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1.	PRÍHOVOR GENERÁLNEHO
RIADITEĽA ELGAS, k. s.
Vážení obchodní partneri, vážení klienti,
rok 2019 bol pre Elgas rokom veľkých zmien, optimalizácie
procesov, ale aj odpredaja aktív, ktoré už pre nás neboli naďalej
perspektívne. Výsledky sú zrejmé. Strata z predchádzajúceho
obdobia bola nahradená ziskom na úrovni 4,3 milióna eur. Dokázali
sme tak nášmu investorovi, ale aj kolegom v GGE skupine, že dôvera
vložená do tímu Elgas sa vždy vypláca.
Za uplynulý rok, ktorý hodnotím ako úspešný, by som chcel
poďakovať v prvom rade našim zamestnancom. Ich nasadenie
a obetavá práca sú dôvodom, prečo sa nám podarilo otočiť
nepriaznivé výsledky z roku 2018. Rast v ziskovosti o 132 % je
obrovským úspechom pre každú spoločnosť, o to viac, keď je
v rovine miliónov eur.
Ja osobne som hrdý na to, že aj v roku 2019 sa nám darilo
dodržiavať našu firemnú politiku neprenášania výkyvov na trhoch
s energiami na našich klientov. Je, a vždy bude, zložité dodržať

tento záväzok. Pre nás je ale zároveň výzvou, ktorú považujeme
za nesmierne dôležitú vo vzťahu k našim klientom. Verím, že aj
vďaka tomu sa nám darí v oblasti akvizícií nových klientov, ako
aj v udržiavaní si priazne našich dlhodobých klientov. Na záver
by som Vám, našim obchodným partnerom a klientom, poprial
úspešný a bezpečný rok 2020. Prvá polovica sa síce nesie v znamení
náročnej, pre mnohých až likvidačnej, pandémie koronavírusu, ale
verím, že spoločne túto výzvu zvládneme a rok uzavrieme úspešne.

Vlastimil Vaníček
riaditeľ,
ELGAS, k.s.
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2.	PROFIL SPOLOČNOSTI
A PREDMET PODNIKANIA
PROFIL SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Elgas, k. s.
Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica
363 142 42
2021518719
SK2021518719

Právna forma:

Komanditná spoločnosť

Deň založenia:
Deň zápisu do OR:

12. 9. 2000
1. 3. 2017 Okresný súd Trenčín oddiel Sr., vložka č. 10109/R

Výška základného imania:

363 474 EUR

Prokuristi:

GGE a.s. komplementár
Ing. Pavol Bero – prokurista (do 4. 5. 2019)
Jan Vymazal – prokurista (do 6. 12. 2019)
Mgr. MUDr. Marian Jánoš, FCCA – prokurista (od 6. 12. 2019)
Vlastimil Vaníček – prokurista (od 4. 5. 2019)

Spoločníci:

komanditista
GGE Trade,a.s.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava
komplementár
GGE a.s.
Bajkalská 19/B
821 01 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

ELGAS, k. s.
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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.
Skupina GGE patrí britskému investičnému
fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej
finančno-poisťovacej skupiny M&G.

ELGAS, k. s.
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SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE
SPOLOČNOSTI:
VÝROBA TEPLA
A ELEKTRINY

DODÁVKA A DISTRIBÚCIA
TEPLA

DODÁVKA A DISTRIBÚCIA
SKVAPALNENÉHO PLYNU

DODÁVKA ELEKTRINY
A PLYNU

OSTATNÉ
SLUŽBY

Tepláreň Považská Bystrica
s.r.o.

Teplo GGE s.r.o.

Duon Dystrybucja S.A.

ELGAS, k.s.

TENERGO Slovensko, a.s.

Energetika Sereď s.r.o.

PGS Sp. Z.o.o.
od 1. 4. 2020 bola spoločnosť
premenovaná na DUON
LOGISTYKA Sp. z.o.o.

