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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Vážené dámy, vážení páni,
som rád, že môžeme označiť rok 2011 pre spoločnosť Eustream ako
úspešný. Aj napriek zložitej situácii v medzinárodnej preprave a silnejúcej
konkurencii sme prepravili o takmer päť percent viac zemného plynu ako
v predchádzajúcom roku a skončili sme so stabilným finančným výsledkom.
Významné úspechy sme zaznamenali v oblasti unbundlingu v súvislosti so
zavádzaním opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka. Vytvorili
sme nové organizačné jednotky a obsadili sme takmer 200 pracovných
pozícií s cieľom zabezpečiť všetky riadiace a podporné funkcie. Ku koncu
roka sme zrealizovali fyzické oddelenie informačných systémov od systémov
materskej spoločnosti a do záverečnej fázy sa dostalo aj budovanie a príprava
nového sídla našej spoločnosti. Pri pohľade na ukončené projekty súvisiace
s unbundlingom môžeme vyhlásiť, že naša spoločnosť zvládla všetky zmeny v predstihu ešte pred zavedením novej
platnej legislatívy do slovenského právneho systému.
O pozitívnom smerovaním Eustreamu hovoria aj cenné pokroky dosiahnuté pri príprave slovensko-maďarského
plynovodného prepojenia v spolupráci s naším novým maďarským partnerom, skupinou OVIT/MVM. Plánujeme
začať verejné obstarávanie na stavebné časti plynovodu. Posun vpred sme zaznamenali aj pri plánovanom poľskoslovenskom prepojení prepravných sietí – výberové konanie na štúdiu uskutočniteľnosti sa začalo na konci roka 2011
a prvé výsledky očakávame v prvej polovici roka 2013.
Zákazníci sú pre Eustream veľmi dôležití, a preto sme vyvinuli niekoľko nových produktov s cieľom zjednodušiť
a skvalitniť obchodnú činnosť v regióne. Veľký význam má zriadenie virtuálneho obchodného bodu na Slovensku.
V tejto súvislosti treba spomenúť aj rozhodnutie Eustreamu pripojiť sa k platforme GATRAC, k cezhraničnému
partnerstvu európskych prevádzkovateľov prepravných plynárenských sústav NET4GAS a ONTRAS.
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Úspech je veda;
ak máte podmienky,
dosiahnete aj výsledky.
Oscar Wilde

Schválili sme dlhodobú koncepciu reinžinieringu prepravnej sústavy, t. j. modernizáciu technologického parku
(kompresorov) a jeho prispôsobenie novým požiadavkám na prepravu aj prísnejším ekologickým normám. Realizácia
začala koncom roka 2011 a v nasledujúcich piatich rokoch plánujeme preinvestovať viac ako 370 miliónov eur. Nové
technológie majú vplyv na organizačnú štruktúru a pracovné miesta hlavne v oblasti prevádzky a údržby. V uplynulom
období sme spoločne s manažmentom spoločnosti viedli so zamestnancami a odbormi otvorené dialógy, aby sme
zabezpečili plynulú a spoločensky prijateľnú implementáciu všetkých zmien.
Dosiahnuté úspechy svedčia o tom, že Eustream je dobre pripravený čeliť budúcim výzvam, a to nielen
prostredníctvom dlhodobých cieľov, ale predovšetkým vďaka vysoko kvalifikovaným a motivovaným pracovníkom.

Gunnar Löwensen
predseda predstavenstva
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PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážení priatelia,
rok 2011 bol pre Eustream „ok“, a to nielen v oblasti hospodárskych výsledkov,
ale hlavne pri riešení otázok týkajúcich sa organizácie a komunikácie.
Po celý rok sme intenzívne pracovali na zmene organizácie a organizačnej
štruktúry súvisiacej s odčlenením od materskej spoločnosti SPP. Pridružili
sa k tomu aj organizačné zmeny vyplývajúce z nasadzovania nových
technológií, zmien prepravovaných množstiev a spôsobu prepravy zemného
plynu. V jednom momente sa nám naakumulovali zmeny v organizácii práce,
organizačnej štruktúre, kultúre, zodpovednosti, technologickej základni,
pričom sme museli zachovať vysokú ekonomickú výkonnosť, bezpečnú,
spoľahlivú, efektívnu a stále flexibilnejšiu prepravu zemného plynu pre našich
zákazníkov.
Kľúčovým faktorom úspechu pri implementácii zmien bola správna komunikácia. Našou úlohou bolo zabezpečiť
rovnaké chápanie cieľov, postupov, možností a stanovených pravidiel v celej spoločnosti. Otvorene sme diskutovali
o otázkach, ktoré ovplyvňujú našu každodennú prácu i budúcnosť vrátane citlivých tém dotýkajúcich sa predovšetkým
ľudských zdrojov. Dôsledne sme dbali na poskytovanie spätnej väzby na všetkých úrovniach riadenia. Pre nás,
zástupcov vedenia spoločnosti, bolo nesmierne dôležité vedieť, že zamestnanci správne chápu zadané úlohy
a akceptujú vytýčené ciele. Nemenej dôležitá je spätná väzba, ktorú riadiaci pracovníci dostávali a dostávajú
od svojich kolegov. Ak totiž všetci sledujeme rovnaké ciele, dokážeme svoj čas aj zverené zdroje využívať oveľa
efektívnejšie. Preto obojsmerná, včasná a transparentná komunikácia zostáva pre Eustream prioritou aj v roku 2012.
Výsledky roka 2011 potvrdili, že nastúpená cesta otvorenej diskusie a požadovania spätnej väzby priniesla svoje
ovocie. Dosiahli sme veľmi dobré výsledky a zvládli prípravu a realizáciu všetkých plánovaných zmien bez toho,
aby sme znížili vysokú kvalitu našich služieb. Zmeny nás podnietili k príprave a implementácii nových produktov,
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motivovali nás naštartovať nové projekty, riešenia a postupy. Prebratím nových činností od materskej spoločnosti sa
nezávislosť Eustreamu zvýšila. Vyššia nezávislosť však znamená aj väčšiu zodpovednosť za všetky procesy. Našou
snahou bolo a je prehodnotiť a nastaviť ich tak, aby boli „jet“ – jednoduché, efektívne a transparentné.
Dosiahnuté výsledky sú silnou motiváciou na nasledujúce obdobie. Vo vzťahu k zamestnancom je naším cieľom
zabezpečiť priaznivú a motivujúcu pracovnú atmosféru pri udržaní pozitívneho trendu hospodárskych výsledkov.
Rozhodujúcimi faktormi bude efektívna organizácia a komunikácia, aby sme maximálne využili zdroje spoločnosti
a zvýšili kreativitu a efektívnosť. V skratke povedané, verím, že aj ďalší rok bude „ok“ a „jet“.

