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PRÍHOVOR

Vážení obchodní partneri,
milí priatelia a kolegovia,
uplynulý rok 2013 bol tretím rokom v nedlhej histórii
fungovania spoloènosti OKTE, a.s., ktorá zaèala pôsobi na
slovenskom elektroenergetickom trhu od 1. januára 2011.
Èinnosti, ktoré OKTE, a.s. vykonávala, plne a zodpovedne
reflektujú medzinárodnú a národnú legislatívu a to najmä
Zákon o energetike a Zákon o regulácii v sieových
odvetviach. Èinnosti OKTE, a.s. podliehajú regulácii
zo strany Úradu pre reguláciu sieových odvetví a rozsah
ich výkonu je determinovaný sekundárnou a terciárnou
legislatívou, definovanou vo Vyhláške o pravidlách
pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom, ako
i v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.
OKTE, a.s. v roku 2013 pokraèovala v plnení povinností
súvisiacich so zabezpeèovaním zúètovania odchýlok
a organizovaním a vyhodnocovaním krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou . Vykonávanie týchto
èinností poèas roku 2013 potvrdilo, že sú dobre zvládnuté
a stali sa integrálnou súèasou trhu.
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V oblasti èinnosti zúètovania odchýlok bol poèas roku
2013 vyvíjaný nový model zúètovania, ktorý umožní
od roku 2014 skráti dobu koneèného vyúètovania
odchýlok z pôvodných osem na dva mesiace.
Týmto OKTE, a.s. úspešne naplnilo požiadavky trhu a je
predpoklad, že i tento krok prispeje k zvýšeniu
transparentnosti a komfortu pre subjekty zúètovania
pôsobiace na trhu s elektrinou.
V oblasti èinnosti organizovania a vyhodnocovania
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou sa aktivita
poèas roku 2013 sústredila na projekt rozšírenia existujúcej
cezhraniènej spolupráce s èeským a maïarským trhom,
ktorá efektívne funguje od septembra 2012.
Rozšírenie bolo smerované na po¾ský a rumunský trh s
elektrinou. Z dôvodu štrukturálnych zmien nastavenia
projektu a riešenia technických nastavení bol zámer
rozšírenia spolupráce oneskorený, projekt sa bude
realizova v roku 2014 pod názvom „4M MC“.
Okrem uvedených èinností sa OKTE, a.s. poèas roku 2013
venovala vývoju internej infraštruktúry a príprave
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podporných systémov na nové èinnosti súvisiace so
správou a zberom nameraných údajov a s výkonom
centrálnej fakturácie poplatkov za systémové služby
a prevádzku systému. Nové èinnosti je OKTE, a.s. pod¾a
legislatívy povinné vykonáva od roku 2014, avšak
vývojovú a implementaènú aktivitu v tejto oblasti bolo
potrebné sústredi do druhej polovice roka 2013.
Zber nameraných údajov do informaèného systému OKTE,
a.s. sa zaèal realizova v druhej polovici roku 2013, aby
mohli by namerané dáta o spotrebe k dispozícii pre
proces centrálnej fakturácie. Vzh¾adom na množstvo
zainteresovaných subjektov a interakcií so všetkými
úèastníkmi trhu s elektrinou ide o ve¾mi významnú zmenu
porovnate¾nú so zavedením systému zúètovania odchýlok.
Realizáciou tejto funkcie sa vytvára jeden centrálny bod,
v ktorom budú evidované merané údaje z celej
elektrizaènej sústavy.
Informaèný systém OKTE, a.s. je budovaný tak, aby
v budúcnosti umožnil jednoduché rozšírenie o ïalšie
merané dáta od relevantných úèastníkov trhu, tvorbu
bilancií a štatistík a poskytovanie týchto dát odberate¾om
a ïalším úèastníkom trhu.
Rozšírené portfólio služieb, ktoré OKTE, a.s. bude od roku
2014 poskytova pre elektroenergetický trh jednoznaène
vedie k posilneniu významu OKTE, a.s. v zmysle napåòania
funkcie sofistikovaného organizátora trhu s ambíciou
a kapacitou rozširova svoje aktivity v rámci trhu
s energiami v Slovenskej republike.

