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1 Všeobecné informácie
Obchodné meno a sídlo Spoloþnosti
SpoloþnosĢ sídli na adrese:
Pri Rajþianke 8591/4B
010 47 Žilina
Slovenská republika
Identifikaþné þíslo (IýO) Spoloþnosti je: 36403008
DaĖové identifikaþné þíslo (DIý) Spoloþnosti je: 2020106682
Identifikaþné þíslo pre DPH (Iý DPH) Spoloþnosti je: SK2020106682
Stredoslovenská energetika, a.s. (ćalej len „SpoloþnosĢ“, „SSE”), v súþasnej právnej forme ako
akciová spoloþnosĢ, bola založená dĖa 17. decembra 2001 a zapísaná do obchodného registra
dĖa 1. januára 2002 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka þ.: 10328/L).
SSE sa spolu so svojimi dcérskymi spoloþnosĢami oznaþuje v tejto individuálnej úþtovnej závierke
ako „Skupina“ .
SpoloþnosĢ je jedným z nástupcov Stredoslovenských energetických závodov, štátny podnik.
K 31. decembru 2001 bol tento štátny podnik zrušený bez likvidácie na základe rozhodnutia
ministra hospodárstva þ. 686/2001. DeĖ po zrušení podniku bol jeho majetok a záväzky
prevedené na Fond národného majetku Slovenskej republiky („FNM SR“)
v súlade s
privatizaþným projektom.
Majetok a záväzky boli ocenené historickou zostatkovou cenou vykázanou Stredoslovenskými
energetickými závodmi k 31. decembru 2001.
DĖa 31. októbra 2002 predal Fond národného majetku Slovenskej republiky 49%-ný podiel na
základnom imaní SSE spoloþnosti E.D.F. INTERNATIONAL („EDFI“), Francúzsko.
DĖa 1. júla 2007 bola þasĢ Spoloþnosti zaoberajúca sa distribúciou elektrickej energie odþlenená
do dcérskej spoloþnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. („SSE-D“) v súlade
s platnou slovenskou a EÚ legislatívou („odþlenenie þasti podniku“).
DĖa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický a prĤmyslový holding, a.s. („EPH“) dokonþili
transakciu, ktorej predmetom bol prevod 49 % podielu a manažérskej kontroly v Spoloþnosti z
EDFI na EPH Financing II a.s.
DĖa 26. mája 2014 spoloþnosti EPH Financing II a.s. (zanikajúca spoloþnosĢ) a EP Energy, a.s
(nástupnická spoloþnosĢ) uzatvorili projekt zlúþenia, na základe ktorého imanie zanikajúcej
spoloþnosti prešlo na nástupnícku spoloþnosĢ. Rozhodný deĖ transakcie bol 1. január 2014.
SpoloþnosĢ EPH Financing II a.s. bola vymazaná z obchodného registra 25. augusta 2014.
DĖa 1. augusta 2014 na základe zákona þ. 197/2014 prešla majetková úþasĢ Fondu národného
majetku Slovenskej republiky (51%) na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Pôsobenie Spoloþnosti sa riadi podmienkami licencie, ktorá jej bola udelená na základe zákona o
energetike („energetická licencia“). Urþité aspekty vzĢahov medzi SpoloþnosĢou a jej odberateĐmi
vrátane tvorby cien za služby poskytované istým skupinám odberateĐov sú regulované Úradom
pre reguláciu sieĢových odvetví („ÚRSO“). Cena elektrickej energie (komodity) je regulovaná pre
domácnosti a malé podniky s roþnou spotrebou do 30 MWh. Pre veĐkoodberateĐov nie je cena
elektrickej energie regulovaná. Distribuþné poplatky sú plne regulované pre všetkých odberateĐov.
SpoloþnosĢ sa tiež zaoberá nákupom a dodávkou plynu. Detailné þlenenie výnosov je uvedené
v poznámke þ. 20.
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Hlavné þinnosti Spoloþnosti
Na základe vyššie uvedenej licencie sa SpoloþnosĢ od 1. júla 2007 zameriava predovšetkým na
oblasĢ nákupu a dodávky elektrickej energie. SpoloþnosĢ sa tiež zaoberá nákupom a dodávkou
plynu.
Okrem licenþných þinností vykonáva SpoloþnosĢ þinnosĢ taktiež na základe živnostenských
oprávnení v iných oblastiach ako napríklad iná inžinierska þinnosĢ.
Štruktúra akcionárov Spoloþnosti k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 bola nasledovná:
Absolútna
hodnota
v tis. EUR

Vlastnícky
podiel %

Hlasovacie
práva %

Ministerstvo hospodárstva SR

59 545

51%

51%

EP Energy, a. s.