Pavol Janočko
generálny riaditeľ
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PROFIL SPOLOČNOSTI
Eustream – plynárenský uzol strednej Európy
Základným poslaním spoločnosti Eustream je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske
trhy. Od 27. decembra 1972 prepravila spoločnosť Eustream cez územie Slovenska viac ako 2 bilióny metrov kubických
zemného plynu, čím úspešne nadväzuje na 155-ročnú históriu slovenského plynárenstva a pokračuje v 40-ročnej
tradícii medzinárodnej prepravy plynu.
Eustream je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej siete v Slovenskej republike a jeho prepravné kapacity
využívajú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín EÚ. Prístup do siete umožňujeme
všetkým partnerom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou
legislatívou.
V oblasti prevádzky sa snažíme o prevádzkovú dokonalosť a naše kľúčové priority sú bezpečnosť, spoľahlivosť
a výkonnosť. Vzťahy so zákazníkmi staviame na profesionálnom prístupe, transparentných a nediskriminačných
pravidlách. Reagujeme na potreby trhu a klientom poskytujeme širokú paletu služieb spojených s prepravou plynu.
História Eustreamu

1970
Tranzitní
plynovod, k.p.,
Praha

1993

2003

2006

divízia Slovtransgaz,
Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

divízia Tranzit,
Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

SPP - preprava, a.s.

2008
eustream, a.s.

Vlastníkom 100 % akcií spoločnosti eustream, a.s., je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava.
Eustream nemal k 31. decembru 2011 žiadne majetkové podiely v iných spoločnostiach ani organizačné zložky
v zahraničí.
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Prepravná sieť prevádzkovaná spoločnosťou Eustream
Prepravný systém, ktorý prevádzkuje Eustream, predstavuje dôležité energetické prepojenie medzi Spoločenstvom
nezávislých štátov a Európskou úniou. Je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike
a Rakúsku. Prepravný systém pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí s priemerom 1 200/1 400 mm
a prevádzkovým tlakom 73 barov. Tlakový diferenciál potrebný na plynulý tok plynu zabezpečujú štyri kompresorové
stanice s výkonom viac ako 1 000 MW. Najvýznamnejšia kompresorová stanica sa nachádza na slovenskoukrajinských hraniciach vo Veľkých Kapušanoch. S celkovým výkonom viac ako 300 MW ide o najväčšiu kompresorovú
stanicu v krajinách EÚ. Technická kapacita na vstupnom bode Veľké Kapušany je takmer 300 miliónov metrov
kubických za deň.
Veľká časť aktivít spoločnosti Eustream sa sústreďuje na medzinárodný tranzit. Ročná kapacita prepravnej siete je viac
ako 90 miliárd metrov kubických zemného plynu, čo predstavuje asi 15-násobok domácej spotreby plynu v Slovenskej
republike.
Prístup ku kapacitám nášho prepravného systému je založený na princípe „Entry – Exit“. Zákazník si na vstup alebo
výstup môže zvoliť jeden z nasledujúcich vstupných/výstupných bodov:
	Veľké Kapušany (hraničný bod medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou)
	Baumgarten (hraničný bod medzi Slovenskou republikou a Rakúskom)
	Lanžhot (hraničný bod medzi Slovenskou republikou a Českou republikou)
	domáci bod (virtuálny agregovaný prípojný bod k domácim zásobníkom a distribučnej sieti)
	virtuálny obchodný bod
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Prepravný systém prevádzkovaný spoločnosťou Eustream
Poľsko

