieťových aktivít 
v rámci VSE. Napríklad v roku 2006 boli do systému zada-
né technické údaje o 8 600 distribučných transformačných 
staniciach.

Informácie sú potrebné aj pre naše dispečingy. Na zvýše-
nie možností pre priame reakcie našich dispečingov sme 
rozšírili diaľkové ovládanie 110 kV siete do elektrických sta-
níc Lopušná Dolina, Haniska a Moldava.

Smer investícií

Kapitálové
výdavky
(mil. Sk)

2006 2005

Siete VVN a automatizácia sietí  306 200

Siete VN a NN 555 635

Priemyselné parky 153 208

Iné 51 76

Spolu 1 065 1 119
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Zamestnanci
Sústredíme sa na potenciál 
zamestnancov
Len spokojní zamestnanci sú nielen schopní, ale aj ochot-
ní pracovať s nadšením. Vytvárame motivujúce prostre-
die, v ktorom môžu odborne rásť. Vychovávame našich 
budúcich zamestnancov. Záleží nám na profesionálnom 
prístupe.

VSE je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. 
V roku 2006 pre nás pracovalo v priemere 1 604 pracovní-
kov. Ďalších 51 zamestnancov pracovalo vo VSE IT služby, 
s.r.o. (ďalej tiež „VSE IT služby“).
Veľký význam pre nás má lojalita zamestnancov. O tom, že 
sa nám ju darí udržiavať, svedčí aj priemerná doba trvania 
pracovného pomeru – približne 17 rokov. Miera celkovej 
fluktuácie v roku 2006 dosiahla 14,1 % (miera dobrovoľnej 
fluktuácie dosiahla 1 %), pričom sme do spoločnosti prija-
li 65 nových zamestnancov z pracovného trhu. Do VSE IT 
služby nastúpili ďalší 4 zamestnanci. 

 Prinášame spravodlivejšie 
odmeňovanie 
Od januára 2006 VSE začala uplatňovať nový mzdový sys-
tém. Tento je založený na princípoch internej spravodlivos-
ti, transparentnosti a externého benchmarku. Pri imple-
mentácii systému sme vychádzali z trhového porovnania 
mzdového ohodnotenia s približne 200 ďalšími podnikmi 
na Slovensku. Mzda zamestnancov je viac ako v minulosti 
prepojená na hodnotenie výkonu jednotlivcov. Raz ročne 
zamestnanci absolvujú Štruktúrované hodnotenie – rozho-
vor s priamym nadriadeným, ktorý slúži na určenie ďalšieho 
potenciálneho rastu zamestnanca a súčasne dáva priestor 
aj na zhodnotenie pracovného výkonu. Hodnotenie pracov-
ného výkonu je následne reflektované v ročnej úprave zá-
kladnej mzdy zamestnanca.

Štruktúra
zamestnancov 

2006 2005
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Robotníci 660 0 773 0

TSZ 890 51 880 50

Muži 1 167 34 1252 33

Ženy 383 17 401 17

Zamestnanci spolu
(koncový stav)

1 550 51 1653 50

Priemerný
prepočítaný stav
zamestnancov

1 604 51 1693 48
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 Chceme sa neustále rozvíjať
V rámci rozvoja kompetencií sme sa v roku 2006 zamerali 
na implementáciu nových a revíziu už zavedených prvkov 
systému. Zaviedli sme adaptáciu nových zamestnancov 
pod názvom „Prvý deň vo VSE“ s použitím multimediálnej 
techniky. Organizačné útvary, ktoré odovzdávajú úvodné 
informácie, vítajú nových kolegov vo VSE atraktívnym a za-
ujímavým spôsobom.

Jednou z priorít rozvoja kompetencií bol aj v roku 2006 
rozvoj potenciálu zamestnancov. Na základe spätnej väzby 
od účastníkov VSE prehodnotila už existujúci program „Ma-
nagement Development Program“. Program bol upravený 
do novej formy „Potential Development Program“ a začne 
sa realizovať od roku 2007.

Ďalšou z oblastí, ktorej sa VSE prioritne venovala, bolo za-
vedenie nového programu Practice popri už fungujúcom 
programe Trainee. Program vychádzal z potrieb transferu 
know-how a „výchovy“ absolventov stredných škôl kvôli 
plánovaným odchodom do starobného dôchodku v na-
sledujúcich rokoch. V programe Practice sme zamestnali 
šiestich absolventov stredných škôl. Tým po absolvovaní 
8-mesačného programu rotácie a mentoringu ponúkneme 
pracovné miesta v oblasti prevádzky sietí.

 Staviame na hodnotách 
VSE ako člen skupiny RWE Energy akceptovala spoločný 
Kódex správania RWE. Kódex stanovuje presné a transpa-
rentné normy vo viacerých oblastiach života firmy. Definuje 
Hodnoty spoločnosti, deklaruje akceptovanie iniciatívy OSN 
Global Compact, definuje pravidlá správania sa ku zákaz-
níkom, akcionárom, dodávateľom, poradcom či verejnosti 
a pripája sa aj k myšlienkam spoločenskej zodpovednosti.