57 209

49%

49%

116 754

100%

100%

Spolu

Ministerstvo hospodárstva SR so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava vlastní od 1. augusta
2014 51%-ný podiel na základnom imaní Spoloþnosti.
EP Energy, a.s. („investor“) so sídlom PĜíkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, ýeská republika,
IýO: 29 259 428, zapísaný v obchodnom registri Krajský soud v BrnČ, Husova 353/15, 602 00
Brno – stĜed, ýeská republika vlastní 49%-ný podiel na základnom imaní Spoloþnosti. EP Energy,
a.s. je súþasĢou konsolidovaného celku spoloþnosti EPH so sídlom PĜíkop 843/4, Zábrdovice, 602
00 Brno, ýeská republika, IýO: 28 356 250.
SpoloþnosĢ je zahrnutá do konsolidovanej úþtovnej závierky spoloþnosti EP Energy, a.s. Táto sa
zahĚĖa do konsolidovanej úþtovnej závierky holdingu EPH. Konsolidovanú úþtovnú závierku
holdingu EPH zostavuje spoloþnosĢ EPH so sídlom PĜíkop 843/4, 602 00 Brno, ýeská republika,
IýO: 28 356 250. Tieto konsolidované úþtovné závierky je možné dostaĢ v spoloþnosti EPH na
adrese PaĜížská 26, 110 00 Praha 1, ýeská republika. Adresa registrového súdu, ktorý vedie
obchodný register, kde sú uložené konsolidované úþtovné závierky, je Krajský soud v BrnČ,
Husova 353/15, 602 00 Brno – stĜed, ýeská republika.
Ako súþasĢ predaja 49%-ného podielu spoloþnosti EPH Financing II, a. s., FNM SR, Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky, spoloþnosĢ EPH Financing II, a. s. a spoloþnosĢ EPH
podpísali akcionársku zmluvu, ktorá vytyþuje oblasti zodpovednosti a rozhodovania pre
predstavenstvo a dozornú radu Spoloþnosti.
Predseda a dvaja þlenovia predstavenstva sú nominovaní investorom. Ministerstvo hospodárstva
SR (FNM SR do 31. júla 2014) je reprezentované podpredsedom a jedným þlenom
predstavenstva. Do dozornej rady je nominovaný investorom jeden podpredseda.
Ministerstvo hospodárstva SR (FNM SR do 31. júla 2014) reprezentuje predseda a štyria þlenovia
dozornej rady. Zamestnanci Spoloþnosti sú reprezentovaní tromi þlenmi v dozornej rade.
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Právomoci a povinnosti predstavenstva Spoloþnosti okrem zákonom definovaných obsahujú
nasledovné:
x
x
x
x
x
x
x

riadi SpoloþnosĢ na dennej báze a môže schváliĢ a zaviazaĢ SpoloþnosĢ k transakciám
iným ako tým, ktoré sú v kompetencii dozornej rady, ako sú popísané nižšie;
predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu a mimoriadnu individuálnu
úþtovnú závierku a konsolidovanú úþtovnú závierku a návrh rozdelenia zisku alebo
vysporiadania straty;
pripravuje vyhlásenia o finanþných transakciách, ktoré SpoloþnosĢ uskutoþnila so
spriaznenými stranami a poskytuje kópie týchto vyhlásení dozornej rade do 180 dní od
konca úþtovného obdobia;
predkladá dozornej rade a valnému zhromaždeniu na schválenie trojroþný strategický
plán ćalšieho rozvoja a významné projekty;
predkladá dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie Roþný rozpoþet a obchodný
plán Skupiny a Individuálny roþný rozpoþet a obchodný plán Spoloþnosti
predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výkonov akcionárskych práv týkajúcich
sa dcérskych spoloþností, ktoré podliehajú súhlasu valného zhromaždenia;
predkladá valnému zhromaždeniu návrh na menovanie, odvolanie alebo
výmenu audítorov Spoloþnosti.