ŽILINA
POPRAD

Česká republika

VEĽKÉ
KAPUŠANY

KS

KS

PLAVECKÝ
PETER
RU VPS

ZVOLEN
NITRA

BRATISLAVA
Rakúsko

VPS

KS VPS

Prepravná sieť

KS

IVANKA
PRI NITRE

Maďarsko
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Legenda:

VEĽKÉ
ZLIEVCE

PZ

Ukrajina

KOŠICE

JABLONOV
NAD TURŇOU

PZ

Podzemný zásobník

KS

Kompresorová stanica

VPS

Vnútroštátna prepúšťacia stanica

RU

Rozdeľovací uzol

Preprava zemného plynu
Rok 2011 znamenal pre Eustream významný rozvoj obchodných aktivít. Zaznamenali sme viac ako päťdesiat nových
potvrdených rezervácií prepravných kapacít a takmer sto aktívnych zmlúv.
Celkovo sme prepravili 74 miliárd metrov kubických zemného plynu, čo potvrdzuje, že náš tranzitný systém si
zachováva kľúčovú pozíciu medzi prepravnými trasami, ktorými sa dostáva plyn na územie Európskej únie. Najväčší
podiel prepravy (viac ako 90 %) bol zrealizovaný pre medzinárodných zákazníkov vrátane obchodníkov s plynom
pôsobiacich v rôznych európskych krajinách. Čoraz významnejšia časť zmluvného portfólia sa týka krátkodobých
cezhraničných transakcií medzi obchodnými miestami v stredoeurópskom regióne.
Preprava zemného plynu (v mld. m3)
74,0

71,4

66,4

76,2

72,8

2011

2010

2009

2008

2007
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Nové produkty a služby
V roku 2011 sme neustále zvyšovali kvalitu služieb a snažili sme sa maximálne napĺňať potreby našich zákazníkov
– shipperov, od prvého kontaktu až po každodenné dispečerské služby. Zaviedli sme niekoľko nových služieb
a produktov, ktoré umožňujú flexibilnejšiu rezerváciu kapacít, napríklad produkt Day ahead alebo služba On-line
booking, ktorá umožňuje rezervovať prepravné kapacity cez internet. Našim zákazníkom a užívateľom siete
ponúkame rôzne doplnkové služby – službu Shorthaul alebo novšiu verziu služby Title transfer. Za jednu z kľúčových
udalostí pri zjednodušovaní obchodných aktivít v regióne považujeme zriadenie virtuálneho obchodného bodu, ktorý
sme zaviedli na Slovensku koncom roka 2011.
Aj v ďalších rokoch budeme rozširovať obchodné portfólio o nové služby a produkty. Ide napríklad o pripojenie
Eustreamu k platforme GATRAC, ktorá bola vytvorená predovšetkým na poskytovanie dodatočných flexibilných
cezhraničných prepravných služieb na báze objednávania deň vopred.

Energetická bezpečnosť
Dopyt trhu po diverzifikácii i stabilite dodávok zemného plynu a liberalizácia trhu s touto komoditou vedú
k ambíciám vybudovať tzv. severojužný koridor spájajúci prepravné systémy krajín strednej Európy. Eustream ako
jeden z kľúčových zástupcov plynárenskej infraštruktúry sa na tomto projekte aktívne podieľa. Cieľom projektu je
prepojenie poľského LNG terminálu Świnoujście s plánovaným LNG terminálom na chorvátskom ostrove Krk (Adria
LNG), prípadne aj s plánovaným plynovodom Nabucco, a to prepojením systémov medzi Poľskom, Českou republikou,
Slovenskom a Maďarskom.
Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže v budúcnosti ponúknuť slovenskému trhu možnosť získavať
dodávky plynu z nekonvenčných ložísk v Poľsku. O ďalších krokoch rozhodneme spoločne s poľským prepravcom
GAZ-SYSTEM na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by mala byť dokončená v máji 2013.
Jednou z našich najvyšších priorít je prepojenie prepravných sústav Slovenska a Maďarska. Projekt je
spolufinancovaný z Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR). Plynovod s dĺžkou asi 115 kilometrov
bude spájať vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou
Vecsés na predmestí Budapešti. Začiatok prevádzky sa predpokladá v roku 2015.
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Rozvoj prepravnej siete
Vďaka neustálej modernizácii infraštruktúry prispieva Eustream k zaisteniu bezpečnej a spoľahlivej dodávky
zemného plynu do strednej a západnej Európy. Spoločnosť investuje 370 miliónov EUR do nových zariadení
a environmentálnych technológií, aby minimalizovala vplyv činnosti prepravného systému na životné prostredie a aby
zvýšila spoľahlivosť a bezpečnosť prepravy.
Investície smerujú do výmeny zastaraných zariadení, do modernizácie existujúcich jednotiek, do technických úprav
usporiadania a nastavenia celého prepravného systému tak, aby sme boli schopní flexibilne reagovať na zmeny
požiadaviek na prepravovaný objem plynu.
Na základe dlhodobých prognóz vývoja prepravy plynu cez územie Slovenska a požiadaviek legislatívy na ochranu
životného prostredia sme vypracovali dlhodobú koncepciu zmeny infraštruktúry prepravného systému. Koncom roka
2011 sme začali s jej implementáciou. Zahŕňa modernizáciu sústavy kompresorov a optimalizáciu infraštruktúry
plynovodov s cieľom využiť jej celkovú kapacitu, prispôsobiť ju novým požiadavkám trhu na prepravu plynu a stále
prísnejším ekologickým normám.

