Anual_Report_SPP_04

26/4/04

14:00

Stránka 4

Výročná správa SPP, a. s. za rok 2003

21/4/04

23:52

Stránka 1

Obsah
Výročná správa SPP, a. s.

Anual_Report_SPP_pp

02

Príhovor predsedu predstavenstva

18

Predaj zemného plynu

04

Príhovor generálneho riaditeľa

20

Marketingové aktivity a starostlivosť o zákazníkov

06

ProgRes SPP – profil zmien

22

Vnútroštátna preprava a distribúcia zemného plynu

08

Organizačná štruktúra platná od 1. 1. 2004

24

Medzinárodná preprava zemného plynu

09

Predstavenstvo

26

Ľudské zdroje

10

Dozorná rada

28

Kapitálové účasti

11

Manažment

30

Súhrnné výsledky za rok 2003 a audítorská správa

12

Predmet činnosti

34

Ochrana životného prostredia

14

Ekonomická a finančná výkonnosť

38

Charita, humanita, sponzoring

16

Kapitálová štruktúra zdrojov krytia aktív

42

Vybrané údaje z medzinárodných konsolidovaných
účtovných výkazov za rok končiaci sa 31. decembra

18

Nákup zemného plynu

2003 a správa nezávislého audítora

Anual_Report_SPP_pp

21/4/04

23:55

Stránka 2

šení odštepných závodov. V júli už bol pripravený a predstavenstvom
spoločnosti schválený úplný popis novej organizačnej štruktúry, nadobúdajúci účinnosť od 1. januára 2004, ktorý zahŕňa vytvorenie štyroch

Príhovor predsedu predstavenstva SPP, a. s.

prevádzkových oblastí v regiónoch.
Druhá polovica roka bola venovaná detailnej príprave novej
organizačnej štruktúry, ktorá sa potom v SPP, a. s. reálne zaviedla
k 1. januáru 2004. Nová štruktúra, opierajúca sa o tri prevádzkové
(tranzit, distribúcia, obchod s plynom) a štyri podporné divízie
(ľudské zdroje, ekonomika a financie, informačné technológie, služby
a centrálne funkcie), je jasnejšia a transparentnejšia. Výsledné posilnenie centralizácie zároveň umožní SPP, a. s. celoplošnú a rýchlu
implementáciu politiky v oblasti starostlivosti o zákazníka, ľudských
zdrojov či obstarávania a tiež lepšiu kontrolu procesov v rámci
spoločnosti.
Rok 2003 bol aj rokom zreálňovania deformovaných cien zemného
plynu. SPP, a. s. so súhlasom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Rok 2003 bol pre Slovenský plynárenský priemysel zásadne

k 1. januáru 2003 zvýšil predajné ceny zemného plynu v odberateľs-

prelomový. Znamenal významný krok v smere k pretvoreniu spoloč-

kých tarifách v priemere o 33 % a pripravil aj následnú úpravu cien

nosti, pričom niektoré jeho etapy dokumentujú veľké posuny, ktoré

platnú od 1. januára 2004. V odvetví výrobnej spotreby boli dosiah-

sme dosiahli počas roka.

nuté primerané ceny už v roku 2003, takže v dôsledku očakávaného zníženia nákupných cien zemného plynu v roku 2004 bolo

02

V prvom kvartáli roka – v marci boli do svojich budúcich pozícií

možné pripraviť zníženie cien pre koncových odberateľov v tejto

menovaní top manažéri, aby mali časový priestor na prípravu prísluš-

kategórii. Od roku 2004 tak SPP, a. s. spĺňa pôvodné odporúčania

ných organizačných zložiek. V júni Valné zhromaždenie SPP, a. s.

regulačného orgánu a rovnako aj požiadavky Európskej plynáren-

v súlade s filozofiou premeny Slovenského plynárenského priemyslu,

skej smernice na zrušenie krížových dotácií medzi jednotlivými seg-

a. s. na efektívnejšiu, divízne usporiadanú spoločnosť rozhodlo o zru-

mentami svojej činnosti. V budúcnosti sa štruktúra cien môže naďa-
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lej meniť, ale v zásade budú predajné ceny zemného plynu kolísať