ELGAS Energy, s.r.o.

IFM, a.s.

ELGAS Energy spólka z.o.o.

SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.

ELGAS Sales , a.s.

GGE a.s.

ELGAS Energy kft.

SOUTHERM, s.r.o.

Cieplownia Siemianowice Sp.
Z.o.o.
IDEA 98 Sp. Z.o.o.
Snina Energy s.r.o.

Southerm s.r.o.
GGE distribúcia, a.s.

DUON PRAZSKA Sp. z.o.o
od 17. 1. 2020 bola spoločnosť
premenovaná na ENERGIA
PRASZKA Sp. z.o.o.

IFM-PB,s.r.o.
IFM-BA,s.r.o.
GGE Trade, a.s.
GGE invest, s.r.o.
KGJ Invest, a.s.
V.I. Energy Group a.s.
GGE SP. z.o.o.
Termico Sp. z.o.o.
od 18. 2. 2020 bola spoločnosť
zlúčená so spoločnosťou
Cieplownia Siemianowice Sp.
Z.o.o., ktorá sa stala
nástupcom

ELGAS, k. s.
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Infracapital
Partners
(NT) II LP

Infracapital
Partners II LP

Infracapital Partners II
Subholdings SLP LP
SL32295

ŠTRUKTÚRA
SKUPINY

GGE SLP LP

ČLENENIE SEGMENTOV
GGE SKUPINY
K 31. 12. 2019

GGE UK 1
Limited

GGE UK 2
Limited

GGE, a. s.

99%

TENERGO
Slovensko, a.s.

98%
1%

IFM, a.s.
1%

50%
1% Teplo GGE s. r. o.

SOUTHERM, s.r.o.

10%

IFM – BA, s.r.o.

GGE Trade, a.s.

GGE
distribúcia, a.s.

ELGAS, k. s.

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.

66%

SOUTHERM
SPRÁVA, s.r.o.

IFM – PB, s.r.o.

TEPLÁREŇ,
Považská
Bystrica s.r.o.

Energetika
Sereď, s.r.o.

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.

ELGAS Energy
spółka z.o.o.

DUON
Dystribucja
Sp. z o. o.

Termico Sp. z.o.o.

66%

DUON PRAZSKA
Sp. z o. o.

Služby

PGS Sp. z o. o.

Výroba
a distribúcia

ELGAS, k. s.
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4. Z
 ÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA

GENERÁLNY RIADITEĽ SKUPINY GGE
Jan Vymazal

OBCHOD

RISK

Obchodný riaditeľ

Risk manažér

Roman Benčič

Michal Marcin

Key account manager

Jozef Smolár
Key account manager

Andrea Kováčová
Account manager

Michal Chudý
Account manager

Jozef Spišiak
Account manager

Vratislav Žurek

RIADITEĽ ELGAS

FINANČNÝ RIADITEĽ - CFO

Vlastimil Vaniček

Ladislav Janyík

MARKETING
Marketingový
špecialista

Jana
Martanovičová

PRODUKTOVÉ
ODDELENIE
Produktový
špecialista

Tomáš Mikunda

NÁKUP,
TRADING
A PORTFÓLIO
MANAŽMENT
Nákup, Trading
a Portfólio manažment
Manažér