Napriek ve¾mi krátkej histórii spoloènosti OKTE, a.s. stojí
za zmienku i to, ako bohaté bolo toto obdobie na udalosti
a zmeny, ktorými spoloènos prešla.
Prostredie elektroenergetického trhu v SR, vo väzbe
na kroky na úrovni EÚ, sa v poslednom období turbulentne
vyvíja a zmeny regulaèného rámca sú tak zásadné, že
takpovediac „za pochodu“ sa redefinujú role,
zodpovednosti a povinnosti jednotlivých úèastníkov trhu
a taktiež OKTE, a.s. Samozrejme na tieto zmeny reagujeme
a snažíme sa v plnení svojich povinností o konzistentnos,
systémovos a vysoký kvalitatívny štandard nami
poskytovaných služieb.
Chcel by som Vás, vážení obchodní partneri, priatelia
a kolegovia, uisti, že v tomto snažení budeme pokraèova,
a že OKTE, a.s. sa zhostí nových úloh rovnako kompetentne
a erudovane, ako doposia¾. Máme na to všetko potrebné
vybavenie, systémovú infraštruktúru a neustále sa
zlepšujúci tím pracovníkov. Nám všetkým spoloène želám
ve¾a úspechov a radosti zo zaujímavej práce.

PhD
Ing. Michal Cabala, PhD.
predseda predstavenstva
a riadite¾ OKTE, a.s.

K¾úèovým princípom èinnosti OKTE, a.s. zostáva
poskytovanie kvalitnej služby pre trh s elektrinou s cie¾om
zabezpeèenia jeho stability a transparentnosti.
Pojem stability trhu nadobúda nový rozmer vo vzahu
k zásadnému nárastu objemu finanèných tokov, ktorých
centrálnym distribútorom sa po spustení centrálnej
fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy od
roku 2014 stane OKTE, a.s. Vykonávanie nových èinností
pre elektroenergetický trh vsadí OKTE, a.s. do role
k¾úèového logistického prvku v procese realizácie
energetickej politiky.
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PROFIL SPOLOÈNOSTI

Spoloènos OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu
s elektrinou) vznikla dòa 11. augusta 2010 ako dcérska
spoloènos prevádzkovate¾a prenosovej sústavy Slovenská
elektrizaèná prenosová sústava, a. s. (ïalej len SEPS, a. s.).
a svoju èinnos zaèala od 1. januára 2011. SEPS, a. s. je
jediným akcionárom spoloènosti a jej zakladate¾om. OKTE,
a.s., ako regulovaný subjekt podlieha regulácii zo strany
Úradu pre reguláciu sieových odvetví (ÚRSO) a je
držite¾om povolenia na èinnos organizátora krátkodobého
trhu s elektrinou v Slovenskej republike.
OKTE, a.s. plní od svojho založenia nezastupite¾nú úlohu
v rámci energetického sektora na základe platných
legislatívnych dokumentov, najmä zákona è. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ïalej len Zákon o energetike), zákona è. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieových odvetviach (ïalej len Zákon
o regulácii), vyhlášky ÚRSO è. 24/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s plynom (ïalej len Pravidlá trhu), Prevádzkového poriadku
OKTE, a.s., ako aj legislatívnych predpisov urèujúcich
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pôsobenie úèastníkov trhu s elektrinou na európskom
liberalizovanom trhu, najmä smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoloèných pravidlách
pre vnútorný trh s elektrinou.
Hlavnými funkciami OKTE, a.s. v roku 2013 boli:
n
organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou,
n
zúètovanie odchýlok.

Spoloènos OKTE, a. s. bola èlenom v rôznych domácich
a zahranièných pracovných skupinách a projektoch, kde
sa usilovala o presadzovanie úloh energetických búrz
a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, o zvýšenie
hospodárskej súaže posilnením cenovej transparentnosti,
o riešenie otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu.
Spoloènos komunikovala a kooperovala s inštitúciami
v rámci Európskej únie, so združením prevádzkovate¾ov
európskej siete prevádzkovate¾ov prenosových sústav
(ENTSO-E), s Agentúrou pre spoluprácu regulaèných
orgánov v oblasti energetiky (ACER) atï.
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STRATÉGIA A CIELE SPOLOÈNOSTI

STRATÉGIA
SPOLOÈNOSTI

CIELE
SPOLOÈNOSTI

Usilova sa o vytvorenie
takých podmienok
pre rozvoj trhu s energiami
na Slovensku, aby trh
poskytoval všetkým svojim
úèastníkom stabilné,
transparentné
a nediskriminaèné
prostredie.