V júni 2003 vydala Európska komisia druhú plynárenskú smernicu. Jej

podľa fluktuácie svetových cien ropy a menových kurzov, budú teda

ustanovenia sa v súčasnosti adaptujú do slovenského energetického záko-

smerované trhom.

na a do zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorý má byť v blízkej budúcnosti schválený v parlamente. V júli 2004 sa očakáva otvorenie trhu s ply-

V neposlednom rade treba uviesť, že SPP, a. s. dosiahol v roku 2003

nom pre všetkých odberateľov okrem domácností, čo znamená, že každý

dobré hospodárske výsledky. Prevádzkové výnosy vo výške 80,8 miliárd

zákazník (okrem sektora domácností) bude mať právo zvoliť si svojho

Sk predstavujú 13 %-ný nárast voči roku 2002, pričom prevádzkový hos-

dodávateľa. Otvorenie trhu pre všetkých zákazníkov sa očakáva v júli 2007.

podársky výsledok pred zdanením sa zvýšil o 56 % na 24,1 miliárd Sk. Je
to predovšetkým výsledok sústredeného efektu zvýšených taríf za zemný

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. má veľa silných stránok, tou najsil-

plyn a úsilia zameraného na zníženie nákladov vo všetkých oblastiach

nejšou sú jeho zamestnanci, ktorí už v minulosti preukázali vysokú profe-

činnosti spoločnosti.

sionalitu v oblasti technickej odbornosti. Ruka v ruke so zmenou organi-

SPP, a. s. ukončil predchádzajúci rok s čistým hospodárskym výsledkom

začnej štruktúry, ktorú sme implementovali, prebieha v SPP, a. s. hlboká

20,5 miliárd Sk, čím sa spoločnosť dostala do pozície jedného z najvý-

zmena kultúry, zameraná na kultúru autonómie a profesionálnej zodpo-

znamnejších prispievateľov do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

vednosti v kontexte jasne definovaných pravidiel. V súčasnosti si musíme
osvojiť lepšiu kvalifikáciu v oblasti vzťahu voči našim zákazníkom. Na

Rok 2003 v SPP, a. s. bol zároveň príležitosťou na prehodnotenie stratégie

podporu zákazníckej orientácie sme v SPP, a. s. vypracovali aktívnu politi-

spoločnosti v niektorých oblastiach, predovšetkým v oblasti styku s verej-

ku v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania.

nosťou a marketingu na prípravu pokračujúceho rozvoja spoločnosti. Aj
keď úroveň spotreby zemného plynu je relatívne vysoká, ešte stále existujú

Som plne presvedčený o tom, že my všetci v Slovenskom plynárenskom

možnosti na zvýšenie objemu predaja, najmä pri existencii súčasnej distri-

priemysle, a. s. budeme schopní vysporiadať sa s nastupujúcimi náročný-

bučnej siete, ktorá je jednou z najhustejších v Európe. Aby bolo možné

mi úlohami, a tým umožníme tejto spoločnosti, aby si zachovala pozíciu

vyhodnocovať nové príležitosti v oblasti rozvoja, aj mimo oblasti predaja

kľúčového hráča na plynárenskej scéne v strednej Európe.

zemného plynu, bola v SPP, a. s. založená Sekcia rozvoja podnikania.
Rok 2004 bude pre SPP, a. s. veľmi dôležitý, podobne ako rok 2003.
Spoločnosť musí pokračovať v reštrukturalizácii na úrovni jednotlivých
divízií. Všetky procesy treba zjednodušiť a zdokonaliť, aby bolo možné
pripraviť SPP, a. s. čo najlepšie na otváranie trhu.

Ing. Philippe Boucly
predseda predstavenstva
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pomohla zmeniť SPP, a. s. z prevádzkovo-technologickej spoločnosti

Príhovor generálneho riaditeľa SPP, a. s.