Kódex v brožovanej forme dostal každý zamestnanec VSE 
a informovali sme o ňom našich kľúčových dodávateľov 
a zákazníkov. Dokument sme spolu s odpoveďami na naj-
častejšie otázky uverejnili aj na zamestnaneckom portáli 
a na stránke www.charta.sk, ktorú spravuje Transparency 
International Slovakia. 

Zároveň realizujeme program Outplacement, v rámci kto-
rého poskytujeme pomoc zamestnancom končiacim pra-
covný pomer z organizačných dôvodov. Okrem poskytnutia 
informačnej príručky a referenčného listu nadriadeného 
ponúkame odchádzajúcim zamestnancom napr. individu-
álne poradenstvo pri zostavovaní životopisu a pomoc pri 
príprave na výberové konanie. Umožňujeme im aj prístup 
na internet vo vyhradenom čase na vyhľadávanie pracov-
ných príležitostí. Naša spoločnosť si uvedomuje situáciu 
v regióne s nízkou ponukou práce. Týmto postojom a po-
mocou chceme vyjadriť poďakovanie zamestnancom, ktorí 
neprišli o prácu z vlastnej viny. 
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Veková štruktúra k 31. decembru 2006, VSE vrátane VSE IT služby

od 60
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a environmentálna politika



Dávame viac ako energiu 
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Dávame viac ako energiu 
Pre náš domov chceme urobiť viac ako poskytovať služ-
by. Život v našom regióne chceme zlepšiť. Aby sa z ne-
ho tešili aj budúce generácie. 

 Spoločenská zodpovednosť
VSE je jednou z členských firiem Business Leaders Fóra. Za-
viazali sme sa byť lídrami v presadzovaní princípov spolo-
čensky zodpovedného podnikania na Slovensku. VSE bola 
členom zakladajúcej skupiny, ktorá v roku 2006 po prvýkrát 
na Slovensku implementovala medzinárodne uznávanú me-
todiku „Štandard komunitné investovanie“, čím výrazne 
prispela k transparentnosti firemného darcovstva. K aktív-
nemu firemnému občianstvu motivujeme aj našich zamest-
nancov. 

Rozvíjame dobrovoľnícke 
nadšenie 
VSE sa podieľala na výstavbe náučného lesníckeho chodní-
ka v Smolníckej osade (okres Gelnica). Prispeli sme nielen 
finančným darom, ale aj prácou svojich zamestnancov. Spo-
lu 15 zamestnancov VSE, vrátane 4 nemeckých praktikan-
tov, zareagovalo na výzvu firmy a na projekte odpracovalo 
jeden pracovný deň a jeden voľný deň zo svojho víkendu. 
Tento ústretový krok motivoval k podobnej aktivite aj nie-
koľko zamestnancov krajského vedenia Lesov SR, ktorí sa 
ku našim dobrovoľníkom pridali.

Podporujeme zmysluplné 
projekty  
V roku 2006 sme  naše 2 % dane z príjmu poukázali na 
Fond Východoslovenskej energetiky, ktorý bol zriadený 
pod záštitou Nadácie Pontis. Vďaka tomuto fondu sme 
zrealizovali 3 otvorené grantové kolá, ktoré boli zamera-
né na mládež, komunitu a kultúrne dedičstvo. V Košickom 
a Prešovskom kraji sme podporili projekty v celkovej sume 
3 431 035 Sk. 

Cieľom programu „VSE podporuje mladé talenty“ bolo 
zlepšovanie ľudského kapitálu východného Slovenska. 
Program bol určený projektom, ktoré sa zaoberajú ďalším 
rozvojom mimoriadne nadaných a talentovaných mladých 
ľudí. Do tohto grantového kola sa prihlásilo 14 projektov, 
z ktorých bolo podporených 6. 

Program „Detské ihriská“ bol zameraný na skrášlenie 
prostredia obcí a miest, vytvorenie priestoru pre tvori-
vé a bezpečné hry detí a podporu výstavby zaujímavých, 
estetických a originálnych riešení detských ihrísk, ktoré 
sú prístupné všetkým deťom z okolia (nielen žiaci školy 
a pod.). Kritériá spĺňali aj projekty na zrekonštruovanie 
nefunkčného, zničeného, starého a nebezpečného ihriska. 
Uvítali sme, ak sa do budovania ihriska mohla zapojiť aj 
miestna komunita. Zo 104 projektov bolo podporených 17 
a ďalšie projekty plánujeme podporiť v roku 2007. 

Sme silným partnerom... 
VSE v roku 2006 podporila aj ďalšie projekty v sociálnej ob-
lasti, vzdelávaní a mládežníckom športe. 

