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1. P
 RÍHOVOR GENERÁLNEHO
RIADITEĽA ELGAS, S.R.O.
Vážení obchodní partneri,
uzavreli sme rok 2016 a dovolím si povedať, že veľmi úspešne.
Napriek komplikovanej situácii na trhu s energiami sa nám
v porovnaní s predchádzajúcim rokom podarilo udržať stabilný
predaj elektrickej energie, zatiaľ čo v predaji plynu sme výrazne
rástli.

klientovi stabilné a spoľahlivé dodávky plynu a elektriny. Veríme,
že práve naše energie dodajú vášmu podnikaniu tú pravú „šťavu“,
aby sme spolu mohli osláviť aj úspešný rok 2017.

Mimoriadne nás teší najmä fakt, že rast sme dosahovali nielen
na Slovensku, ale ako jeden z mála slovenských dodávateľov energií
aj v zahraničí. V porovnaní s rokom 2015 sme celkovo predali o 28 %
viac plynu, čo dokazuje, že vieme ponúknuť konkurenčné ceny
aj v porovnaní so silnými nadnárodnými značkami. Pevne veríme,
že v raste sa nám podarí pokračovať aj naďalej. Priestor pre rast
vidíme najmä v našich aktivitách za hranicami Slovenska.
Naši obchodní partneri na Slovensku sa na nás môžu spoľahnúť tak,
ako doteraz. Je pre nás prvoradou prioritou zabezpečiť každému

Ing. Miroslav Struž

generálny riaditeľ, ELGAS, s.r.o.
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2. P
 ROFIL SPOLOČNOSTI
A PREDMET PODNIKANIA
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica
363 142 42
2021518719
SK2021518719

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Deň založenia:
Deň zápisu do OR:

12. 9. 2000
25. 9. 2000

Výška základného imania:

363 474 EUR

Štatutárny orgán:

Ing. Pavol Bero - konateľ
Ing. Miroslav Struž - konateľ
Max Helmore - konateľ

Spoločníci:

GGE, a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Web:

www.elgas.sk
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P REDMET PODNIKANIA

ELEKTRO - ENERGETIKA
Dodávka a distribúcia elektriny

PLYNÁRENSTVO
Dodávka a distribúcia plynu

VÝKON ČINNOSTI
ENERGETICKÉHO AUDITORA
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3. I NFORMÁCIE
O SKUPINE GGE
Spoločnosť GGE, založená v roku 2007, je
jednou z rýchlo rastúcich energetických
spoločností v strednej a východnej Európe.
Detailne ovládame celý energetický cyklus
– od dodávky paliva pre výrobu energií, cez
výrobu a distribúciu energií, prevádzku a
údržbu zariadení pre výrobu energie, až po
poskytovanie inžinierskych riešení. Vďaka
synergickému efektu, ktorý dosahujeme
zastrešením rôznych stupňov výroby a dodávky
energií, môžeme klientom poskytovať vysoko
efektívne, cenovo dostupné a k životnému
prostrediu šetrné riešenia ich energetických
potrieb.
Synergie v jednotlivých oblastiach nášho
podnikania zvyšujeme výmenou vedomostí a
know-how medzi jednotlivými divíziami, čoho
predpokladom je tím vysokokvalifikovaných
odborníkov. Aj preto podporujeme kontinuálny
profesionálny rast našich zamestnancov, čím
zároveň zvyšujeme inovačný potenciál našej
spoločnosti.
GGE je prostredníctvom dcérskych spoločností
významným obchodníkom s energetickými
komoditami v strednej a východnej Európe.
Skúsenosti z procesu liberalizácie
energetického trhu v Čechách a na Slovensku

chceme využiť ako kľúčovú konkurenčnú výhodu
aj na ďalších trhoch v Európe, kde je proces
liberalizácie na nižšej úrovni.
Vďaka skúsenostiam s pôsobením na rôznych
európskych trhoch dokážeme našim klientom
poskytnúť nové riešenia pre ich potreby. Navyše,
spojením skúseností z obchodu s energiami
so skúsenosťami s ich výrobou vo vlastnej
réžii, roky môžeme poskytovať klientom
najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie
riešenie. Pre našich obchodných partnerov
sme poskytovateľom konzultácií, ktoré vedú k
optimalizácii nákladov a po energetickom audite
pomôžu so správnym investičným rozhodnutím.
Záleží nám na životnom prostredí a
uvedomujeme si našu zodpovednosť za jeho
ochranu. Vplyv civilizácie na životné prostredie
môžeme ovplyvňovať všetci. Preto v našej