Výskum a vývoj
V oblasti výskumu a vývoja sa zaoberáme úlohami zameranými na identifikáciu a aplikáciu nových postupov
a technológií s cieľom udržať a zvýšiť efektívnosť prepravy zemného plynu. Úlohy výskumu a vývoja sú riadené
ako projekty a pri ich realizácii spolupracujeme s výskumnými ústavmi a univerzitami pôsobiacimi na Slovensku
aj v zahraničí. V roku 2011 sme ukončili päť výskumno-vývojových projektov s rozpočtom 155-tis. EUR. Všetky
projekty naplnili stanovené ciele a medzi najvýznamnejšie patrili „Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia
korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí“ a „Overenie nového výplňového materiálu pre STO ako
trvalej opravy vysokotlakových plynovodov“. Celkový objem nákladov na všetky výskumno-vývojové projekty, ktoré
prebiehali v tomto roku, dosiahol výšku 300-tis. EUR.
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Predstavenstvo (k 31. decembru 2011)
Andreas Rau

predseda predstavenstva
V roku 1995 ukončil štúdium v odbore mechanické inžinierstvo/energetické
technológie na univerzite v nemeckom Bochume a v roku 1997 získal
magisterský titul z európskych štúdií na univerzite v Aachene. V tom istom
roku nastúpil do spoločnosti E.ON Ruhrgas AG, kde zastával rôzne funkcie
v oblasti technického a komerčného riadenia prepravy plynu. Členom
predstavenstva bol od mája 2006 do decembra 2011. V zmysle dohody
o rotácii funkcie predsedu predstavenstva medzi zahraničnými akcionármi
v SPP predsedal predstavenstvu od 1. júla do 31. decembra 2011.

Branislav Bajza

podpredseda predstavenstva
Vysokoškolské štúdium ukončil na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s., na pozíciu špecialistu. Počas svojho pôsobenia
v SPP sa venoval tvorbe stratégie spoločnosti, rozvojovým projektom
v plynárenstve a príbuzných energetických odvetviach a spolupracoval
na výstavbe tranzitného plynovodu. Tiež koordinoval prvú fázu
projektu reštrukturalizácie SPP. Od 8. septembra 2011 je podpredsedom
predstavenstva.

14

Antoine Jourdain
člen predstavenstva

V roku 1991 absolvoval vysokú školu École Polytechnique a o rok neskôr École
Nationale des Pétrole et Moteurs (Francúzsky ropný inštitút). V roku 1992
nastúpil do spoločnosti Gaz de France a v rámci nej začal pracovať v USA
v divízii podzemných zásobníkov, výskumu a ťažby. Od roku 1997 pracoval
v EDF – GDF Services v oblasti distribúcie elektriny a plynu v strednom
Francúzsku a následne v Bretónsku. V roku 2002 sa stal zástupcom riaditeľa
odboru stratégie. V roku 2006 bol vymenovaný za zástupcu generálneho
riaditeľa plynárenských spoločností EGAZ a DEGAZ v Maďarsku (dcérske
spoločnosti GDF). Od 1. septembra 2008 je členom predstavenstva. V zmysle
dohody o rotácii funkcie predsedu predstavenstva medzi zahraničnými
akcionármi SPP bol od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 predsedom predstavenstva.

Gunnar Löwensen

predseda predstavenstva (od 1. januára 2012)
Vyštudoval právo na univerzite v Göttingene v Nemecku. Po absolvovaní
prvej a druhej štátnej skúšky pracoval v rokoch 1993 až 2011 v spoločnosti
E.ON Ruhrgas AG ako právnik na rôznych pozíciách a v roku 2006 sa stal
prokuristom spoločnosti. Do Eustreamu prišiel z pozície riaditeľa divízie
práva E.ON Ruhrgas AG. Predsedom predstavenstva spoločnosti je od
1. januára 2012.
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Dozorná rada (k 31. decembru 2011)
Andrej Senaj

predseda dozornej rady
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1984 na Elektrotechnickej fakulte
Vysokej školy technickej v Košiciach. V tom istom roku nastúpil do spoločnosti
TESLA STROPKOV, kde do roku 1992 prešiel pozíciami v oblasti výskumu
a vývoja a manažérskymi pozíciami v prevádzke a marketingu. V rokoch 1986
– 1988 ukončil postgraduálne štúdium na Vysokej vojenskej technickej škole
v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1993 do roku 2000 pracoval na viacerých
pozíciách. Bol výkonným riaditeľom obchodnej spoločnosti Sandra, s.r.o.,
a obchodný zástupca. V rokoch 2001 – 2009 pracoval ako asistent poslanca
v Národnej rade SR a Európskom parlamente. V súčasnosti sa venuje
vlastnému podnikaniu. Predsedom dozornej rady je od 8. septembra 2011.