... v sociálnej oblasti 
Detskému klubu postihnutých detí a mládeže v Košiciach 
sme pomohli dobudovať polyfunkčné centrum pre potre-
by zdravotne postihnutých detí a mládeže. Finančným da-
rom sme aspoň čiastočne prispeli k uľahčeniu ich každo-
denného života a zlepšeniu pracovných podmienok aj pre 
personál Detského klubu. Občianske združenie Úsmev za 
úsmev mohlo vďaka podpore VSE zorganizovať letný tábor 
v Drienici pre deti zo sociálne ohrozených rodín a telesne 
postihnuté deti.

Spoločenská zodpovednosť a environmentálna politika
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V spolupráci s mimovládnou organizáciou 1. Lions Club 
Košice sme finančne podporili realizáciu aukcie výtvarných 
diel. Z podstatnej časti výnosu boli zakúpené pomôcky pre 
slabozraké a nevidiace deti v Špeciálnej materskej škole 
v Košiciach. Slabozraké a nevidiace deti v Levoči sme tak-
tiež podporili príspevkom na organizáciu koncertu Jesenná 
harmónia. 

... vo vzdelávaní 
Popri mnohých vzdelávacích projektoch je potrebné vy-
zdvihnúť tie najväčšie, medzi ktoré patrí dobudovanie mo-
derného laboratória priemyselnej informatiky v Združenej 
strednej škole v Humennom a podpora projektu Detskej 
univerzity „SME TU pre deti“ v spolupráci s Technickou uni-
verzitou v Košiciach. 
Aj dnes ešte existuje množstvo subjektov, ktoré nemajú 
pravidelný prístup k výpočtovej technike. Preto VSE v tej-
to oblasti podporuje školy, obecné úrady a nemocnice na 
východe Slovenska. Od začiatku roka 2006 sme im darovali 
80 počítačových zostáv.

... v mládežníckom športe 
Za účasti mladých športovcov z partnerských miest krajín 
Vyšehradskej štvorky (Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór, 
Dobšiná) sa aj vďaka VSE konala v meste Dobšiná v poradí 
už V. medzinárodná športová olympiáda mládeže partner-
ských miest. 
Z nášho finančného daru mesto Gelnica dobudovalo teni-
sové a volejbalové kurty a vybudovalo detské ihrisko. 

 Environmentálna politika
Ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou 
koncepcie VSE, ktorá zohľadňuje aktuálne potreby regió-
nov. Aktívne presadzujeme systémy environmentálneho 
manažérstva a dôraz kladieme nato, aby sa pri vykonávaní 
všetkých pracovných činností zohľadňovala ochrana príro-
dy a krajiny. Náš prístup nám pomáhajú realizovať princípy 
environmentálnej politiky.

Dbáme na trvalo udržateľnú budúcnosť 
V súlade s koncepciou spoločnosti sa v roku 2006 v jednot-
livých prevádzkach VSE pracovalo na viacerých významných 
projektoch. Sú to najmä:

• aktívna výmena dát podľa uzatvorenej zmluvy medzi 

VSE a Štátnou ochranou prírody o vzájomnej spolupráci 
pri ochrane prírody,

• postavenie 10 náhradných hniezdnych podložiek pre 
bociany v obci Zemplínske Hradište, v ochranárskych 
kruhoch zvanej „Bocianopolis“,

• vybavovanie VN vedení hrebeňovými zábranami,

• vypracovanie koncepcie „Politika riešenia 22 kV vedení“ 
v spolupráci so Štátnou ochranou prírody,

• dobrovoľná a finančná pomoc pri výstavbe a úprave 
„Lesníckeho náučného chodníka Smolnícka Osada“,

• realizácia auditov na prítomnosť ropných látok v areáloch 
elektrických staníc a distribučných transformovní VSE, 
zameraná na historické záťaže. Výsledky prehodnocuje-
me a navrhujeme opatrenia v súlade s legislatívou a en-
vironmentálnou politikou spoločnosti. Navrhované opat-
renia budú realizované v roku 2007 a ďalších rokoch,

• prehodnotenie zhromaždísk odpadov za účelom vyu-
žiteľnosti ich kapacít, prevádzkovania a rekonštrukcie 
z hľadiska platnej legislatívy a potrieb spoločnosti.



 Kapitálové účasti
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Staviame na odbornosti
Profesionalita vychádza z odborných skúseností. Preto 
sa sústredíme na naše kľúčové oblasti a pre ďalšie čin-
nosti vytvárame obchodné partnerstvá. 

I. Dcérske podniky

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 a.s.: 100 %

Predmet činnosti:

• komplexné riešenia informačných a výpočtových systé-
mov,

• automatizované spracovanie dát,

• návrh a dodávka informačných systémov a počítačových 
sietí,

• poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na 
základe zmluvy s autorom,

• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej 
techniky, programového vybavenia, telekomunikačných 
zariadení a spotrebnej elektroniky,

• tvorba internetových stránok.