Tomáš Tóth
Nákup, Trading
a Portfólio manažment
Špecialista

Peter Reguli

FINANČNÉ ODDELENIE
Finančný manažér

Marián Jánoš

Veronika Nahácká
Nákup, Trading
a Portfólio manažment
Špecialista

Branislav Saniga

Manažér pre back office

Roman Blaho

Finančný koordinátor

Mária Durčáková
Špecialista pohľadávok

Dagmar Páleníková
Fakturant

Martina Adamusová
Nákup, Trading
a Portfólio manažment
Špecialista

BACK OFFICE

Fakturant

Blažena Némethová

Referent
reklamácie

Zuzana
Butkovičová

Analytik

Peter
Cimra
Analytik

Andrea
Bundzelová

Vedúca oddelenia
podpory predaja

Jarmila Osuská
Špecialista podpory
predaj. Cenovej a ZP

Jana Kašová
Špecialista podpory
predaj. Cenovej a ZP

Jarmila Kmeťová
Špecialista podpory
predaj. Cenovej a ZP

Katarína
Cyprichova
Špecialista podpory
predaj. Cenovej a ZP

Monika Prochácová

ELGAS, k. s.
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5. Z AMESTNANOSŤ
V SPOLOČNOSTI
V roku 2019 bol priemerný stav
zamestnancov 25. Ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka ELGAS k.s.
zamestnával 23 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 vrátane odvodov ku dňu
zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky
predstavujú sumu 1 431 579 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.

ELGAS, k. s.
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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.

ELGAS, k. s.
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7. V
 YBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI
7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2019
- zisku po zdanení vo výške 4 313 290 eur rozhodne valné zhromaždenie.
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA
Výsledok hospodárenia po
zdanení v roku 2019
Prídel do rezervného fondu
Neuhradená strata
z predchádzajúcich období

V EUR
4 313 290
0
4 313 290

Nerozdelený zisk

0

Dividendy

0

Prídel do sociálneho fondu

0

ELGAS, k. s.
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7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI
UKAZOVATEĽ

MERNÁ JEDNOTKA

2019

2018

Výnosy

EUR

325 311 203

405 585 987

z toho tržby za služby

EUR

324 928 294

401 238 130

Náklady

EUR

319 284 067

412 834 774

z toho odpisy dlhodobého majetku

EUR

185 706

121 523

Pridaná hodnota

EUR

5 444 240

-3 299 325

Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti

EUR

6 027 136

-7 248 787

Výsledok hospodárenia pred
zdanením

EUR

5 736 299

-4 512 246

Výsledok hospodárenia po zdanení

EUR

4 313 290

- 3 269 399

Majetok celkom

EUR

36 280 309

61 208 927

z toho neobežný

EUR

992 963

1 032 505

EUR

32 193 252

57 156 269

Vlastné imanie

EUR

741 114

782 129

Základné imanie

EUR

363 474

363 474

Záväzky

EUR

34 139 806

58 939 534

obežný

ELGAS, k. s.
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7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI
Za rok 2019 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk
pred zdanením vo výške 5 736 299 eur.
Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov
dosiahli celkovú sumu 325 311 203 eur možno konštatovať, že
na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby
za služby vo výške 324 928 294 eur. Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti dosiahli výšku 372 398 eur.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli za rok
2019 výšku 319 284 067 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov
boli spotreba materiálu a energie vo výške 314 087 192 eur
a náklady na služby vo výške 5 401 456 eur. Dane a poplatky dosiahli
celkovú výšku 386 089 eur.

ELGAS, k. s.
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8. M
 AJETOK A ZÁVÄZKY
SPOLOČNOSTI
Neobežný majetok spoločnosti predstavuje
hodnotu 992 963 eur.
Dlhodobý hmotný majetok, ktorý tvorí
značnú časť neobežného majetku v celkovej
sume 423 762 eur. Dlhodobý nehmotný
majetok dosiahol výšku 345 145 eur.
Dlhodobý finančný majetok je vo výške
224 056 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu
32 193 252 eur.
Značnú časť obežného majetku tvoria
krátkodobé pohľadávky. Predstavujú
čiastku 27 873 541 eur z toho krátkodobé
pohľadávky ktoré vznikli spoločnosti
z obchodného styku, predstavujú výšku
23 898 070 eur a pohľadávky z derivátových
operácii vo výške 1 273 223 eur. Zásoby
v podobe naskladneného plynu v celkovej
výške 3 212 279 eur. Zvyšnú časť tvoria iné
pohľadávky 1 299 082 eur a finančné účty
104 856 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli v roku 2019
čiastku 34 139 806 eur.
Najpodstatnejšou časťou záväzkov
spoločnosti sú krátkodobé záväzky vo výške
29 317 790 eur. Z toho záväzky vzniknuté z
obchodného styku vo výške 26 224 039 eur,
dlhodobé záväzky vo výške 70 154 eur,
záväzky voči zamestnancom 36 847 eur,
záväzky zo sociálneho poistenia 53 495 eur,
daňové záväzky 2 051 183 eur a ostatné
záväzky vo výške 29 634 eur. Krátkodobé
rezervy v celkovej výške 1 276 922 eur
a bežné bankové úvery vo výške
3 474 940 eur