Právomoci Dozornej rady:
x Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoloþnosti;
x Dozorná rada preskúmava a môže predkladaĢ valnému zhromaždeniu správy ohĐadom:
x návrhov predstavenstva týkajúcich sa Roþného rozpoþtu a obchodného plánu
x návrhov predstavenstva týkajúcich sa Individuálneho roþného rozpoþtu
a obchodného plánu Spoloþnosti
x vyhláseniach o finanþných transakciách, ktoré SpoloþnosĢ uskutoþnila so
spriaznenými stranami príslušných spoloþností Skupiny (okrem SSE-D)
Dozorná rada rozhoduje o:
x znižovaní stavu pracovných síl Spoloþnosti, ktoré by v Spoloþnosti malo viesĢ
k prepúšĢaniu rovnajúcemu sa alebo vyššiemu ako päĢ percent (5 %) všetkých
zamestnancov Spoloþnosti;
x trojroþnom strategickom pláne ćalšieho rozvoja a významných projektoch;
x akomkoĐvek nakladaní s neobežným majetkom (okrem majetku spoloþnosti SSE-D), ak
hodnota príslušnej transakcie alebo celková hodnota série súvisiacich transakcií
presahuje päĢ percent (5 %) hodnoty þistého majetku Spoloþnosti, ako sú stanovené v
poslednej auditovanej úþtovnej závierke Spoloþnosti (avšak s výnimkou zriadenia
akéhokoĐvek záložného práva na úþely povoleného financovania);
x investiþných projektoch Spoloþnosti v prípadoch, kedy výška príslušného investiþného
projektu presahuje jednotlivo štyri milióny eur (4 000 000 €) (a to, aj keć takéto
kapitálové výdavky Spoloþnosti vzniknú v priebehu viacerých rokov).
V súlade so stanovami Spoloþnosti, predstavenstvo Spoloþnosti každoroþne vypracováva návrh
trojroþného strategického plánu ćalšieho rozvoja Skupiny SSE a významných projektov Skupiny
SSE, predkladá ho na schválenie Dozornej rade a následne na valné zhromaždenie na
schválenie akcionárom.
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Neobmedzené ruþenie
SpoloþnosĢ nie je neobmedzene ruþiacim spoloþníkom v iných úþtovných jednotkách.
Dátum schválenia úþtovnej závierky za predchádzajúce úþtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dĖa 29. júna 2015 individuálnu úþtovnú závierku Spoloþnosti za
predchádzajúce úþtovné obdobie konþiace 31. decembra 2014.
Zverejnenie úþtovnej závierky za predchádzajúce úþtovné obdobie
Úþtovná závierka Spoloþnosti a správa audítora o overení úþtovnej závierky k 31. decembru 2014
bola uložená a zverejnená v Registri úþtovných závierok 31. marca 2015. Výroþná správa
s dodatkom k správe audítora o overení súladu k 31. decembru 2014 bola uložená do Registra
úþtovných závierok 2. júla 2015.
Schválenie audítora
Valné zhromaždenie Spoloþnosti menovalo KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora úþtovnej
závierky za rok konþiaci sa 31. decembra 2015 dĖa 16. júna 2014.

Orgány Spoloþnosti
Zloženie štatutárnych orgánov Spoloþnosti bolo poþas roka konþiaceho sa 31. decembra 2015
nasledovné:
Predstavenstvo

Dozorná rada

Predseda:

Mgr. Martin Fedor (od 30.06.2015)
Ing. Jan Špringl (do 29.06.2015)

Ing. Ján Voštenák

Podpredseda:

Mgr. Ing. Márius Hriþovský, Dr. oec.

Ing. Jozef Antošík

ýlenovia:

Ing. Pavol Mertus
Ing. JiĜí Feist
Mgr. Richard Flimel (od 30.06.2015)
Mgr. Martin Fedor ( do 29.06.2015)

Ing. Tibor Lehotský
Ing. Eduard Rada
Ing. Pavol ýerĖan
JUDr. Vladimír Urblík
Ing. Igor Pištík
Ing. Miroslav Martoník
Mgr. Juraj Kadaši (od 29.04.2015)
Ing. Dušan Majer (do 29.04.2015)

V roku 2015 mala SpoloþnosĢ v priemere 351 zamestnancov (2014: 373), z toho 64 vedúcich
zamestnancov (2014: 71).
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2 Súhrn hlavných úþtovných postupov
Základné úþtovné metódy použité pri zostavení tejto individuálnej úþtovnej závierky sú opísané
nižšie. Tieto metódy sa uplatĖujú konzistentne poþas všetkých prezentovaných úþtovných období.

2.1.