Christian Janzen

podpredseda dozornej rady

Anton Kupšo

člen dozornej rady

Andrej Lendvay

člen dozornej rady

Viktor Mihalik

člen dozornej rady

V roku 2011 došlo k zmenám v zložení dozornej rady. Po uplynutí funkčného obdobia odišli Jaroslav Krč-Šebera, Georg
Friedrich Rosenstock, Martin Ryba, Ivan Švec a Rudolf Rigáň. Novými členmi dozornej rady sa stali Andrej Senaj,
Anton Kupšo, Viktor Mihalik (zástupca zamestnancov) a Christian Janzen. Andrej Lendvay bol opätovne zvolený ako
jeden z dvoch zástupcov zamestnancov v dozornej rade.
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VEDENIE SPOLOČNOSTI (k 31. decembru 2011)

Pavol Janočko
generálny riaditeľ

Miloš Pavlík
korporátne
záležitosti

Andrej Amberský
predaj prepravných
kapacít

Rastislav Ňukovič
strategické projekty

Anton Zelenaj
technické
kompetenčné
centrum

Ján Janus
dispečing

Vladimír Potočný
centralizovaná
údržba

Oľga Majorošová
financie
a ľudské zdroje

Jana Molnarová
informačné
a komunikačné
technológie

Peter Olšanský
oblasť
Veľké Kapušany

Štefan Keresteš
oblasť Jablonov
nad Turňou

Jozef Titka
oblasť Západ
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Ľudské zdroje
V oblasti ľudských zdrojov sme v roku 2011 uskutočnili veľké organizačné zmeny spojené predovšetkým s odčlenením
Eustreamu od materskej spoločnosti SPP a modernizáciou kompresorovej flotily.
V rámci prípravy na unbundling sme vytvorili 187 pracovných miest a obsadili novú organizačnú štruktúru. Vznikli
samostatné organizačné jednotky pre podporné funkcie, ako sú financie a ľudské zdroje, informačné technológie
a korporátne záležitosti vrátane stratégie a regulácie, právnych služieb, obstarávania, komunikácie a PR, správy
nehnuteľností a služieb a ochrany a krízového manažmentu. Dôkladne a citlivo sme pripravovali organizačné zmeny
súvisiace s modernizáciou kompresorovej flotily a následným znížením počtu pracovných miest na jednotlivých
kompresorových staniciach začiatkom roka 2012.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Okrem štandardných druhov vzdelávania určených pre všetkých zamestnancov, ako sú periodické školenia, odborné
vzdelávanie súvisiace so zavádzaním nových technológií, konferencie, semináre či jazykové kurzy, sme sa cielene
zamerali na aktivity súvisiace s organizačnými zmenami pre tri skupiny zamestnancov.
	Pre nových zamestnancov sme pripravili program „Vitajte v spoločnosti Eustream“, ktorý ich oboznamuje
s históriou prepravy plynu a fungovaním spoločnosti Eustream. Tento uvítací program pomáha novým
zamestnancom lepšie spoznať nové pracovné prostredie a zorientovať sa v plynárenstve, a to aj vďaka exkurzii
na kompresorovej stanici.
	Pre zamestnancov, ktorí v spoločnosti Eustream v rámci organizačných zmien končia pracovný pomer, sme
pripravili seminár s cieľom poskytnúť pomoc a podporu pri adaptácii na novú životnú situáciu a uľahčiť
hľadanie nového zamestnania.
	Pre všetkých manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorých sa týkajú plánované organizačné zmeny, sme
zrealizovali špecializovanú vzdelávaciu aktivitu, v rámci ktorej sa učili zvládať prípravu a realizáciu
organizačných zmien.
V budúcnosti sa chceme prostredníctvom Absolventského rozvojového programu a talent manažmentu cielene
venovať mladým, kreatívnym a ambicióznym zamestnancom a rozvíjať ich potenciál.
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Hodnotenie, odmeňovanie a motivácia
V Eustreame sa usilujeme, aby bol odmeňovací systém spravodlivý a motivačný a aby bolo odmeňovanie úzko
prepojené s hodnotením pracovného výkonu. Zaujímajú nás individuálne výkony a zamestnancov s najlepšími
pracovnými výsledkami chceme patrične odmeniť. V roku 2011 sme preto zaviedli zmeny v systéme vyplácania
bonusov a prerozdelenia zostatkov rozpočtov s možnosťou pridelenia mimoriadnych bonusov pre najlepších
zamestnancov.

Sociálna starostlivosť
Program zamestnaneckých výhod a benefitov sme zachovali aj v roku 2011 a Eustream poskytol zamestnancom
rovnaké kompenzácie a bonusy ako v predchádzajúcich rokoch. Zamestnanci mohli využívať výhody v rámci
zdravotnej a kúpeľnej starostlivosti, športového a kultúrneho vyžitia, ako aj podpory bývania a dôchodkového
zabezpečenia.