Hlavné ciele spoloènosti OKTE, a.s. majú predovšetkým:
I. zabezpeèi bezporuchovú prevádzku základných funkcií regulovaného
subjektu:
organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého cezhranièného trhu
n
s elektrinou,
n
zúètovanie odchýlok.
a od roku 2014 nových funkcií:
n
zber, správa a sprístupòovanie nameraných údajov,
n
centrálna fakturácia,

II. zaisti s tým súvisiaci rozvoj personálnej a materiálnej základne:
n
profilovaním spoloènosti a jej riadiacich procesov,
n
náborom vysokokvalifikovaných pracovníkov,
n
neustálym zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov,
n
poskytovaním peòažných aj nepeòažných benefitov perspektívnym
zamestnancom,
n
skvalitòovaním partnerských vzahov, predovšetkým otvorenou,
nediskriminaènou a transparentnou komunikáciou so všetkými úèastníkmi
trhu.

VÝROÈNÁ SPRÁVA 2013

STRATÉGIA A CIELE SPOLOÈNOSTI

5

ROZVOJ SPOLOÈNOSTI

OKTE, a. s. v roku 2013 úspešne prevádzkovala spolu
s prevádzkovate¾mi prenosových sústav a operátormi
národných trhov Èeskej republiky, Slovenska a Maïarska
cezhranièné prepojenie èeského, slovenského
a maïarského trhu s elektrinou formou implicitnej
alokácie prenosových kapacít na spoloèných cezhranièných
profiloch. Prepojenie národných trhov je jedným z krokov,
ktoré majú vies k vytvoreniu jednotného európskeho trhu
s elektrinou. Dòa 28. januára 2013 sa uskutoènilo
stretnutie zástupcov národných regulaèných úradov,
prevádzkovate¾ov prenosových sústav a operátorov trhu
s elektrinou Èeskej republiky, Slovenska, Maïarska,
Rumunska a Po¾ska, aby potvrdili ochotu a pripravenos
jednotlivých strán k intenzívnej a vzájomnej spolupráci
na technickej realizácii spoloèného projektu rozšírenia
implicitnej alokácie prenosových kapacít o spoloèné po¾ské
a rumunské cezhranièné profily. Výsledky spolupráce viedli
k podpísaniu spoloèného Memoranda o porozumení
v súvislosti s pristúpením Rumunska a Po¾ska
k integrovanému organizovanému cezhraniènému
krátkodobému trhu s elektrinou Èeskej republiky,
Slovenska a Maïarska. Prepájanie národných trhov
na základe cie¾ového modelu – jednotného cenového
prepojenia trhov využívaného pre obchodovanie
na dennom trhu s elektrinou a pre pride¾ovanie
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cezhraniènej prenosovej kapacity formou implicitnej
aukcie – by malo prinies harmonizovaný prístup
v organizácii trhu, efektívnejšie využitie cezhranièných
prenosových kapacít, väèšiu konkurenciu rovnako ako aj
stabilnejšie ve¾koobchodné ceny s trendom znižovania
cenových rozdielov medzi obchodnými oblasami a vyššiu
likviditu trhu. Projekt bude rozvíjaný v súlade s európskymi
cie¾mi a pripravovanými predpismi EÚ s rešpektovaním
názorov a požiadaviek dotknutých úèastníkov trhu
s elektrinou. Zaèiatok prevádzky rozšíreného
organizovaného cezhranièného krátkodobého trhu
s elektrinou o Rumunsko sa predpokladá koncom
roku 2014.
V roku 2013 spoloènos OKTE, a. s., intenzívne pracovala
na vývoji ïalších regulovaných funkcií – zber, správu
a sprístupòovanie nameraných údajov a centrálnu
fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy.
Povinnos vykonáva uvedené èinnosti bola ustanovená
v Zákone o energetike a bližšie špecifikovaná
v legislatívnych predpisoch nižšej právnej sily.
Cie¾om projektu, ktorý bol úspešne ukonèený a odovzdaný
do prevádzky dòa 1. januára 2014, bolo vytvori,
implementova a spusti do prevádzky informaèný systém
OKTE, pokrývajúci ïalšie dve základné funkcie:
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n
zber, správa a sprístupòovanie nameraných údajov
v rámci Slovenskej republiky, s možnosou jeho
rozšírenia o ïalšie èinnosti,
n
centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich
s prevádzkou sústavy pre vybraných úèastníkov trhu
s elektrinou, èím sa dosiahlo zjednodušenie
a spreh¾adnenie finanèných tokov a skvalitnenie
fakturaèných služieb.