spoločnosti hľadáme to najefektívnejšie
riešenie, ako optimalizovať využitie vyrobenej
energie. Myslíme ekologicky a snažíme sa
zvyšovať podiel zelenej energie. Aj preto sme
sa v rámci skupiny GGE rozhodli pre politiku
Integrovaného manažérskeho systému podľa
ISO.
Od roku 2015 je strategickým investorom v
GGE britský investičný fond Infracapital, ktorý
je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej
skupiny Prudential.
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SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE
SPOLOČNOSTI:
ELGAS

TENERGO SLOVENSKO

Obchodovanie s elektrinou a plynom;

Výstavba energetických zariadení na výrobu
elektrickej energie, tepla a chladu;

TEPLO GGE

GGE DISTRIBÚCIA

Výroba elektrickej energie a tepla kombinovanou výrobou;
vykurovanie miest a mestských častí;

Distribúcia elektrickej energie a plynu prostredníctvom
vlastných distribučných sietí;

SOUTHERM

GGE INVEST

Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do bytov
a nebytových priestorov v meste Dunajská Streda; správa
obytných domov;

Investície do zvyšovania efektívnosti v oblasti elektriny,
tepla a zemného plynu pre tretie subjekty;

TEPLÁREŇ Považská Bystrica

IFM

Výroba a dodávka tepla a elektrickej energie modernou
technológiou - paro-plynový cyklus; poskytovanie
podporných služieb pre elektrickú sústavu;

Správa bytov, administratívnych
a obchodných priestorov;

SNINA ENERGY

ELGAS ENERGY

Výroba a dodávka tepla, elektrickej energie, technologickej
a úžitkovej vody pre bytový, verejný a podnikateľský sektor;

Obchodné spoločnosti v ďalších CEE krajinách - pôsobí
na srbskom, českom, poľskom a maďarskom trhu v oblasti
energetiky, energetického inžinierstva a obchodu.
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Infracapital
Partners II LP

ŠTRUKTÚRA
SKUPINY GGE:

ŠTRUKTÚRA
SKUPINY

Infracapital
Partners (NT) LP

GGE SLP LP

GGE UK 1
Limited
95,62%

GGE FLOW Ltd

GGE UK 2
Limited

GGE Polska GAS,
Sp. z o.o.
DUON
DYSTRYBUCJA
S. A.

GGE, a. s.

66%

DUON PRASZKA
Sp. z o.o.

90%

GGE d.o.o.
Beograd

99%

TENERGO
Slovensko, a. s.

50%

98%
1%

IFM, a. s.

1% Teplo GGE s. r. o.

1%

ELGAS ENERGY
TRADING d.o.o.
Beograd

SOUTHERM, s.r.o.

GGE Trade, a. s.

10%

IFM – BA, s. r. o.

Snina
Energy, s. r. o.

GGE
invest, s. r. o.

V.I. Energy
Group a. s.

KGJ Invest, a. s.

GGE SP. Z O.O.

99%

SOUTHERM
SPRÁVA, s. r. o.

Výroba
a distribúcia

TEPLÁREŇ,
Považská
Bystrica s.r.o.

66%

ELGAS Energy
Trading Montenegro
d.o.o. – Podgorica

IFM – PB, s. r. o.

Služby

PGS Sp. z o.o.

GGE
distribúcia, a. s.

ELGAS, k. s.

95,64%

Energetika
Sereď, s. r. o.

1%

IDEA 98 Sp. z o.o.

Cieplownia
Siemianowice
sp. z.o.o.

90%

ELGAS
Energy, s. r. o.

ELGAS Sales, a.s.

ELGAS Energy kft.

Termico Sp. z.o.o.

ELGAS Energy
spółka z.o.o.