Komunikácia
Mimoriadny dôraz kladieme na presnú, včasnú a transparentnú komunikáciu všetkých zmien a kľúčových informácií
smerom k zamestnancom aj zástupcom Plynárenského odborového zväzu (POZ).
Zamestnanci boli pravidelne informovaní o všetkých prebiehajúcich výberových konaniach a vzniknuté otázky sme
bez odkladu komunikovali aj so zástupcami POZ.
Okrem bežných nástrojov internej komunikácie, ako sú intranet, interný časopis, e-maily,
videokonferencie a porady, kladieme veľký dôraz aj na možnosť osobných stretnutí
a diskusií s vedením spoločnosti. Na pravidelných stretnutiach členov predstavenstva
so zamestnancami v jednotlivých regiónoch boli zamestnanci informovaní o aktuálnom
dianí v spoločnosti a cieľoch na najbližšie obdobie. Zároveň mali možnosť klásť otázky
a prediskutovať s vedením témy, ktoré ich zaujímajú.
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Štruktúra zamestnancov
K 31. decembru 2011 mala spoločnosť Eustream 1 061 zamestnancov, z toho 168 žien (16 % z celkového počtu).
Podiel žien, vekovo mladších zamestnancov a zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním sa po obsadení nových
organizačných jednotiek mierne zvýšil.
Eustream podporuje účasť žien na riadení spoločnosti, v súčasnosti je takmer 20 % top manažérskych pozícií
a takmer 10 % pozícií v strednom manažmente obsadených ženami.
Veková štruktúra k 31. decembru 2011

36 zamestnancov
(3,4 %)

277 zamestnancov
(26,1 %)

381 zamestnancov
(35,9 %)

367 zamestnancov
(34,6 %)

30 rokov
a menej

31 až 40 rokov

41 až 50 rokov

nad 51 rokov

Kvalifikačná štruktúra k 31. decembru 2011
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469 zamestnancov
(44,2 %)

213 zamestnancov
(20,1 %)

379 zamestnancov
(35,7 %)

Úplné stredné
vzdelanie

Odborné
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BEZPEČNOSŤ
Pri preprave zemného plynu venujeme veľkú pozornosť životnému prostrediu, bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Systematicky sa usilujeme o neustále zvyšovanie kvality našich služieb, optimálne hospodárenie s energiami
a dbáme na to, aby účinky prevádzkovania prepravnej siete na životné prostredie boli minimálne. Princípy a systémy
riadenia v Eustreame sú certifikované podľa štandardov ISO a sú združené v integrovanom systéme manažérstva,
ktorý zahŕňa:
	systém manažérstva kvality
	systém BOZP
	systém environmentálneho manažérstva
	systém energetického manažérstva

(ISO 9001, 3834-2 )
(ISO 18001)
(ISO 14001)
(ISO 16001)

Súlad zavedených systémov s normami preveril externý periodický audit aj v roku 2011. Audit potvrdil, že Eustream je
environmentálne zodpovedná spoločnosť, schopná riadiť riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V oblasti ochrany životného prostredia sa Eustream zameriava predovšetkým na oblasti:
	riadenie odpadového hospodárstva s cieľom znižovať množstvo vzniknutých odpadov a zhodnocovať ho
v maximálnej miere
	optimalizácia hospodárenia s vodou
	predchádzanie únikom nebezpečných látok do životného prostredia
Intenzívna údržba a modernizácia technologických zariadení vedie k znižovaniu emisií znečisťujúcich látok
a hladiny hluku produkovaného v blízkosti kompresorových staníc. Preto pokračujeme v projektoch modernizácie
prepravnej siete. Systematicky nahradzujeme zastarané zariadenia najlepšími dostupnými technológiami, ktoré
prispejú k ďalšiemu znižovaniu možných negatívnych účinkov činnosti spoločnosti na životné prostredie. Pravidelne
a systematicky vykonávame prieskum a následnú sanáciu environmentálnych záťaží.
Dôležitým projektom s významným pozitívnym environmentálnym dosahom je modifikácia plynových turbín na
kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch na technológiu Dry Low Emissions (DLE) s cieľom výrazne znížiť emisie
oxidu dusíka. V tomto projekte budeme v najbližších rokoch pokračovať aj na ostatných kompresorových staniciach.
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Odpadové hospodárstvo
Nepretržitá prevádzka, údržbárske a rekonštrukčné práce produkujú rôzne druhy odpadov. Eustream nakladá so
vzniknutým odpadom v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Snažíme sa predchádzať vzniku
odpadov, obmedzujeme ich tvorbu a uprednostňujeme zhodnocovanie odpadov pred likvidáciou. V roku 2011 poklesla
celková tvorba odpadov približne o 20 % v porovnaní s rokom 2010.
Produkcia odpadu (v tonách)

Nebezpečné odpady
Ostatné odpady
Spolu

2011
640
340
980

2010
770
490
1 260

Ochrana ovzdušia
Na prepravu sme využívali prednostne stroje s nižšími emisiami skleníkových plynov a dosiahli sme pokles emisií CO
o 12 % oproti roku 2010.
V súlade s novými nariadeniami Európskej únie na zníženie emisií oxidov dusíka do ovzdušia bola na kompresorovej
stanici Veľké Kapušany v rámci tzv. suchej cesty znižovania emisií zmodernizovaná plynová turbína Nuovo Pignone
technológiou DLE. Vzhľadom na to, že sme v roku 2011 prepravili väčší objem zemného plynu ako v roku 2010,
aj emisie oxidov dusíka, ktoré sú priamo úmerne závislé od spotreby plynu na pohon, mierne stúpli. Žiadne zo
stanovených limitov neboli prekročené.
Emisie základných znečisťujúcich látok (v tonách)