Enerkos, s.r.o.
Sídlo: Stará Prešovská cesta 6
 042 91 Košice
IČO: 36 574 538
Deň zápisu do OR: 24. 11. 2003
Základné imanie:  200 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 100 %

Predmet činnosti:

• montáž, údržba a opravy zariadení dispečerskej a tele-
komunikačnej techniky,

• montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba optických káblo-
vých rozvodov a ich príslušenstva,

• inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo.

Východoslovenská distribučná, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31
 042 91 Košice
IČO:  36 599 361
Deň zápisu do OR: 4. 11. 2005
Základné imanie:  200 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 100 %

Predmet činnosti:

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebi-
teľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovate-
ľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.

Spoločnosť bola založená 14. 10. 2005.

Kapitálové účasti
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II. Pridružený podnik

Transelektro spoločnosť 
s ručením obmedzeným Košice
Sídlo: Šoltésovej 5
 040 01 Košice
IČO: 31 680 470
Deň zápisu do OR: 1. 11. 1993
Základné imanie:  1 000 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 25,5 %

Predmet činnosti:

• oprava dopravných mechanizačných prostriedkov,

• oprava elektrických zariadení,

• výstavba elektrických sietí a elektrických staníc,

• montáž a prenájom telekomunikačných zariadení,

• prenájom elektrického vedenia a elektrických staníc 
– stavieb.

III. Spoločné podniky

Energotel, a.s.
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 a.s.: 16,67 %

Predmet činnosti:

• zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomu-
nikačnej siete,

• poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníc-
tvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete,

• poskytovanie telekomunikačných dátových služieb vrá-
tane poskytovania prenájmu telekomunikačných okru-
hov a poskytovania prenosu dát s prepojovaním okru-
hov a paketov,

• poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby,

• sprostredkovanie prístupu do siete Internet a poskyto-
vanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet,

• prenájom nenasvietených optických vlákien.

SPX, s.r.o.
Sídlo: Ulica republiky 5
 010 47 Žilina
IČO: 36 427 012
Deň zápisu do OR: 26. 1. 2005
Základné imanie:  3 000 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 33,33 %

Predmet činnosti:

• sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

• podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky,

• prieskum trhu.



 Ekonomická situácia



Máme pevné základy
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Máme pevné základy 
Stabilita a sila spoločnosti závisia od jej základov. Sme 
pripravení byť vašou oporou. Naše základy sú zárukou 
úspešného partnerstva.

 Vývoj výnosov, nákladov 
a výsledku hospodárenia 
Na Slovensku v súčasnosti prebieha proces komplexnej 
implementácie smernice Európskej únie o trhu s elektri-
nou. Očakáva sa postupná liberalizácia trhu, ktorej pod-
mienky platia pre všetkých zákazníkov okrem domácností, 
od 1. januára 2005. V júli 2007 by sa mala sprístupniť aj 
zákazníkom z kategórie domácnosti.

Celkové výnosy
(16 160 mil. Sk) vzrástli o 1 504 mil. Sk (o 10,3 %). 

Výnosy z hospodárskej činnosti sa zvýšili oproti predchá-
dzajúcemu roku o 1 500 mil. Sk. Na uvedenom náraste sa 
podieľalo zvýšenie tržieb za elektrinu. 

Zvýšenie finančných výnosov o 4 mil. Sk súvisí so ziskom 
z dcérskych spoločností, pridružených a spoločných podni-
kov.Na uvedenom náraste sa podieľalo zvýšenie tržieb za 
predaj elektriny konečnému spotrebiteľovi a zvýšenie tržieb 
z krátkodobých predajov elektriny na spotovom trhu.

Celkové náklady
(13 615 mil. Sk) vzrástli o 960 mil. Sk (o 7,6 %).

Toto zvýšenie bolo spôsobené zvýšením nákladov na hos-
podársku činnosť, ktoré vyplývalo najmä z nárastu nákla-
dov na nákup elektriny. 

Nárast celkových nákladov na nákup elektriny v porovnaní 
s rokom 2005 predstavoval 939 mil. Sk. 

Pokles finančných nákladov o 14 mil. Sk  (o 63,6 %) bol 
v dôsledku zníženia úrokov z úverov. 

Štruktúra výnosov v roku 2006
(v zátvorke údaj za predchádzajúce obdobie)

 94,54 % Tržby za predaj 
elektriny (93,90 %)

 3,84 % Aktivácia (4,91 %)

 0,71 % Ostatné prevádzkové 
výnosy (0,10 %)

 0,56 % Ostatné tržby 
(0,74 %)

 0,35 % Finančné výnosy 
(0,35 %)

Štruktúra nákladov v roku 2006
(v zátvorke údaj za predchádzajúce obdobie)

 76,29 % Nákup elektriny 
(75,27 %)

 6,44 % Osobné náklady 
(7,05 %)

 4,71 % Spotreba materiálu 
(5,81 %)

 4,01 % Odpisy a amortizácia 
(4,04 %)

 3,92 % Služby 
(4,04 %)

 3,38 % Daň z príjmov 
(2,92 %)

 1,19 % Ostatné prevádzkové 
náklady (0,34 %)

 0,06 % Finančné náklady 
(0,17 %)
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Zisk po zdanení
v sledovanom období dosiahol výšku 2 068 mil. Sk, čo pred-
stavuje medziročne nárast o 447 mil. Sk. Na toto zvýšenie 
mal vplyv predovšetkým nárast tržieb z hlavnej činnosti. 