Funkcia zber, správa a sprístupòovanie údajov z meraní
za jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta v rámci
svojho dátového skladu bude zabezpeèova centrálnu
správu nameraných dát od všetkých prevádzkovate¾ov
sústav a za jednotlivé výrobne od výrobcov elektriny.
Sumárne sa bude jedna o cca. 2,5 milióna meracích
miest, z ktorých namerané údaje bude poskytova
približne 2000 úèastníkov trhu s elektrinou.
Poskytovatelia v skúšobnej prevádzke už od 1. júla 2013
pristupovali do informaèného systému OKTE, a.s.
prostredníctvom portálu, ktorý je dostupný na adrese
www.isom.sk.
OKTE, a.s. sprístupní namerané údaje za jednotlivé
odberné a odovzdávacie miesta, agregované údaje,
bilancie a štatistiky subjektom zúètovania, dodávate¾om
elektriny, Úradu pre reguláciu sieových odvetví
a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.
Vzh¾adom na množstvo zainteresovaných subjektov
a interakcií so všetkými úèastníkmi trhu s elektrinou ide
o ve¾mi významnú zmenu, porovnate¾nú so zavedením
systému zúètovania odchýlok. Zavedením tejto funkcie
bude možné od roku 2014 zabezpeèi existenciu jedného
centrálneho bodu, v ktorom budú evidované všetky
merané údaje z celej elektrizaènej sústavy Slovenska.
Prirodzené rozšírenie funkcie centrálneho zberu, správy
a sprístupòovania údajov predstavujú ïalšie informácie,
ktoré bude v blízkej budúcnosti potrebné uchováva,
vznikajúce zavádzaním inteligentných meracích systémov.
V súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva v oblasti
zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov
v elektroenergetike budú môc úèastníci trhu pristupova
k týmto informáciám z inteligentných meracích systémov
prostredníctvom webového sídla OKTE, a.s.
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STREDNODOBÝ PLÁN ROZVOJA
Rozvoj spoloènosti OKTE, a.s. je v súèasnosti zameraný
predovšetkým na jej pôsobenie na slovenskom,
regionálnom a celoeurópskom trhu s elektrinou.
V nasledujúcom období sa bude OKTE, a.s. sústreïova
najmä na rozširovanie organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou o ïalšie trhové oblasti
v rámci regionálneho a celoeurópskeho pôsobenia a na
ïalší rozvoj súèasných èinností. Zároveò spoloènos OKTE,
a.s., identifikuje a sumarizuje súèasné a budúce potreby
úèastníkov trhu s elektrinou v Slovenskej republike, na
ktorých základe realizuje modernizáciu alebo rozšírenie
svojho portfólia služieb. Aktivity OKTE, a.s. sa
v strednodobom horizonte sústreïujú v oblasti plnenia
hlavných cie¾ov na:
n
zvyšovanie kvality vykonávaných èinností
a poskytovaných služieb vrátane nových èinností zberu
a správy nameraných údajov a centrálnej fakturácie,
n
pripojenie k jednotnému európskemu dennému trhu
s elektrinou,
n
zapojenie sa do zverejòovania dát pre zabezpeèenie
transparentnosti na ve¾koobchodnom trhu
s elektrinou,
n
rozširovanie portfólia obchodných príležitostí formou
poskytovaných služieb úèastníkom trhu s elektrinou
v oblasti vnútrodenného trhu (tzv. Intraday)
a vyrovnávacieho trhu pre možnos uplatnenia ponúk
a dopytov na regulaènú elektrinu (v úzkej spolupráci
s prevádzkovate¾om prenosovej sústavy),
n
vybudovanie a uplatòovanie jednotnej koncepcie
riadenia rizík zahròujúcej všetky èinnosti OKTE, a.s.

DLHODOBÝ PLÁN ROZVOJA
OKTE, a.s. má ambíciu z poh¾adu dlhodobého plánovania
rozšíri portfólio svojich èinností o ïalšie energetické
komodity a o možnosti krátkodobého a dlhodobého
obchodovania.

ROZVOJ SPOLOÈNOSTI
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ZÚÈTOVANIE ODCHÝLOK
Na vyhodnocovanie odchýlok sa používal model platný
od 1. 1. 2012, ktorý zabezpeèoval príjmovú neutralitu
pomocou koeficientu pre výpoèet záporných platieb
za odchýlku (kzpo). Pri dennom, dekádnom, mesaènom
a upravenom mesaènom vyhodnotení bol stanovený pevný
koeficient, ktorým boli vynásobené záporné platby za
odchýlky za celé vyhodnocované obdobie. Pri koneènom,
resp. upravenom koneènom vyhodnotení sa tento
koeficient poèítal ako rozdiel nákladov na regulaènú
elektrinu a kladných platieb, ktorý bol podelený zápornými
platbami za odchýlku bez aplikácie kzpo.