CO
NOx
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2011
177
2 521

2010
198
2 353

Ochrana proti hluku vo vonkajšom prostredí
Eustream pravidelne monitoruje úroveň emitovaného hluku do okolia kompresorových staníc s cieľom znižovať hluk
a vibrácie pod legislatívne požadovanú úroveň. Hladina hluku aj vibrácií sa výrazne znižuje postupným odstavovaním
6 MW spaľovacích zariadení, úpravou súčasných zariadení a inštaláciou nových technológií.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zabezpečujeme v súlade s príslušnými legislatívnymi a internými predpismi
tak, aby sme v maximálnej miere vylúčili, prípadne minimalizovali riziká vplývajúce na bezpečnosť zamestnancov
a aby sme zaistili ochranu ich zdravia. Vykonávame preventívne opatrenia a konkrétne programy na zlepšovanie
pracovných podmienok, elimináciu rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania
a iných poškodení zdravia z práce.
Plnenie povinností v oblasti BOZP preverujú pravidelné interné audity. V rámci systematických opatrení sa
zameriavame aj na prevenciu a vzdelávanie, vykonávame pravidelné hodnotenie škodlivých faktorov pracovného
prostredia a prijímame nápravné opatrenia. Nepriaznivé vplyvy pracovného prostredia minimalizujeme použitím
technických a organizačných ochranných prostriedkov.
V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou prebieha na jednotlivých pracoviskách monitorovanie podmienok
a vplyvov pracovného prostredia na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Zamestnanci prevádzok kompresorových
staníc sa zúčastňujú na pravidelných lekárskych preventívnych prehliadkach. Ich rozsah vychádza z rizikových
faktorov, ktorým sú zamestnanci počas pracovnej zmeny vystavení. V posledných dvoch rokoch bol zaznamenaný len
jeden registrovaný pracovný úraz, pričom vývoj pracovnej úrazovosti má klesajúcu tendenciu.
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EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ
V roku 2011 dosiahli výnosy z predaja služieb spoločnosti Eustream objem 802,39 mil. EUR, čo oproti minulému
roku znamená pokles o 24,08 mil. EUR. Hlavným zdrojom tvorby výnosov bolo kontrahovanie prepravných kapacít.
Prevádzkové náklady dosiahli výšku 573,11 mil. EUR, v porovnaní s rokom 2010 poklesli o 19,94 mil. EUR. Ťažisko
tvorili náklady na služby, spotrebu zemného plynu, materiálu a energií a osobné náklady. Zisk z finančných činností
dosiahol za rok 2011 výšku 1,75 mil. EUR a oproti minulému roku bol vyšší o 0,97 mil. EUR.
V roku 2011 vykázala spoločnosť Eustream podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)
tak, ako boli schválené na použitie v Európskej únii, zisk pred zdanením vo výške 231,03 mil. EUR, čo v porovnaní
s minulým rokom predstavuje pokles o 3,17 mil. EUR. Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku
43,97 mil. EUR a zisk po zdanení výšku 187,06 mil. EUR.
Porovnanie výnosov, nákladov a zisku (v mil. EUR)

Výnosy z predaja služieb
Prevádzkové náklady
Výnosy/(náklady) na financovanie
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk za obdobie
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2011
802,39
(573,11)
1,75
231,03
(43,97)
187,06

2010
826,47
(593,05)
0,78
234,20
(45,91)
188,29

KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA
Celkové aktíva spoločnosti dosiahli k súvahovému dňu výšku 360,86 mil. EUR a oproti predchádzajúcemu obdobiu
vzrástli o 4,83 mil. EUR. Hodnota dlhodobých aktív (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok) bola vykázaná vo výške
58,3 mil. EUR a tvorila 16,2 % z celkových aktív. Investičné výdavky dosiahli výšku 17,58 mil. EUR a súviseli najmä
s rozvojom prepravnej siete. Obežný majetok pozostával k súvahovému dňu zo zásob, z krátkodobých pohľadávok,
peňazí a peňažných ekvivalentov a tvoril 83,8 % z hodnoty celkových aktív. V porovnaní s minulým rokom poklesol
o 16,27 mil. EUR.
Porovnanie štruktúry aktív (v mil. EUR)
V roku 2011
58,30
(16,2 %)

302,56
(83,8 %)

Dlhodobé
aktíva

Obežné
aktíva

V roku 2010
37,20
(10,4 %)

318,83
(89,6 %)

Dlhodobé
aktíva

Obežné
aktíva
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Vlastné imanie dosiahlo výšku 297,6 mil. EUR, čo predstavovalo 82,5 % hodnoty zdrojov krytia majetku spoločnosti.
Okrem základného imania ho tvorili zákonný rezervný fond, ostatné fondy a nerozdelený zisk. Vlastné imanie
medziročne vzrástlo o 5,7 mil. EUR.
Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri dosahuje výšku 82,93 mil. EUR. Pozostáva z 10
kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote 3 319,39 EUR a 1 kmeňovej listinnej akcie v menovitej hodnote
82 895 533,19 EUR.
Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2011 bola takáto:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