 Štruktúra majetku a zdrojov 
krytia majetku 
Stav majetku k 31. 12. 2006 predstavoval hodnotu 
8 418 mil. Sk, čo je nárast oproti minulému roku o 451 mil. Sk 
(o 5,66 %). Dlhodobý majetok vzrástol v sledovanom obdo-
bí o 693 mil. Sk (o 12,82 %) a krátkodobý majetok poklesol 
o 242 mil. Sk (o 9,45 %). Podstatný vplyv na pokles obež-
ného majetku mal pokles stavu pohľadávok (o 127 mil. Sk) 
a finančných prostriedkov (o 113 mil. Sk). 

Na zvýšení dlhodobého majetku sa podieľal predovšetkým 
nárast dlhodobého hmotného (o 663 mil. Sk) a nehmotné-
ho majetku (o  30 mil. Sk). 
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Štruktúra majetku v roku 2006
(v zátvorke údaj za predchádzajúce obdobie)

 70,14 % Dlhodobý hmotný 
majetok (65,78 %)

 16,56 % Peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty 
(18,92 %)

 10,99 % Pohľadávky a zásoby 
(13,23 %)

 2,16 % Dlhodobý nehmotný 
majetok (1,91 %)

 0,15 % Finančné investície 
(0,16 %)

Štruktúra výsledku hospodárenia v roku 2006 (v tis. Sk)

 16 160 Výnosy

 13 615 Náklady

 477 Daň z príjmov

 2 068 Zisk po zdanení
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Štruktúra výsledku hospodárenia v roku 2005 (v tis. Sk)

 14 656 Výnosy

 12 655  Náklady

 388 Daň z príjmov

 1 621 Zisk po zdanení
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Vlastné imanie
vzrástlo oproti roku 2005 o 466 mil. Sk (o 7,73 %) a jeho 
podiel  na celkových pasívach predstavuje 77,19 %. Najvý-
raznejším faktorom zvýšenia vlastného imania  bol nárast 
zisku bežného obdobia. 

Výška cudzích zdrojov
klesla o 15 mil. Sk (o 0,78 %). Z toho rezervy klesli o 51 mil. Sk 
a záväzky vzrástli o 11 mil. Sk. Súčasne došlo k poklesu 
bankových úverov o 91 mil. Sk z dôvodu ich splácania. 

 Finančná situácia 
Stav finančných prostriedkov na účtoch spoločnosti 
k 31. decembru 2006 bol 1 394 mil. Sk. Vysoký stav dis-
ponibilných finančných prostriedkov nám umožnil plynulé 
úhrady záväzkov voči našim dodávateľom, ako aj úhrady 
záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv voči bankám. 
V roku 2006 sme zároveň vyplatili dividendy za rok 2005. 

Zostatok úverov k ultimu decembra 2006 predstavoval  
135 mil. Sk, z toho krátkodobá časť dlhodobých úverov 
splatná do jedného roka tvorila 75 mil. Sk. Počas roka 2006 
nevznikli dôvody na čerpanie nových úverov.

Voľné finančné zdroje boli zhodnocované formou krátkodo-
bých termínovaných vkladov, dominantnú časť sme zhod-
nocovali prostredníctvom Repo tendrov Národnej banky 
Slovenska. Výnosové úroky boli priaznivo ovplyvnené aj in-
dividuálnym úročením zostatkov na bežných účtoch spoloč-
nosti, a to sadzbou viazanou na fixing úrokových sadzieb 
na medzibankovom trhu depozít.

Štruktúra zdrojov krytia majetku v roku 2006
(v zátvorke údaj za predchádzajúce obdobie)

 77,19 % Vlastné imanie 
(75,71 %)

 16,74 % Záväzky 
(17,55 %)

 2,41 % Rezervy 
(3,19 %)

 1,60 % Úvery a pôžičky 
(2,84 %)

 1,10 % Daň z príjmov 
(0,24 %)

 0,68 % Finančné deriváty 
(0,00 %)

 0,27 % Odložený daňový 
záväzok (0,48 %)
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 Podnikateľské zámery 
na rok 2007  



Myslíme na budúcnosť
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Myslíme na budúcnosť

Myslíme na budúcnosť ďalších generácií. Jej základom 
sú dobré výsledky v minulosti. Naše výsledky a plány 
smerujú k perspektívnej budúcnosti. 