Graf è. 1

V priebehu roku 2013 bolo v systéme zúètovate¾a odchýlok
zaevidovaných 82 subjektov zúètovania odchýlok.
Zúètovanie odchýlok prebiehalo v dekádnom, mesaènom
cykle, prièom koneèné zúètovania odchýlok prebiehalo
v osemmesaènom cykle až do konca augusta 2014.
Poèas roku 2013 sa v oblasti èinnosti vyhodnocovania
a zúètovania odchýlok pripravoval nový systém, zúètovania
odchýlok, ktorý skráti dobu koneèného vyúètovania na dva
mesiace. Tento systém bude platný od 1. 1. 2014.
Na grafe è. 1 je zobrazená štatistika nárastu poètu
subjektov zúètovania od roku 2004:
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Komunikácia so subjektmi zúètovania a zverejòovanie
informácií v zmysle platnej legislatívy bola realizovaná
prostredníctvom informaèného systému zúètovate¾a
odchýlok (ISZO).
Import a párovanie diagramov subjektov zúètovania,
naèítavanie nameraných údajov a údajov vyhodnotenej
regulaènej elektriny prebiehalo v sedemdòovom režime.
V súvislosti s novou vyhláškou ÚRSO è. 24/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného
trhu s plynom, boli realizované nasledovné zmeny:
n
Od 1. 4. 2013 bolo pri zverejòovaní vyhodnotenia
odchýlok namerané množstvo rozdelené na odber
a dodávku,
n
od 1. 7. 2013 bol zmenený proces vnútrodennej
registrácie denných diagramov na hodinové èasové
okná.

Na obrázku è. 1 je zobrazená registrácia diagramov
Obr. è. 1

Ïalšou zásadnou zmenou bol prechod na synchrónnu
registráciu denných diagramov, pri ktorej mohol subjekt
zúètovania zaregistrova svoje denné diagramy na dlhšie
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èasové obdobie, prièom o výsledku registrácie bol ihneï
informovaný. V D-1 o 9:00 hod. prebiehala utilizácia
denných diagramov voèi finanènej zábezpeke.
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ORGANIZOVANIE KRÁTKODOBÉHO
CEZHRANIÈNÉHO TRHU S ELEKTRINOU
Èinnos Organizovanie a vyhodnocovanie organizovania
krátkodobého cezhranièného trhu s elektrinou bola poèas
roku 2013 vykonávaná spoloènosou OKTE, a. s. v zmysle
platného Prevádzkového poriadku OKTE, a. s. a pravidiel
informaèného systému OKTE (ISOT), ktoré sú uverejnené
na stránke www.okte.sk. Denné obchodovanie na profile
SR/ÈR a SR/HU prebiehalo rovnako ako v roku 2012
v 7-dòovom režime, prostredníctvom ePortálu
(www.isot.sk).

Obr. è. 2

Na obrázku è. 2 sú zvýraznení participujúci operátori trhu
s elektrinou v rámci organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou

Komunikácia s úèastníkmi organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou a zverejòovanie informácií
v zmysle platnej legislatívy boli v roku 2013 realizované
prostredníctvom informaèného systému organizátora trhu
(ISOT).

Na obrázku è. 3 je zobrazený princíp Market Coupling
medzi ÈR, SR a HU.

Obr. è. 3
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V roku 2013 bolo v ISOT zaregistrovaných 45 úèastníkov
denného trhu. Organizovanie, vyhodnocovanie, zúètovanie
a vysporiadanie organizovaného krátkodobého
cezhranièného trhu s elektrinou prebiehalo na dennej báze
s koneèným mesaèným zúètovaním.

Obr. è. 4

Na obrázku è. 4 je zobrazený poèet zaregistrovaných
úèastníkov organizovaného krátkodobého cezhranièného
trhu s elektrinou od roku 2009.
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
O KRÁTKODOBOM TRHU
S ELEKTRINOU
V OBCHODNÝCH ROKOCH
2011 AŽ 2013

2010

2011

Objem obchodov v roku 2011 v MWh
predaj

2 969 573,2 MWh

nákup

3 547 220,7 MWh

predaj a nákup

6 516 793,9 MWh

Objem obchodov v roku 2012 v MWh
predaj

4 014 092,6 MWh

nákup

4 459 833,0 MWh

predaj a nákup

8 473 925,6 MWh

Objem obchodov v roku 2013 v MWh

VÝROÈNÁ SPRÁVA 2013

predaj

3 651 700,8 MWh

nákup

1 926 373,6 MWh

predaj a nákup

5 578 074,4 MWh
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Na obrázku è.5 nižšie je porovnanie zobchodovaného
objemu predaja a nákupu elektriny na organizovanom

krátkodobom cezhraniènom trhu s elektrinou v rokoch
2011, 2012 a 2013 v MWh:

4 500 000,0

2011

4 000 000,0

2012

3 500 000,0
2013

3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0

Obr. è. 5

0
predaj

Objem predanej elektriny v roku 2013 poklesol oproti
predchádzajúcemu roku o viac ako 9%, pri objeme
nakúpenej elektriny je zaznamenaný pokles takmer 57%.
Celkové zobchodované množstvo elektriny v roku 2013
pokleslo o 34%. Uvedený pokles bol zapríèinený zmenami
na organizovanom krátkodobom cezhraniènom trhu
s elektrinou, výsledkom ktorých sa Slovensko stalo
tranzitnou krajinou medzi Èeskom a Maïarskom.
Trilaterálny Market Coupling (MC CZ-SK-HU) zároveò
sprístupnil pre obchodníkov nové obchodné oblasti
a stabilizoval ceny elektriny v regióne.

nákup

Pozorovate¾né je to u všetkých sledovaných indexov –
base, offpeak a peak. V 2. polroku 2013 už indexy
z poh¾adu vývoja kopírovali rovnaké obdobie
predchádzajúceho roku. Hodnoty samotných indexov však
boli v roku 2013, s výnimkou mesiaca december, nižšie než
v roku 2012. Priemerná hodnota indexu base klesla
približne o 13%, offpeak o 15% a hodnota indexu peak
o takmer 12% , èo predstavuje pokles 5 – 6 €/MWh
priemerných hodnôt.
Na obrázkoch 6 až 8 je zobrazený vývoj jednotlivých
cenových indexov v rokoch 2011 až 2013.

Vývoj indexov (cenové indexy pre základné - base, špièkové
- peak a mimo špièkové - offpeak pásmo, ktoré sa
stanovujú z obchodných hodín ako aritmetický priemer
cien príslušných obchodných hodín pre jednotlivé pásma)
organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v roku
2013 zaznamenal v 1. polroku výrazne klesajúci trend.
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¼UDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNA POLITIKA

Cie¾om spoloènosti OKTE, a.s. v oblasti ¾udských zdrojov
bolo v roku 2013 pokraèovanie personálneho
zabezpeèenia jednotlivých èinností zamestnancami
s adekvátnou odbornosou a znalosami v oblasti
fungovania trhu s elektrinou.
Spoloènos OKTE, a.s. sa v oblasti rozvoja ¾udských zdrojov
zameriava na zabezpeèovanie kontinuálneho zvyšovania
odbornej spôsobilosti zamestnancov. Komplexnou
starostlivosou o zamestnancov a realizáciou sociálnej
politiky vytvára spoloènos OKTE, a.s. podmienky pre ich
spokojnos, sebarealizáciu a stabilizáciu.
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Vzdelávací program bol pripravený a realizovaný
na základe potrieb spoloènosti a na základe požiadaviek
na konkrétne pracovné pozície, prièom v roku 2013
pokraèoval vzdelávací program z roku 2012 orientovaný
predovšetkým na oblas odbornej a jazykovej prípravy
zamestnancov riadiacich a odborných zamestnancov
OKTE, a.s.
K 31.12.2013 mala spoloènos OKTE, a.s.
32 zamestnancov.
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ORGANIZAÈNÁ ŠTRUKTÚRA

ORGANIZAÈNÁ ŠTRUKTÚRA

PREDSTAVENSTVO
Predstavenstvo OKTE, a.s.

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

Predseda Ing. Michal Cabala, PhD.
Èlen
Ing. Milan Lipovský
Èlen
Ing. Milan Lodòanek

DOZORNÁ
RADA

DOZORNÁ RADA

PREDSTAVENSTVO

Dozorná rada OKTE, a.s. do 31.01.2013
Predseda neobsadená (do 31.01.2013)
Èlen
Ing. Ján Petroviè
Èlen
JUDr. Milan Švec

RIADITE¼

Dozorná rada OKTE, a.s. od 01.02.2013

RIADENIE
SLUŽIEB
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FRONT
OFFICE

BACK
OFFICE

Predseda Ing. František Pecho (od 01.02.2013)
Èlen
Ing. Ján Petroviè
Èlen
JUDr. Milan Švec

ORGANIZAÈNÁ ŠTRUKTÚRA
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HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK OKTE, a.s. ZA ROK 2013
K 31.12.2013 dosiahla OKTE, a.s. výsledok hospodárenia
pred zdanením vo výške 569 tisíc eur.
V porovnaní s plánom na rok 2013 bol hospodársky
výsledok vyšší o 440 tisíc eur. Výška zisku bola ovplyvnená

najmä nižším èerpaním prevádzkových nákladov
v porovnaní s plánom na rok 2013. Výsledok hospodárenia
OKTE, a.s. po zdanení za obdobie od 1. 1.2013
do 31.12.2013 dosiahol objem 366 tisíc EUR.