11 akcií

100 %

Stav zákonného rezervného fondu spoločnosti dosiahol k súvahovému dňu hodnotu 16,59 mil. EUR.
Celková výška záväzkov tvorila 17,5 % krytia majetku. K súvahovému dňu záväzky dosiahli objem 63,26 mil. EUR.
Záväzky boli tvorené dlhodobými záväzkami vo výške 5,3 mil. EUR a krátkodobými záväzkami vo výške
57,99 mil. EUR. Oproti minulému roku záväzky poklesli o 0,87 mil. EUR.
Porovnanie štruktúry zdrojov krytia (v mil. EUR)

Vlastné imanie
Záväzky
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2011
297,60
63,26

2010
291,90
64,13

2011
82,5 %
17,5 %

2010
82,0 %
18,0 %

FINANČNÉ VÝKAZY
Súvahy (vybrané údaje v tis. EUR)
31. december 2011

31. december 2010

AKTÍVA:
DLHODOBÉ AKTÍVA
Budovy, stavby, stroje a zariadenia

47 796

33 883

Nehmotný dlhodobý majetok

10 506

3 321

Dlhodobé aktíva celkom

58 302

37 204

OBEŽNÉ AKTÍVA

302 556

318 826

AKTÍVA CELKOM

360 858

356 030

Základné imanie

82 929

82 929

Zákonné a ostatné fondy

24 159

17 233

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:
KAPITÁL A REZERVY:

Nerozdelený zisk

190 513

191 739

Vlastné imanie celkom

297 601

291 901

dlhodobé záväzky

5 263

3 898

krátkodobé záväzky

57 994

60 231

Záväzky celkom

63 257

64 129

360 858

356 030

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
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Výkazy ziskov a strát (vybrané údaje v tis. EUR)
Rok končiaci sa
31. decembra 2011

Rok končiaci sa
31. decembra 2010

Výnosy z predaja služieb

802 386

826 472

Prevádzkové náklady

(573 110)

(593 052)

Prevádzkový zisk

229 276

233 420

Výnosy/(náklady) na financovanie

1 752

777

Zisk pred zdanením

231 028

234 197

Daň z príjmov

(43 969)

(45 912)

ZISK ZA OBDOBIE

187 059

188 285

Výkazy peňažných tokov (vybrané údaje v tis. EUR)
Rok končiaci sa
31. decembra 2011

Rok končiaci sa
31. decembra 2010

Prevádzkové činnosti
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Platené úroky
Prijaté úroky

275 073
(2)
1 549

Zaplatená daň z príjmov

(72 668)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto

203 952

118 150
427
(17 841)
100 736

Investičné činnosti
Obstaranie dlhodobého majetku
Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného majetku
Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto

(16 641)
35

(19 453)
559

(16 606)

(18 894)

(188 285)

(78 669)

Finančné ČINNOSTI
Vyplatené dividendy
Ostatné príjmy a výdavky z finančných činností, netto
Peňažné toky z finančných činností, netto

28

945
(187 340)

Čisté zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov

6

Dosahy kurzových zmien

3

(3 133)
(81 802)
40
(1)

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

59

20

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

68

59

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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Správa o programe súladu
1.	eustream, a.s., prevádzkovateľ prepravnej siete prijal Program súladu podľa požiadaviek zákona č. 656/2004 Z. z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov.
2.	Platný Program súladu stanovuje tieto opatrenia:
(a)	špecifické povinnosti zamestnancov spoločnosti eustream, a.s., s cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie,
(b)	špecifické povinnosti zabezpečujúce nediskriminačný prístup k prepravnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou
eustream, a.s.,
(c) opatrenia na vykonávanie Programu súladu,
(d) účinný monitoring a pravidelný reporting.
3. Manažér Programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete neidentifikoval v roku 2011 žiadne porušenia
povinností stanovených v Programe súladu.
4. eustream, a.s., ako prevádzkovateľ prepravnej siete zaviedol v praxi Program súladu, ktorý v roku 2011 zabezpečil,
že:
(a)	boli implementované príslušné vnútorné mechanizmy na zabezpečenie nediskriminačného správania,
(b)	Program súladu pre prevádzkovateľa prepravnej siete sa pravidelne udržiaval aktuálny, aby bol schopný plniť
požiadavky stanovené právnymi predpismi,
(c) plnenie Programu súladu bolo trvale monitorované.
5. Táto správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

V Bratislave 31. januára 2012

Milan Sedláček
manažér Programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete
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UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali od posledného dňa účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná
správa:
	zmena na pozícii predsedu predstavenstva (1. januára 2012)
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Kontaktné informácie
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Obchodné meno:
Korešpondenčná adresa:

eustream, a.s.
Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Tel.:
Fax:
E-mail:

+421 2 6250 7111
+421 2 6250 7051
info@eustream.sk

Právna forma:
Zapísaná v obchodnom registri:

akciová spoločnosť
okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3480/B

Identifikačné a daňové údaje:

IČO: 35910712
DIČ: 2021931175
IČ DPH: SK 7020000372

eustream, a.s.
Votr ubo v a 1 1/a
8 2 1 0 9 Br atisla v a
Slo v enská r epublika
www.eustream.sk
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