na spoločnosť výrazne orientovanú na zákazníka.
Popri značnom rozsahu prípravných prác smerujúcich k zmene organizačnej štruktúry realizoval SPP, a. s. množstvo racionalizačných opatrení, ktoré podstatnou mierou prispeli k nárastu prevádzkového hospodárskeho výsledku. Odstránili sa duplicity v činnostiach odštepných
závodov a dosiahli sme výraznú úsporu v prevádzkových nákladoch.
Výsledky dosiahnuté v roku 2003 potvrdzujú, že kroky vykonané
v procese transformácie, následnej privatizácie a reštrukturalizácie
SPP, a. s. sú správne. Postupne sa darí a verím, že aj naďalej sa bude
dariť plniť hlavné zámery definované ako piliere reštrukturalizácie
Vážené dámy, vážení páni,

a rozvoja – konkurencieschopnosť, efektívnosť, zameranie sa na

je pre mňa cťou odprezentovať Vám touto správou výsledky,

zákazníkov a zamestnancov. SPP, a. s. je dnes svojím rozmerom nad-

ktoré dosiahla akciová spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel

národnou spoločnosťou a právom patrí do Európskej únie. Musíme

v roku 2003.

však vykonať ešte veľa práce, aby sme úspešne dokázali čeliť novým
úlohám v novom priestore.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., v ktorého akcionárskej štruktúre má dnes zastúpenie štát a 49 % akcií vlastnia rovnakým dielom

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutým výsled-

nemecká plynárenská spoločnosť Ruhrgas a francúzska plynárenská

kom spoločnosti v roku 2003 - akcionárom, partnerom, zákazníkom

spoločnosť Gaz de France, realizoval v uplynulom roku práce prvej

i zamestnancom. Obdobie premien zvyčajne nebýva ľahké, vyžaduje

etapy programu reštrukturalizácie a hospodárenie roku 2003 zavŕšil

si značné úsilie a schopnosť akceptovať zmeny. Proces reštrukturali-

s pozitívnymi výsledkami.

zácie má za sebou len úvodnú etapu, a tak dosahovanie nových cieľov je výzvou pre nadchádzajúce obdobie.

Prvú etapu reštrukturalizačného projektu ProgRes sme úspešne

04

ukončili implementáciou novej organizačnej štruktúry k 1. januáru
2004. Hlavná úloha tejto etapy - rozvinúť organizáciu spoločnosti tak,
aby vyhovovala pravidlám stanovenými Európskou úniou, ktorej členom sa Slovensko stane od 1. mája 2004 - bola splnená. Nová organizácia spoločnosti má za cieľ zvýšiť jej vlastnú účinnosť tak, aby

Ing. Miroslav Lapuník
generálny riaditeľ
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ProgRes - v ústrety novým náročným úlohám

ProgRes SPP - profil zmien

06

V priebehu posledných rokov Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

2002. K 1. júlu 2004 bude trh s plynom otvorený pre všetkých zákaz-

potvrdil svoju pozíciu kľúčového partnera v rámci európskej plynáren-

níkov okrem domácností, čo znamená, že viac ako 70 % slovenského

skej siete. Tranzitný systém Slovenskej republiky zabezpečuje spoľah-

trhu s plynom bude prístupných konkurencii.

livé a bezpečné dodávky zemného plynu z Ruskej federácie do strednej a západnej Európy už viac ako 30 rokov. Na Slovensku SPP, a. s.

Nové rámcové podmienky zahŕňajú aj vytvorenie Regulačného úradu

poskytuje integrované služby v oblasti dodávok plynu, vrátane nákupu

pre sieťové odvetvia a povinnosti v zmysle zmien organizačnej štruk-

a predaja zemného plynu a jeho distribúcie zákazníkom.

túry plynárenských spoločností. Ako jedna z hlavných požiadaviek
patrí medzi uvedené povinnosti aj právne rozdelenie aktivít v rámci

Obdobie plynofikácie

spoločnosti (tzv. unbundling). Pre SPP, a. s. to znamená povinnosť

Počas posledných desiatich rokov došlo k podstatnému rozšíreniu

oddeliť obchod s plynom od jeho prepravy.

siete diaľkových plynovodov, a tiež lokálnej siete. Počet plynofikovaných obcí na Slovensku je v súčasnosti 2178 v porovnaní s počtom