Tvorba výsledku hospodárenia OKTE, a.s.
porovnanie rokov 2012 a 2013 (tisíc eur)

2011

2012

2013

98 344

106 43

88 672

Tržby z predaja tovaru

232 847

248 647

152 687

Tržby celkom

331 191

355 084

241 359

96 401

106 936

84 993

231 950

245 309

152 687

360

960

1 484

1 208

1 305

1 604

Tržby za služby

Spotrebovaný materiál a služby
Náklady na obstaranie tovaru
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
Ostatné prevádzkové náklady, netto
Zisk z hospodárskej èinnosti

35

13

539

578

9

15

9

1 262

524

569

Daò

288

121

203

Èistý zisk po zdanení

974

403

366

Finanèné náklady, netto
Zisk pred zdanením

16
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OKTE, a.s. dosiahla v roku 2013 výnosy v celkovom objeme
241 tis. EUR. Podstatnú èas celkových výnosov, viac ako
97%, tvoria reciproèné výnosy za odchýlky a za predanú

elektrinu na dennom trhu, ktoré majú svoj ekvivalent aj na
strane nákladov, a teda majú neutrálny vplyv na finálny
hospodársky výsledok OKTE, a.s.

Štruktúra výnosov OKTE, a.s.
porovnanie rokov 2012 a 2013 (tisíc eur)

2011

2012

2013

93 470

101 072

82 498

Tržby za zúètovanie odchýlok - tarifa a fixný poplatok

2 008

2 446

2 588

Tržby za org. trhu - kompenzácia z prev. systému

2 461

1 607

2 757

Tržby za org. trhu - tarifa a fixný poplatok

174

319

405

Tržby z predaja ostatné

149

2

136

232 847

248 647

152 687

Admin. poplatky za správu fin. zábezpeky

198

118

248

Ostatné prevádzkové výnosy

149

2

35

Tržby za odchýlky

Výnosy za elektrinu na dennom trhu

Finanèné výnosy
Výnosy celkom

3

1

1

331 459

354 214

241 395

NÁVRH NA ROZDELENIE ÈISTÉHO ZISKU ZA ROK 2013
P.è.
1.

Ukazovate¾

Skutoènos

%-álny podiel na zisku

Výsledok hospodárenia pred zdanením

569 392,61

-

2.

Daòová povinnos

202 905,30

-

3.

Výsledok hospodárenia po zdanení

366 487,31

100,00

4.

Rozdelenie zisku

4.1

Rezervný fond

36 648,73

10,00

4.2

Sociálny fond

15 685,64

4,28

4.3

Úhrada straty
Ostatné použitie zisku

a)

- tantiemy

b)

- dividendy

c)
4.5
5.

- podiely na zisku pre zamestnancov
Rezervný fond nad povinný prídel
Doplnkový SF (DDP)

5.2

Štatutárny fond

6.

0,00
85,72

0,00

0,00

36 648,73

10,00

7 329,75

2,00

0,00

0,00

10 457, 09

2,85

259 717, 37

70,87

Ostatné fondy

5.1
5.3

0,00
314 152,94

Nerozdelený zisk
Rozdelená èas èistého zisku

VÝROÈNÁ SPRÁVA 2013

0,00

0,00

366 487,31

100,00
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PREH¼AD EKONOMICKÝCH UKAZOVATE¼OV OKTE, a.s.
Ekonomické ukazatele OKTE, a.s.
porovnanie rokov 2012 a 2013 (tisíc eur)

2011

2012

2013

331 109

354 093

241 111

Prevádzkový zisk

1 271

539

578

EBITDA*

2 480

1 844

2 182

Rentabilita aktív ROA* (%)

1,1%

0,4%

0,3%

Tržby

Rentabilita vlastného kapitálu ROE* (%)

17,5%

6,9%

6,0%

Celková zadåženos* (%)