ELGAS, k. s.
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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.
Pracovno-právne vzťahy sa riadia platnými normami. Spoločnosť
poskytuje zamestnancom štandardné pracovné podmienky
a benefity zodpovedajúce pracovnému zaradeniu. V spoločnosti
nie sú odbory.
Spoločnosť nevyvíjala žiadnou činnosť v oblasti vedy a výskumu.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

ELGAS, k. s.
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10. RIZIKÁ A NEISTOTY
Spoločnosť ELGAS bude aj naďalej zodpovedná za rozvoj
nových investícií, ktoré budú odrážať strategické smerovanie
spoločnosti, čím bude vystavená výzvam, ktoré vyplývajú
z trhových a makroekonomických zmien. Spoločnosť môže
podliehať aj negatívny následkom zapríčinených prírodnými
katastrofami či celospoločenskými krízami (epidémia, vojna,
výpadok infraštruktúry, ...). Pandémia vírusu COVID-19 sa rapidne
vyvinula v roku 2020. Očakáva sa nižší dopyt po elektrine a plyne

v rámci dôsledkov pandémie. Pokles cien komodít významne
ovplyvní nákupnú a predajnú stratégiu spoločnosti. Viac kapitola
v kapitole 11.

ELGAS, k. s.
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11. P
 REHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Ku koncu roka 2019 sa objavili prvé správy ohľadom COVID-19
(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril
globálne a ani ku dňu zostavenie výročnej správy sa situácia
ohľadom Coronavírusu diametrálne nezmenila. Dopad
Corovanvirusu je veľmi ťažké predvídať nakoľko sa celá situácia
vyvíja. Spoločnosť ELGAS, k.s., očakáva pokles dopytu po
elektrine a plyne v rámci dôsledkov pandémie. Pokles cien
komodít významne ovplyvní nákupnú a predajnú stratégiu
spoločnosti. Spoločnosť zhodnotila dopad tejto udalosti
na prevádzkový zisk za rok 2020 a jej peňažné toky. Spoločnosť
ELGAS, k.s. , spravila segmentáciu svojich zákazníkov do troch
kategórií podľa predpokladu zníženia spotreby energii. Veľmi
rizikové 100% - 50%, stredne rizikové 5 - 20% a nízko rizikové
kde sa predpokladal pokles 5 -10%. Spoločnosť následne

pristúpila k zníženiu pôvodne plánovaných prevádzkových
nákladov, ktoré by mohli čiastočne pomôcť v kompenzácii
dopadu pandémie. Spoločnosť na základe analýzy predbežné
odhaduje negatívny dopad na úrovni 1,9 milióna EUR
na plánovaný prevádzkový zisk roku 2020. Vzhľadom na to,
že vývoj pandémie a jej dlhodobých následkov je ťažké predvídať,
je tu vysoký stupeň neistoty.
Po 31. decembri 2019 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by
si vyžadovali zverejnenie alebo vykazovanie v účtovnej závierke
alebo vo výročnej správe za rok 2019.
Dátum zostavenia výročnej správy máj 2020
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PRÍLOHA
Správa audítora
a účtovná závierka k 31. 12. 2019