Regionálne usporiadanie SPP, a. s. prestalo vyhovovať plneniu týchto

624 v roku 1993. Koncom roka 2003 dosiahla dĺžka plynovodov pre-

požiadaviek, berúc do úvahy konkurenciu, ktorej objavenie možno

vádzkovanej domácej plynárenskej siete 30 033 km, pričom v roku

očakávať so vstupom na európsky trh s plynom, a tiež organizačné

1993 to bolo 10 288 km. Dnes je Slovensko pokryté jednou z najroz-

požiadavky vyplývajúce z novej legislatívy. Decentralizované činnosti

vinutejších plynárenských sietí v Európe. Ako dôsledok systematickej

neumožňovali dostatočnú koordináciu medzi ústredím SPP, a. s.

plynofikácie sa významne zmenil počet zákazníkov. V porovnaní

a odštepnými závodmi, nevyužívali umocňujúci efekt vzájomnej ekono-

s rokom 1993 vzrástol v roku 2003 počet zákazníkov na Slovensku

mickej súčinnosti a sú okrem toho nezlučiteľné s požiadavkou na

takmer o 45 % a dosiahol 1 425 295 zákazníkov.

právne rozdelenie aktivít v rámci spoločnosti.

Obdobie nových náročných úloh

Od regionálnej štruktúry k funkcionálnej

V roku 2004 sa stane Slovensko členom Európskej únie. Slovenský

Aby bolo možné adaptovať sa na nové rámcové podmienky, spoloč-

plynárenský trh sa zlúči s plynárenským trhom EÚ, ktorý v poslednom

nosť musí absolvovať dôležité zmeny prostredníctvom procesu reštruk-

období absolvoval rad podstatných zmien. Už pred vstupom Sloven-

turalizácie. Rok 2003 bol rokom príprav na novú organizačnú štruktú-

skej republiky do EÚ začali SPP, a. s. konfrontovať s novými rámcový-

ru zodpovedajúcu novému podnikateľskému modelu, v rámci ktorého

mi podmienkami vyplývajúcimi z implementácie európskej legislatívy.

sa SPP, a. s. pretransformuje z regionálne, technicky a výrobne orien-

Najvýznamnejšou z nich bolo pokračujúce otváranie trhu so zemným

tovanej spoločnosti na spoločnosť zákaznícky orientovanú a funkcio-

plynom. Toto otváranie sa pre najväčších zákazníkov začalo už v roku

nálne štrukturovanú.
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Prostredníctvom činnosti pracovných skupín vedených zodpovednými
odborníkmi z SPP, a. s. a príslušnými odborníkmi z firiem Gaz de
France a Ruhrgas, ako členmi tímu, sa SPP, a. s. oboznámil s novými
overenými postupmi z odvetvia, realizovanými strategickými investormi vo svojich firmách. Takto dostal SPP, a. s. možnosť porovnania
a výberu najvhodnejšieho riešenia pre nové smerovanie spoločnosti.

2003 – rok významných zmien
Nová organizačná štruktúra pozostáva z Divízie generálneho riaditeľa,

V procese reštrukturalizácie bolo predefinovaných približne 2000

troch hlavných divízií a štyroch podporných divízií. Vzhľadom na to, že

nových pracovných miest. Okrem toho, 2057 zamestnancov úspešne

štruktúra je rozdelená podľa funkcií definujúcich jednotlivé špecifické

zmenilo svoje pracovné zaradenie alebo pôsobisko, čo by malo

oblasti podnikateľskej činnosti, medzi ktoré patrí medzinárodný tranzit,

zabezpečiť lepšiu spoluprácu v rámci novej organizačnej štruktúry

domáca distribúcia a obchod s plynom, predstavuje nevyhnutnú pod-

spoločnosti. Boli zavedené nové pracovné schémy a postupy,

mienku pre proces právneho rozdelenia aktivít v rámci spoločnosti.

s následnou implementáciou nových interných predpisov a pravidiel.
Netreba zabudnúť ani na skutočnosť, že bolo treba implementovať

Hlavným cieľom pri implementácii spomínaného nového organizačné-

nový informačný systém, ktorý spoločnosť adaptovala do svojej novej

ho usporiadania bolo sprehľadnenie a zefektívnenie všetkých proce-

organizačnej štruktúry a pracovných postupov.

sov a činností v rámci spoločnosti tak, aby bolo možné sústrediť sa
na zákazníka, a tiež zabezpečiť, aby SPP, a. s. dokázal plniť požiadav-

Očakávané ďalšie kroky a príležitosti

ky legislatívy a regulácie.