93,5%

94,7%

94,3%

0,3%

0,1%

0,2%

85 521

109 066

108 514

Dlhodobý majetok

3 847

6 973

8 843

Vlastné imanie

5 575

5 831

6 140

Cudzie zdroje

79 946

103 235

102 374

11

25

31

Rentabilita tržíeb ROS* (%)
Bilanèná suma

Priemerný poèet zamestnancov
*EBITDA = zisk pred zdanením + nákladové úroky
+ odpisy a opravné položky k majetku - výnosové úroky
*ROA = zisk po zdanení / bilanèná suma

*ROE = zisk po zdanení / vlastné imanie
*Celková zadåženos = cudzie zdroje / bilanèná suma
*ROS = zisk po zdanení / tržby

AKTÍVA, MAJETOK A INVESTÍCIE K 31.12.2013
K 31.12.2013 celková hodnota aktív OKTE, a.s. dosiahla
objem 108 513 tisíc eur. Najväèšou položkou aktív je
obežný majetok, kde finanèné úèty tvoria 87 437 tisíc eur
èo predstavuje podiel približne 80%. Ide najmä o finanèné
zábezpeky z procesov denného trhu s elektrinou
a zúètovania odchýlok.
OKTE, a.s. vykázala k 31.12.2013 stav celkovej regulovanej
bázy aktív, teda majetku súvisiaceho s regulovanou
èinnosou, na úrovni 7 713 tis. EUR. Z tohto celkového
objemu regulované aktíva súvisiace s èinnosou ZO tvorili
19% a regulované aktíva súvisiace s èinnosou OT tvorili
12%. Podiel 69% bol tvorený bázou aktív, ktoré boli
zaradené do používania na konci roku 2013 a súvisia
s vykonávaním ostatných èinností OKTE, a.s. Vykonávaním
súvisiacich (ostatných) èinností pod¾a §2 Vyhlášky ÚRSO
è. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá
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pre fungovanie trhu s plynom, sa rozumie pod¾a
ods. 3) vykonávanie èinnosti centrálnej fakturácie
poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a pod¾a
ods. 27) vykonávanie èinnosti správy a zberu nameraných
údajov od úèastníkov trhu, ich spracovanie, evidencia
a ochrana. Uvedené èinnosti má OKTE, a.s. zákonnú
povinnos vykonáva od 1. 1.2014.
Celkový neobežný majetok OKTE, a.s. k 31.12.2013
v objeme 8 843 tisíc EUR je tvorený z majoritnej èasti
nehmotným majetkom, èo sú predovšetkým informaèné
systémy pre procesy organizovania trhu s elektrinou a pre
procesy zúètovania odchýlok. Zásadnú èas majetku tvoria
informaèné systémy pre tzv. ostatné èinnosti, ktoré OKTE,
a.s. má povinnos vykonáva od 01.01.2014. Sú to zber
nameraných dát a centrálna fakturácia poplatkov
súvisiacich s prevádzkou sústavy.

VÝROÈNÁ SPRÁVA 2013

Štruktúra majetku OKTE, a.s.
porovnanie rokov 2012 a 2013 (tisíc eur)

2011

2012

2013

Dlhodobý nehmotný majetok

3 423

6 070

6 998

424

903

1 845

Obežný majetok a èasové rozlíšenie

81 673

102 094

99 670

Bilanèná suma

85 521

109 066

108 514

Dlhodobý hmotný majetok

Vlastné imanie
Záväzky a èasové rozlíšenie

Najvýznamnejšou investiènou akciou OKTE, a.s. bolo
poèas roku 2013 dobudovanie systémov (SW + HW)
pre meranie a centrálnu fakturáciu ISOM a ISCF.
Systémy boli budované poèas rokov 2012 a 2013

5 575

5 831

6 140

79 946

103 235

102 374

a testované na konci roku 2013. Ïalšou významnou
investíciou poèas roku 2013 bola inovácia systému (SW)
pre zúètovanie odchýlok ISZO, ktorá súvisela s prechodom
na nový systém zúètovania odchýlok.

OSTATNÉ INFORMÁCIE ROKA 2013
Po skonèení úètovného obdobia nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by významne ovplyvnili
finanèné výkazy OKTE, a.s.

Spoloènos nemá zriadenú organizaènú zložku v zahranièí.
Spoloènos nevynaložila poèas roku 2013 náklady
na výskum a vývoj.

V Bratislave 29.04.2014

Ing. Michal Cabala, PhD
predseda predstavenstva

PRÍLOHY:
1) Správa nezávislého audítora
2) Úètovná závierka 2013 – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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