Rok 2007 bude pre VSE v znamení konsolidácie vo viacerých 
oblastiach. Úspešné ukončenie právneho unbundlingu (od-
členenie regulovaných a neregulovaných činností) si od 
všetkých zúčastnených strán vyžaduje značné úsilie. Od 
1. júla 2007 trh s elektrinou vstúpi do plnej liberalizácie. 
Svojho dodávateľa elektrickej energie si budú môcť vybrať 
aj domácnosti. V duchu nášho sloganu „Energia pre vaše 
pohodlie“ bude naším cieľom osloviť všetkých súčasných 
a potenciálnych zákazníkov s ponukou vysokokvalitných 
služieb za konkurencieschopnú cenu.

Nákup elektriny sa v posledných rokoch stal na Slovensku 
horúcou témou. Nedávne odstavenie výrobných kapacít 
vyvolá veľký tlak na všetky časti energetického sektora 
– výrobu, distribúciu i predaj. V súlade s energetickou kon-
cepciou Slovenskej republiky VSE prispeje k úspešnému 
prekonaniu súčasných výziev. Energetická efektívnosť musí 
pritom byť kľúčovým faktorom nášho úsilia.

V starostlivosti a službách pre zákazníka plánujeme do-
siahnuť mnohé nové ciele. Ďalšie posilnenie efektívnych 
a pre zákazníka jednoduchých komunikačných kanálov je 
v záujme našom, ako aj našich zákazníkov. V nasledujúcich 
rokoch budeme napĺňať koncept štyroch typov kontaktu 
– call centrum, kontaktné miesto zákazníka, e-mail a pošta. 
Zákazníci musia mať príležitosť kontaktovať nás bez akých-
koľvek ťažkostí. Zároveň im musia byť poskytované najlep-
šie služby podľa ich potreby.

V distribučnej časti našich aktivít budeme klásť najvyššiu 
prioritu na ďalšie zlepšovanie kvality a spoľahlivosti sie-
te. S príchodom nových investorov do našej distribučnej 
oblasti má VSE nielen povinnosť, ale aj snahu podporiť 
rastúcu ekonomickú silu regiónu. Spoľahlivá a moderná 
energetická infraštruktúra bola vždy chrbticou akéhokoľvek 
ekonomického rozvoja.

VSE cíti silný záväzok voči regiónu východného Slovenska. 
Byť jednou z najväčších spoločností v krajine pre nás vždy 
znamenalo zodpovednosť. Chceme z VSE spraviť príklad 
spoľahlivého partnera, pozorného zamestnávateľa, a aktív-
nej a pevnej časti každodenného života našich zákazníkov. 
Zameriame sa na podporu väzieb spoločnosti k ľuďom, 
inštitúciám a aktivitám, ktoré v konečnom dôsledku robia 
z regiónu pohodlné miesto pre život. 
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 Vybrané údaje z individuálnej účtovnej závierky 
spoločnosti VSE k 31. decembru 2006
(zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie - IFRS, 
platnými v EÚ)

INDIVIDUÁLNA SÚVAHA (v mil. Sk)
AKTÍVA
MAJETOK 2006 2005

Dlhodobý majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 5 904 5 241

Dlhodobý nehmotný majetok  182 152

Investície v dcérskych spoločnostiach a pridružených a spoločných podnikoch  13  13

Dlhodobý majetok spolu 6 099 5 406

Krátkodobý majetok

Zásoby 50 52

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 875 1 002

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 1 394 1 507

Krátkodobý majetok spolu 2 319 2 561

MAJETOK SPOLU 8 418 7 967

AKTÍVA SPOLU 8 418 7 967
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ZÁVÄZKY 2006 2005

Dlhodobé záväzky

Dlhodobé úvery a pôžičky 75 138

Odložený daňový záväzok 23 38

Dlhodobé rezervy na záväzky  121 192

Dlhodobé záväzky spolu 219 368

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 1 409 1 398

Finančné pasíva z derivátových finančných nástrojov 57 -

Krátkodobé úvery a pôžičky 60 88

Splatná daň z príjmov právnických osôb 93 19

Krátkodobé rezervy na záväzky 82 62

Krátkodobé záväzky spolu 1 701 1 567

ZÁVÄZKY SPOLU 1 920 1 935

PASÍVA SPOLU 8 418 7 967

INDIVIDUÁLNA SÚVAHA (v mil. Sk)
PASÍVA
VLASTNÉ IMANIE 2006 2005

Základné imanie a fondy patriace akcionárom VSE

Základné imanie 3 363 3 363

Zákonný rezervný fond 673 673

Oceňovací rozdiel z precenenia derivátových finančných nástrojov -43 -

Ostatné fondy 390 390

Nerozdelený zisk 2 115 1 606

VLASTNÉ IMANIE SPOLU 6 498 6 032
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INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v mil. Sk)
2006 2005