Zavedenie novej organizačnej štruktúry neznamená zavŕšenie projektu ProgRes. Nasledujúcimi krokmi by mala byť jej stabilizácia a po-

Program reštrukturalizácie a rozvoja SPP, a. s.

stupné dozrievanie. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť efektivitu

Aby bolo v existujúcom, časovo obmedzenom rámci možné

spoločnosti, držať krok s neustále sa meniacou legislatívou a posilniť

implementovať nevyhnutné zmeny, začal SPP, a. s. implementovať

smerovanie Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. k zákaznícky

Program reštrukturalizácie a rozvoja spoločnosti, symbolicky

orientovanej spoločnosti.

pomenovaný ProgRes.
Ing. Jan Massmann
V septembri roku 2002 bolo založených približne 30 pracovných skupín, ktorých úlohou bolo analyzovať existujúcu situáciu, identifikovať
problémové oblasti a vypracovať riešenia v rámci cieľov, ktoré si spoločnosť vytýčila.

člen predstavenstva
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Organizačná štruktúra platná od 1. 1. 2004

Organizačná štruktúra
Divízia generálneho riaditeľa
Sekcia interného auditu

Sekcia pre vzťahy s verejnosťou

Právna sekcia

Sekcia stratégie spoločnosti
Sekcia rozvoja podnikateľských aktivít

Divízia tranzitu

Divízia distribúcie

Sekcia predaja
tranzitných kapacít

Sekcia predaja
prepravných kapacít

Divízia
obchodu s plynom

Divízia
ekonomiky a financií

Divízia ľudských zdrojov

Divízia
informačných technológií

Divízia služieb
a centrálnych funkcií

Sekcia masového trhu

Sekcia účtovníctva
a daní

Sekcia zamenstnaneckých
vzťahov

Sekcia manažmentu IT
a projektov IT

Sekcia obstarávania

Sekcia centrálneho
kontrolingu

Sekcia vzdelávania
a rozvoja

Sekcia vývoja
a údržby IT aplikácií

Sekcia logistiky

RC masového trhu - Juh

Sekcia komerčného
trhu a obcí

Sekcia obchod. plánovania
a výkazníctva

Sekcia plánovania
ĽZ a OM

Sekcia prevádzky
infraštruktúry IT

Sekcia kvality BOZP
a environmentu

Sekcia projektov a kontrolingu dcérskych spol.

Sekcia odmeňovania
zamestnancov

Sekcia komunikačných
systémov

Sekcia správy
zariadení a majetku

RC masového trhu - Východ
RC masového trhu - Západ

Sekcia dispečingu a syst.
plánovania TS

Dispečing

Sekcia riadenia aktív

Sekcia riadenia aktív

Sekcia špeciálnych
služieb Senica

Sekcia špeciálnych
služieb

Sekcia prevádzky
a údržby TS

Sekcia politiky
divízie distribúcie

Oblasť Veľké Kapušany

RC prevádzky a údržby - Východ

Oblasť Jablonov nad Turňou

RC prevádzky a údržby - Západ

Oblasť Veľké Zlievce

RC prevádzky a údržby - Sever

Oblasť Ivanka pri Nitre

RC prevádzky a údržby - Juh

RC masového trhu - Sever

RC komerčného trhu - Východ

RC komerčného trhu - Západ
RC komerčného trhu - Sever

RC personálnej správy - Východ

RC komerčného trhu - Juh
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Sekcia financií
Sekcia riadenia
kľúčových zákazníkov

RC personálnej správy - Sever
RC personálnej správy - Juh

Sekcia marketingu
Sekcia fakturácie
Sekcia plánovania
a riadenia rizík
Sekcia nákupu plynu
a skladovania

*RC - Regionálne centrum

RC personálnej správy - Západ
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Predstavenstvo SPP, a. s. k 31. 12. 2003

Predstavenstvo

Ing. Jan Massmann
Ing. Juraj Horváth
Ing. Rastislav Kupka
Ing. Philippe Boucly - predseda predstavenstva
Ing. Štefan Czucz - podpredseda predstavenstva
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Dr. Ulrich Schöler
Ing. Jean – François Carrière
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Stránka 10

Dozorná rada SPP, a. s. k 31. 12. 2003

Dozorná rada

Ing. Henrich Herceg
predseda dozornej rady
Dr. Fritz Gautier
podpredseda dozornej rady