Obchod
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4. Z
 ÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA
Konatelia spoločnosti

Elgas Retail

Externí predajcovia

Marketing

Účtovníctvo a mzdy

IT Služby

Právne služby

Riaditeľ oddelenia
podpory predaja

Špecialista
na uzatváranie zmlúv
a obchodnú politiku

Špecialista - Analytik

Špecialista podpory predaja

Riaditeľ oddelenia
financií a fakturácie

Špecialista Fakturant

Špecialista obsluhy
zákazníka

Špecialista fakturácie
a pohľadávok

Riaditeľ oddelenia
tradingu a portfólio
manažmentu

Špecialista nákupu
a bilančnej skupiny
pre ZP

ODDELENIE
ZAHRANIČNÉHO PREDAJA

Predstaviteľ manažmentu pre SIM

ODDELENIE TRADINGU
A PORTFÓLIO MANAŽMENTU

Obchodný manažér
Senior/ Junior

Asistent riaditeľa

ODDELENIE
FINANCIÍ A FAKTURÁCIE

Riaditeľ oddelenia
obchodu

ODDELENIE
PODPORY PREDAJA

ODDELENIE
OBCHODU

Výkonný riaditeľ spoločnosti

Riaditeľ oddelenia
zahraničného predaja

ELGAS Energy s.r.o.
Česko

ELGAS Energy sp.z o.o.
Poľsko
Špecialista pre obchod
a doplnkové služby
ELGAS Energy Kft.
Maďarsko
Obchodník

Špecialista bilančnej
skupiny pre EE

ELGAS Energy Trading,
Ltd Belgrade
Srbsko

Špecialista pre legislatívne
záležitosti
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5. Z AMESTNANOSŤ
V SPOLOČNOSTI
V roku 2016 bol priemerný stav
zamestnancov 34. Ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka Elgas, s.r.o.
zamestnával 34 zamestnancov, z toho
5 vedúcich pracovníkov.
V tejto oblasti neočakávame markantný
nárast ale ani pokles zamestnancov.
Počet zamestnancov je stabilný a zmeny
v počte sú len javom prirodzenej fluktuácie.

Celkové náklady na mzdy predstavujú
sumu 1 479 222 EUR.
S cieľom neustáleho zvyšovania
konkurencieschopnosti našej spoločnosti
sa snažíme o vzdelávanie našich
zamestnancov či už prostredníctvom
odborných školení, workshopov alebo
seminárov. Pri strednom a vyššom
manažmente aj prostredníctvom

odborných konferencií. Zamestnanci
majú možnosť výučby anglického jazyka
s lektorom priamo na pracovisku 2 krát
do týždňa. Nemalou mierou k zvyšovaniu
odborných zručností a daností prispievajú
tiež predplatené odborné magazíny.
V sociálnej oblasti poskytujeme pre
zamestnancov rôzne druhy benefitov,
organizujeme športové podujatia,
teambuildingy.
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6. V ÍZIA A POSLANIE FIRMY

Iba dodávka energií už v súčasnosti nestačí. Produktové inovácie, ale
aj pridané služby k samotným produktom, sú na dnešnom vysoko
konkurenčnom trhu zo strany dodávateľov energií nevyhnutnosťou.
Spoločnosť Elgas ako prvá na Slovensku priniesla združenú dodávku
elektriny a plynu. Boli sme prvý alternatívny dodávateľ na srbskom
trhu. Byť prvý v produktových inováciách, v úrovni služieb, a to pri
konkurenčných cenách, je pre nás samozrejmosťou.

Práve od inovácií v službách si sľubujeme aj náš ďalší rast na
zahraničných trhoch. Umožňuje nám to konkurovať etablovaným
hráčom, ale aj veľkým nadnárodným energetickým koncernom.
Flexibilita, inovácie a schopnosť pružne reagovať na potreby našich
odberateľov sú pre nás tým najdôležitejším.
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7. V
 YBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI
7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2016
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 zisku
vo výške 10 935 602 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh
štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA

V EUR

Výsledok hospodárenia
po zdanení 2016
Prídel do rezervného fondu

10 935 602
0

Neuhradená strata
z predchádzajúcich období
Nerozdelený zisk
Dividendy
Prídel do sociálnych fondov

0
930 000
10 000 000
5 602
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7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI
UKAZOVATEĽ

