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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

Vážení obchodní partneri, akcionári, spolupracovníci, 

ako dodávateľ energií pre domácnosti, ako aj pre firmy, sa Snina 
Energy nachádza v často zložitej, ale dôležitej pozícii. Naše 
dodávky ovplyvňujú každodenný život ako obyvateľov, ktorým 
zahrievame príbytky, tak aj firmy, ktorým poháňame stroje, nutné 
k ich existencii. Naše podnikanie nie je teda len otázkou čísiel, ale 
aj reálnych ľudí s jasnými potrebami, ktorým sa v každom smere 
snažíme vyhovieť. Tak v komunite, v ktorej fungujeme, ako aj za 
vyjednávacím stolom s našimi obchodnými partnermi.

Rok 2016 sa pre našu spoločnosť niesol v znamení rastu 
a optimalizácie výrobných procesov. Nielen, že sa nám podarilo 
zefektívniť náklady na výrobu, ale zároveň sme zaznamenali rast 
v oboch segmentoch – pri predaji elektrickej energie a dodaného 
tepla.

Stále viac odberateľov nás považuje za jasnú voľbu pre zabezpečenie 
svojich potrieb. Kvalita našich služieb a konkurencieschopné 
ceny prispeli k zvýšeniu tržieb Snina Energy z predaja elektrickej 
energie o približne 4,9 %. Rástli sme aj v segmente predaja tepla, 

kde sa nám darilo dokonca ešte viac, a to o 5,4 %. Pozitívne trendy 
v predaji sa prejavili aj na čistom zisku spoločnosti, ktorý, oproti 
účtovnému obdobiu za rok 2015, narástol o 4,6 %.

Tak, ako po minulé roky, je Snina Energy pripravená na meniaci 
sa trh s energiami na Slovensku. Stabilita je v tomto odvetví vzácnou 
vlastnosťou a práve preto veríme, že okrem konkurenčnej výhody 
v ponúkaných cenách či efektivite výroby, nás naši klienti aj naďalej 
budú vnímať ako stabilného a férového partnera. 

Ing. Rudolf Pradla
generálny riaditeľ

1.   PRÍHOVOR RIADITEĽA  
SNINA ENERGY, S. R. O.
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

2.   PROFIL SPOLOČNOSTI  
A PREDMET PODNIKANIA

Obchodné meno: Snina Energy, s. r. o.

Sídlo: Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina

IČO: 46857249

DIČ: 2023687182

IČ DPH: SK2023687182

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením

Deň založenia:  17. 9. 2012

Deň zápisu do OR: 4. 10. 2012

Výška základného imania:  5 000 EUR

Konatelia: Ing. Matúš Greňa – konateľ

 Ing. Stanislav Bednár – konateľ

 Max Helmore – konateľ 

Akcionár: GGE, a. s.

 Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava    
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

      PREDMET PODNIKANIA 

VÝROBA A ROZVOD TEPLA

ELEKTROENERGETIKA

VÝROBA A ROZVOD  
ELEKTRICKEJ ENERGIE
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

3.   INFORMÁCIE  
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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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE
SPOLOČNOSTI: 

ELGAS

TEPLO GGE

SOUTHERM

TEPLÁREŇ Považská Bystrica 

SNINA ENERGY 

Obchodovanie s elektrinou a plynom;

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

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

obytných domov; 

Výroba a dodávka tepla a elektrickej energie modernou 
technológiou - paro-plynový cyklus; poskytovanie 

podporných služieb pre elektrickú sústavu;

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

TENERGO SLOVENSKO

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

GGE DISTRIBÚCIA

Distribúcia elektrickej energie a plynu prostredníctvom 
vlastných distribučných sietí;

GGE INVEST 

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

IFM

Správa bytov, administratívnych  
a obchodných priestorov;

ELGAS ENERGY
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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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

Infracapital
Partners II LP

Infracapital
Partners (NT) LP

GGE SLP LP

GGE UK 1
Limited 

GGE UK 2
Limited 

GGE, a. s.

GGE d.o.o. 
Beograd IFM, a. s. Teplo GGE s. r. o. SOUTHERM, s.r.o.

TEPLÁREŇ, 
Považská 

Bystrica s.r.o.
GGE Trade, a. s.TENERGO 

Slovensko, a. s. 
Snina 

Energy, s. r. o. 
GGE

invest, s. r. o.
V.I. Energy 
Group a. s. KGJ Invest, a. s.

ELGAS ENERGY 
TRADING d.o.o. 

Beograd 

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

IFM – PB, s. r. o. IFM – BA, s. r. o. ELGAS 
Energy, s. r. o. ELGAS Sales, a.s. ELGAS Energy kft. ELGAS Energy 

spółka z.o.o. 

SOUTHERM 
SPRÁVA, s. r. o.

GGE 
distribúcia, a. s. ELGAS, k. s. Energetika 

Sereď, s. r. o.

99%66%

90%10%

1%

50%

95,62%

GGE SP. Z O.O.