Výnosy 15 369 13 870

Ostatné príjmy 632 719

Zmena stavu vnútropodnikových zásob -11 1

Nákup elektriny -10 751 -9 812

Spotreba základného a ostatného materiálu -664 -757

Osobné náklady -907 -919

Služby -553 -574

Odpisy a amortizácia -565 -527

Ostatné prevádzkové náklady -167 -44

Ostatné prevádzkové výnosy 114 14

Zisk z prevádzkovej činnosti 2 497 1 971

Náklady na finančnú činnosť

Výnosové úroky 44 47

Nákladové úroky -3 -20

Strata z derivátových finančných nástrojov -4 -

Netto ostatné finančné výnosy/náklady  3 2

Náklady na finančnú činnosť - netto 40 29

Zisk/strata z dcérskych spoločností a z pridružených a spoločných podnikov 8 1

Zisk pred zdanením 2 545 2 001

Daň z príjmov -477 -380

Zisk po zdanení  2 068  1 621 
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INDIVIDUÁLNY VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV (v mil. Sk)
2006 2005

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky generované z prevádzkovej činnosti 3 136 2 986

Zaplatené úroky -2 -22

Prijaté úroky 45 47

Zaplatená daň z príjmov -362 -348

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 817 2 663

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku -1 282 -1 293

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 43 79

Prijaté dividendy 8 1

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 231 -1 213

Peňažné toky z finančnej činnosti

Splácanie úverov -93 -129

Vyplatené dividendy -1 606 -1 962

Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti -1 699 -2 091

Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov 
a kontokorentných úverov 

-113 -641

Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery 
na začiatku roka

1 507 2 148

Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery 
na konci roka

1 394 1 507
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INDIVIDUÁLNY VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ (v mil. Sk)
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Stav k 1. januáru 2005 3 363 497 - - 2 460 6 320

Zisk po zdanení - - - - 1 621 1 621

Celkový vykázaný zisk/strata za rok 2005 - - - - 1 621 1 621

Prídel do zákonného rezervného fondu - 176 - - -176 -

Prídel do ostatných fondov 
(fond na podporu investícií v regióne)

- - 390 - -390 -

Vyplatené dividendy - - - - -1 962 -1 962

Ostatné - - - - 53 53

Stav k 31. decembru 2005 3 363 673 390 - 1 606 6 032

Zisk po zdanení - - - - 2 068 2 068

Oceňovací rozdiel z precenenia  derivátových finanč-
ných nástrojov vykázaný priamo vo vlastnom imaní

- - - -53 - -53

Odložená daň z precenenia derivátových finančných 
nástrojov vykázaná priamo vo vlastnom imaní

- - -   10 - 10

Celkový vykázaný zisk/strata za rok 2006 - - - -43 2 068 2 025

Vyplatené dividendy - - - - -1 606 -1 606

Ostatné - - - - 47 47

Stav k 31. decembru 2006 3 363 673 390 -43 2 115 6 498
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 Správa nezávislého audítora 
k individuálnej účtovnej závierke 2006
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 Vybrané údaje z konsolidovanej účtovnej závierky
skupiny VSE k 31. decembru 2006 
(zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie - IFRS, 
platnými v EÚ)

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA (v mil. Sk)
AKTÍVA
MAJETOK 2006 2005

Dlhodobý majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 5 923 5 248

Dlhodobý nehmotný majetok 191 154

Investície v pridružených a spoločných podnikoch 12 16

Dlhodobý majetok spolu 6 126 5 418

Krátkodobý majetok

Zásoby 50 52

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 874 1 001

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 1 399 1 516

Krátkodobý majetok spolu 2 323 2 569

MAJETOK SPOLU 8 449 7 987

AKTÍVA SPOLU 8 449 7 987
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ZÁVÄZKY 2006 2005

Dlhodobé záväzky

Úvery a iné pôžičky 75 138

Odložený daňový záväzok 24 39

Rezervy na ostatné záväzky a náklady 121 192

Dlhodobé záväzky spolu 220 369

Krátkodobé záväzky

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 1 413 1 394

Finančné pasíva z derivátových finančných nástrojov 57 -

Úvery a iné pôžičky 60 88

Splatná daň z príjmov právnických osôb 93 22

Rezervy na ostatné záväzky a náklady 82 63

Krátkodobé záväzky spolu 1 705 1 567

ZÁVÄZKY SPOLU 1 925 1 936

PASÍVA SPOLU 8 449 7 987

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA (v mil. Sk)
PASÍVA
VLASTNÉ IMANIE 2006 2005

Základné imanie a fondy patriace akcionárom spoločnosti

Základné imanie 3 363 3 363

Zákonný rezervný fond 673 673

Ostatné fondy 390 390

Oceňovacie rozdiely z derivátových finančných nástrojov -43 -

Nerozdelený zisk 2 141 1 625

VLASTNÉ IMANIE SPOLU 6 524 6 051
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v mil. Sk)
2006 2005