MERNÁ JEDNOTKA

2016

2015

Výnosy

EUR

236 229 188

222 795 687

z toho tržby za služby

EUR

236 087 570

206 533 079

Náklady

EUR

224 017 182

220 576 670

z toho odpisy dlhodobého majetku

EUR

56 392

141 258

Pridaná hodnota

EUR

15 919 416

3 759 610

Výsledok hospodárenia z
hospodárskej činnosti

EUR

12 212 006

2 219 017

Výsledok hospodárenia pred
zdanením

EUR

14 283 670

3 333 516

Výsledok hospodárenia po zdanení

EUR

10 935 602

2 416 325

Majetok celkom

EUR

53 162 351

31 426 807

z toho neobežný

EUR

721 309

765 542

EUR

47 464 925

27 689 219

Vlastné imanie

EUR

13 603 349

4 499 440

Základné imanie

EUR

363 474

363 474

Záväzky

EUR

38 417 030

24 974 623

obežný
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7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI
V roku 2016 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk
vo výške 14 283 670 EUR pred zdanením.
Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov
dosiahli celkovú sumu 236 229 188 EUR možno konštatovať,
že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali
tržby za služby vo výške 236 087 570 EUR.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli
v roku 2016 výšku 224 017 182 EUR. Najväčšou položkou na
strane nákladov bolo spotreba materiálu a energie vo výške
214 370 663 EUR a náklady na služby vo výške 5 797 491 EUR.
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8. M
 AJETOK A ZÁVÄZKY
SPOLOČNOSTI
Neobežný majetok spoločnosti predstavuje
hodnotu 721 309 EUR.

Obežný majetok predstavuje hodnotu
47 464 925 EUR.

Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2016
čiastku 38 417 030 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý tvorí
značnú časť neobežného majetku v celkovej
410 058 EUR. Významnou položkou je
aj dlhodobý finančný majetok vo výške
305 282 EUR.

Značnú časť obežného majetku tvoria
krátkodobé pohľadávky. Predstavujú
čiastku 39 532 027 EUR z toho krátkodobé
pohľadávky ktoré vznikli spoločnosti
z obchodného styku, predstavujú výšku
29 568 469 EUR. Zvyšnú časť tvoria iné
pohľadávky 373 725 EUR a finančné účty
4 741 505 EUR.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov
spoločnosti sú krátkodobé záväzky
vo výške 38 003 688 EUR. Z toho záväzky
vzniknuté z obchodného styku vo výške
32 176 813 EUR, dlhodobé záväzky vo výške
98 724 EUR, záväzky voči zamestnancom
222 915 EUR, záväzky zo soc. poistenia
47 306 EUR, daňové záväzky 4 700 514 EUR
a ostatné záväzky vo výške 24 129 EUR.
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9. I NFORMÁCIE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA, PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV,
V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A INFORMÁCIE
O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ
Informácie o aktivitách v oblasti životného prostredia sú obsiahnuté
v časti Informácie o skupine GGE.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnou činnosť v oblasti vedy a výskumu.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Pracovno právne vzťahy sa riadia platnými normami. Spoločnosť
poskytuje zamestnancom štandardné pracovné podmienky a
benefity zodpovedajúce pracovnému zaradeniu. V spoločnosti nie sú
odbory.

ELGAS
Výročná správa za rok 2016

16

10. P
 REHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2016 nastali nasledovné významné udalosti,
ktoré neovplyvňujú účtovnú závierku, ale vyžadujú si zverejnenie:
- Dňa 20. decembra 2016 sa novým 100 % spoločníkom
Spoločnosti stala spoločnosť GGE Trade, a.s., ktorá
od 10. januára 2017 predala 1 % podiel v Spoločnosti
spoločnosti GGE a. s.
- Spoločnosť od 1. marca 2017 zmenila svoje obchodné
meno na ELGAS, k.s. a od tohto dátumu bola zapísaná

do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín oddiel Sr,
vložka č. 10109/R. Súčasne od tohto dátumu sa spoločnosť
GGE Trade, a.s. stala komanditistom a poločnosť GGE a. s.
komplementárom Spoločnosti.
- Základné imanie Spoločnosti sa od 1. marca 2017 znížilo
na 359 839 EUR a k danému dátumu je plne splatené.
Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2017.
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PRÍLOHA
Správa audítora
a účtovná závierka k 31. 12. 2016