IDEA 98 Sp. z o.o. 
Cieplownia 

Siemianowice 
sp. z.o.o.

Termico Sp. z.o.o.

95,64%

99%90% 98%

1% 1%

1%

Služby Výroba 
a distribúcia

Obchod

ŠTRUKTÚRA
SKUPINY

ŠTRUKTÚRA 
SKUPINY GGE: 
Máj 2017
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

4.   ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ 
ŠTRUKTÚRA

Riaditeľ

Úsek výroby tepla Úsek výroby elektrinyEkonomicko-administratívny 
úsek

Technickí pracovníci Technickí pracovníci

4FTE

3FTE 9FTE
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

5.   ZAMESTNANOSŤ  
V SPOLOČNOSTI

V roku 2016 bol priemerný stav 
zamestnancov 15. Ku dňu, keď sa zostavuje 
účtovná závierka, Snina Energy, s.r.o., 
zamestnávala 14 zamestnancov, z toho 
1 vedúceho pracovníka. 

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 zamestnancov 
vrátane odvodov predstavujú sumu 
224 746 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. 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, vianočný večierok.
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

6.   VÍZIA A POSLANIE FIRMY

Snina Energy je dlhé desaťročia spoľahlivým dodávateľom energií 
pre domácnosti a firemných odberateľov v meste Snina. Prioritou 
do budúcnosti zostáva ekonomicky efektívna dodávka energií 
s dôrazom na zlepšovanie environmentálnych parametrov výroby.  

V súlade so stratégiou materskej skupiny GGE bude táto 
priorita napĺňaná cez technológie na báze obnoviteľných zdrojov 
energií. Dlhoročné skúsenosti totiž ukazujú, že práve tie dokážu 
najefektívnejšie zabezpečiť konkurencieschopné ceny tepla. 
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

7.   VYBRANÉ 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 380 899 eur rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho 
orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA  V EUR 

Výsledok hospodárenia 
po zdanení 2016

 
380 899

Prídel do rezervného fondu 0

Neuhradená strata 
z predchádzajúcich období

 
0

Nerozdelený zisk 59 000

Dividendy 320 000

Prídel do sociálnych fondov 1 899
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

7.2  PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ MERNÁ JEDNOTKA 2016 2015

Výnosy EUR 4 805 905 4 545 687

z toho tržby za služby EUR 3 831 962 3 693 728

Náklady EUR 4 176 571 3 901 521

z toho odpisy dlhodobého majetku EUR 605 198 571 436

Pridaná hodnota EUR 1 486 859 1 502 980

Výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti EUR 629 334 644 166

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením EUR 488 515 468 740

Výsledok hospodárenia po zdanení EUR 380 899 363 358

Majetok celkom EUR 4 953 081 5 448 568

z toho neobežný EUR 4 152 408 4 731 827

           obežný  EUR 799 455 715 280

Vlastné imanie EUR 615 191 537 650

Základné imanie EUR 5 000 5 000

Záväzky EUR 4 337 890 4 910 918
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

7.3  EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2016 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred 
zdanením vo výške 488 515 eur. 

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov 
dosiahli celkovú sumu  4 805 905 eur, možno konštatovať, že na 
ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby 
za predaj vlastných výrobkov v sume 3 831 962 eur. 

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli v roku 
2016 výšku 4 176 571 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov 
boli náklady za spotrebu materiálu a energií 2 753 692 eur a náklady 
za služby vo výške 552 241 eur.
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

8.   MAJETOK A ZÁVÄZKY 
SPOLOČNOSTI 

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje 
hodnotu 4 152 408 eur.

Neobežný majetok spoločnosti bol tvorený 
len dlhodobým hmotným majetok, ktorý bol 
v celkovej výške 4 152 408 eur. 

Obežný majetok predstavuje hodnotu 
799 455 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria 
krátkodobé pohľadávky, ktoré vznikli 
spoločnosti z obchodného styku. 
Predstavujú výšku 662 225 eur. Zvyšnú 
časť tvoria hlavne finančné účty vo výške 
82 824 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2016 
čiastku 4 337 890 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov 
spoločnosti sú krátkodobé záväzky 
v celkovej čiastke 3 985 617 eur, z toho 
hlavne záväzky vzniknuté z obchodného 
styku 506 141 eur, záväzky voči 
zamestnancom 10 560 eur, záväzky 
zo soc. poistenia 6 991 eur, daňové záväzky 
2 494 eur a iné záväzky 242 051 eur. 
Dlhodobé záväzky sú v celkovej čiastke 
339 997 eur.
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

9.   INFORMÁCIE 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 ich pracovnému zaradeniu. V spoločnosti 
nie sú odbory.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnu činnosť v oblasti vedy a výskumu.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Snina Energy, s. r. o. 
Výročná správa za rok 2016

10.   PREHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI, 
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali 
zverejnenie alebo vykazovanie v účtovnej závierke alebo vo výročnej 
správe za rok 2016.

Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2017.
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PRÍLOHA

Správa audítora

a účtovná závierka k 31. 12. 2016