Tržby 15 368 13 870

Aktivácia 694 757

Zmena stavu vnútropodnikových zásob -11 1

Nákup elektriny -10 751 -9 812

Spotreba základného a ostatného materiálu -671 -762

Osobné náklady -941 -945

Služby -546 -555

Odpisy a amortizácia -569 -528

Ostatné prevádzkové výnosy /náklady -53 -37

Zisk z prevádzkovej činnosti 2 520 1 989

Náklady na finančnú činnosť

Výnosové úroky 44 47

Nákladové úroky -3 -20

Strata z derivátových finančných nástrojov -4 -

Ostatné finančné výnosy /náklady 3 3

Náklady na finančnú činnosť - netto 40 30

Zisk/strata z pridružených a spoločných podnikov -2 1

Zisk pred zdanením 2 558 2 020

Daň z príjmov -481 -383

Čistý zisk za rok 2 077 1 637
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV (v mil. Sk)
2006 2005

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky generované z prevádzkovej činnosti 3 171 3 001

Zaplatené úroky -2 -22

Prijaté úroky 45 47

Zaplatená daň z príjmov -371 -346

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  2 843  2 680

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého hmotného majetku -1 305 -1 305

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 43 78

Prijaté dividendy 1 -

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 261 -1 227

Peňažné toky z finančnej činnosti

Splácanie úverov -93 -129

Vyplatené dividendy -1 606 -1 962

Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti -1 699 -2 091

Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov 
a kontokorentných úverov

-117 -638

Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery na začiatku 
roka

1 516 2 154

Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty a kontokorentné úvery
na konci roka

1 399 1 516
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ 
(v mil. Sk)
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Stav k 1. januáru 2005 3 363 497 - - 2 460 6 320

Zisk po zdanení - - - - 1 637 1 637

Celkový vykázaný zisk/strata za rok 2005 - - - - 1 637 1 637

Prídel do zákonného rezervného fondu - 176 - - -176 -

Prídel do ostatných fondov
(fond na podporu investícií v regióne)

- - 390 - -390 -

Vyplatené dividendy - - - - -1 962 -1 962

Ostatné - - - - 56 56

Stav k 31. decembru 2005 3 363 673 390 - 1 625 6 051

Zisk po zdanení - - - - 2 077 2 077

Oceňovací rozdiel z precenenia derivátových finanč-
ných nástrojov vykázaný priamo vo vlastnom imaní

- - - -53 - -53

Odložená daň z precenenia derivátových finančných 
nástrojov vykázaná priamo vo vlastnom imaní

- - -   10 - 10

Celkový vykázaný zisk/strata za rok 2006 - - - -43 2 077 2 034

Vyplatené dividendy - - - - -1 606 -1 606

Ostatné - - - - 45 45

Stav k 31. decembru 2006 3 363 673 390 -43 2 141 6 524



60

 Správa nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej závierke 2006
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Zoznam skratiek
ES – elektrická stanica
TS – transformačná stanica
NN – nízke napätie (do 1 kV)
VN – vysoké napätie (od 1 do 52 kV)
VVN – veľmi vysoké napätie (nad 52 kV)
MZE – malé zdroje elektriny
VO – veľkoodber (odber zo sietí VVN a VN)
MOP – maloodber podnikatelia (odber zo sietí NN)
MOO – maloodber obyvateľstvo (odber zo sietí NN)
KA – key accounts
KAM – key account manažér
AZD – automatizovaný zber dát
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Košice

Trebišov

Michalovce

Humenné

Prešov

Rožňava

Spišská N. Ves

Poprad

KMZ Bardejov
Kellerova 9 | Bardejov

KMZ Humenné
Družstevná 1477/22 | Humenné

KMZ Košice
Hollého 3 | Košice

KMZ Michalovce
Štefánikova 2 | Michalovce

KMZ Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42 | Poprad

KMZ Prešov
Levočská 3 | Prešov

KMZ Rožňava
Šafárikova 2 | Rožňava

KMZ Spišská Nová Ves
Elektrárenská 2 | Spišská Nová Ves

KMZ Trebišov
Hurbanova 2 | Trebišov

RZ Humenné
Družstevná 1477/32 | Humenné
T: +421 (0)57 770 18 38

RZ Košice
Hollého 3 | Košice
T: +421 (0)55 610 19 17

RZ Michalovce
Štefánikova 2 | Michalovce
T: +421 (0)55 610 41 25

RZ Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42 | Poprad
T: +421 (0)52 716 55 42

RZ Prešov
Levočská 3 | Prešov
T: +421 (0)51 741 49 43

RZ Rožňava
Šafárikova 2 | Rožňava
T: +421 (0)58 788 09 37

RZ Spišská Nová Ves
Elektrárenská 2 | Spišská Nová Ves
T: +421 (0)53 418 59 39

RZ Trebišov
Hurbanova 2 | Trebišov
T: +421 (0)56 672 67 38





Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Slovenská republika

Tel.: +421 55 610 21 11
Fax.: +421 55 678 65 16
E-mail: info@vse.sk
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