Členovia dozornej rady
Ing. Jozef Kojda
Ing. Jozef Titka
Ing. Ladislav Bodnár
Mgr. Ján Kovarčík
József Solymos
Ing. Eva Michalová
Ing. Pavol Hric
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Ing. Július Kolesár
Ing. Peter Kováč
Ing. Peter Staňa
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Stránka 11

Manažment SPP, a. s. k 31. 12. 2003

Manažment
zľava doprava

Ing. Vladimír Kostelný
riaditeľ Divízie investičných činností

Ing. Libor Briška
riaditeľ Divízie ekonomiky
a financovania

Ing. Kazimír Kmeť, CSc.
riaditeľ Divízie vnútroštátnej
prepravy a distribúcie

Ing. Pavol Janočko
riaditeľ Divízie tranzitu

Ing. Miroslav Lapuník
generálny riaditeľ

Ing. Dušan Randuška, MBA
riaditeľ Divízie obchodu a marketingu
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Stránka 12

Výročná správa SPP, a. s.

Predmet činnosti
Hlavným predmetom činnosti
Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. je:
• nákup a predaj zemného plynu
• doprava, rozvod a úprava zemného plynu
a jeho dodávky odberateľom
• tranzitná preprava zemného plynu
Pre Slovenskú republiku to znamená zabezpečenie
plynulej, bezpečnej distribúcie a dodávky zemného
plynu pre tuzemských odberateľov, pre európsky
plynárenský priemysel zabezpečenie plynulej a bezpečnej prepravy zemného plynu z Ruskej federácie
na európsky trh.
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Stránka 13

Ekonomická a finančná výkonnosť
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Stránka 14

Výročná správa SPP, a. s.

Ekonomická a finančná výkonnosť
(na základe štatutárnej účtovnej závierky)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. uzavrel rok končiaci sa

Nepriaznivý trend s negatívnym dopadom na prevádzkové výnosy

31. decembrom 2003 so ziskom pred zdanením vo výške 25,7 mld. Sk

mali výmenné kurzy USD voči Sk a EUR voči Sk.

čím v porovnaní s minulým rokom dosiahol zvýšenie o 13,1 mld. Sk.
Výšku finančných výnosov v objeme 3,0 mld. Sk ovplyvnili výnosové

Porovnanie dosiahnutých výsledkov (v mld. Sk)

úroky v objeme 1,3 mld. Sk, zúčtované kurzové zisky v objeme
1,1 mld. Sk. Rozpustenie opravných položiek k finančnému majetku

83,9

sa podieľalo na finančných výnosoch čiastkou 0,3 mld. Sk a týkalo

76,3

sa rozpustenia rezervy na kurzové straty vo výške 0,2 mld. Sk a rozpustenia opravných položiek k odpredaným majetkovým účastiam
vo výške 0,1 mld. Sk. Ostatné finančné výnosy (dividendy a úroky)
58,2

boli dosiahnuté vo výške 0,3 mld. Sk. V porovnaní s minulým rokom

63,7

finančné výnosy vykázali pokles o 1,4 mld. Sk.

Porovnanie štruktúry výnosov (v mld. Sk)
25,7

Zisk pred zdanením

83,9

12,6

Náklady celkom

2002

2003

Výnosy celkom

0,1

76,3
0,3

Na hospodárskom výsledku sa výnosy celkom podieľali objemom
83,9 mld. Sk, čo predstavovalo medziročný nárast vo výške 7,6 mld.
Sk. Hlavným zdrojom tvorby výnosov boli prevádzkové výnosy v celko-

80,8
71,6

vej výške 80,8 mld. Sk.
Mimoriadne výnosy
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Pozitívnym faktorom externého prostredia, ktorý podstatne ovplyvnil
výšku prevádzkových výnosov bola úprava spotrebiteľských cien
zemného plynu. Pozitívnym faktorom bolo aj ukončenie niektorých
súdnych sporov z minulosti. Následné rozpustenie rezerv na súdne
spory výrazne ovplyvnilo výšku prevádzkových výnosov.

Finančné výnosy
4,4

3,0

2002

2003

Prevádzkové výnosy
Celkom