Základné zásady pre zostavenie úþtovnej závierky

Zákonná požiadavka pre zostavenie úþtovnej závierky:
Individuálna úþtovná závierka Spoloþnosti k 31. decembru 2015 bola zostavená ako riadna
úþtovná závierka podĐa § 17 ods. 6 Zákona NR SR þ. 431/2002 Z. z. o úþtovníctve v znení
neskorších predpisov („zákon o úþtovníctve“) za úþtovné obdobie od 1. januára 2015 do
31. decembra 2015.
Slovenský zákon o úþtovníctve vyžaduje, aby SpoloþnosĢ zostavila individuálnu úþtovnú závierku
za rok konþiaci 31. decembra 2015 podĐa Medzinárodných štandardov pre finanþné výkazníctvo v
znení prijatom Európskou úniou („ IFRS EÚ“).
Táto úþtovná závierka bola zostavená podĐa IFRS v znení prijatom EÚ. SpoloþnosĢ aplikuje
všetky štandardy IFRS EÚ vydané Výborom pre medzinárodné štandardy pre finanþné
výkazníctvo (International Accounting Standards Board, ćalej len „IASB“) a interpretácie vydané
Výborom pre interpretácie Medzinárodného finanþného vykazovania (International Financial
Reporting Interpretation Committee, ćalej len „IFRIC“) v znení prijatom Európskou úniou, ktoré
boli úþinné k 31. decembru 2015.
Táto individuálna úþtovná závierka by mala byĢ posudzovaná spolu s konsolidovanou úþtovnou
závierkou Skupiny pre získanie všetkých informácii o finanþnej situácii, finanþnej výkonnosti
a zmenách vo finanþnej situácii Spoloþnosti. Konsolidovaná úþtovná závierka Skupiny zostavená
k 31. decembru 2015 je dostupná spolu s touto individuálnou úþtovnou závierkou priamo na
registrovanej adrese Spoloþnosti uvedenej vyššie.
Táto individuálna úþtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických cien.
Individuálna úþtovná závierka bola zostavená na základe akruálneho princípu a za predpokladu
nepretržitého pokraþovania v þinnosti.
Predstavenstvo Spoloþnosti môže navrhnúĢ akcionárom Spoloþnosti pozmeniĢ úþtovnú závierku
do jej schválenia Valným zhromaždením. Ak po schválení úþtovnej závierky manažment zistí, že
porovnateĐné údaje nie sú v zhode s informáciami z bežného úþtovného obdobia, IFRS EÚ
povoĐujú spoloþnostiam pozmeniĢ porovnateĐné údaje v úþtovnom období, v ktorom sa relevantné
udalosti zistili.
Zostavenie úþtovnej závierky v súlade s IFRS EÚ vyžaduje využitie urþitých zásadných
predpokladov a odhadov. Taktiež vyžaduje uplatnenie úsudku vedenia pri aplikácii postupov
úþtovania na komplexné transakcie. Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeĖ rozhodovania alebo
zložitosti alebo oblasti, kde sú predpoklady a odhady významné pre individuálnu úþtovnú závierku
sú zverejnené v Poznámke þ. 4.
Individuálna úþtovná závierka je zostavená v tisícoch eur ("EUR"), pokiaĐ nie je uvedené inak.
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Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte nenadobudli úþinnosĢ
Štandardy, interpretácie štandardov doplnenia, ktoré ešte nenadobudli úþinnosĢ k 31. decembru
2015 a neboli použité pri zostavení tejto úþtovnej závierky.
x

Doplnenia k IFRS 11: Úþtovanie o obstaraní úþasti v spoloþných prevádzkach (Úþinné
pre úþtovné obdobia, ktoré zaþínajú 1. januára 2016 alebo neskôr, majú sa aplikovaĢ
prospektívne. Skoršia aplikácia je dovolená). Tieto doplnenia vyžadujú, aby sa úþtovanie
o podnikových kombináciách aplikovalo na obstaranie úþasti v spoloþných prevádzkach,
ktoré tvoria podnik. Úþtovanie o podnikových kombináciách sa uplatĖuje aj na obstaranie
ćalšej úþasti v spoloþných prevádzkach, ak si spoloþný prevádzkovateĐ ponecháva
spoloþnú kontrolu. Ćalšia obstaraná úþasĢ sa oceĖuje reálnou hodnotou. ÚþasĢ v
spoloþnej prevádzke, ktorá sa obstarala predtým, sa nepreceĖuje.
Vplyv prijatia doplnení sa môže posúdiĢ až v tom roku, v ktorom sa doplnenia prvýkrát
aplikovali, kećže ich vplyv bude závisieĢ od obstarania spoloþných prevádzok, ktoré sa
uskutoþnili v priebehu úþtovného obdobia. SpoloþnosĢ nemá v úmysle prijaĢ doplnenia
skôr, preto nie je možné odhadnúĢ ich vplyv na úþtovnú závierku.

x

Doplnenia k IAS 1 (Úþinné pre úþtovné obdobia, ktoré zaþínajú 1. januára 2016 alebo
neskôr. Skoršia aplikácia je dovolená). Doplnenia k IAS 1 obsahujú nasledovných päĢ
vylepšení, ktoré sú úzko zamerané na požiadavky zverejĖovania, ktoré sú obsiahnuté v
štandarde. Usmernenia k významnosti v IAS 1 boli zmenené tak, aby objasnili, že:
nevýznamné informácie môžu odvádzaĢ pozornosĢ od užitoþných informácií, významnosĢ
sa uplatĖuje na celú úþtovnú závierku a významnosĢ sa uplatĖuje na každú požiadavku
zverejnenia v IFRS. Usmernenie k poradiu v poznámkach (vrátane úþtovných metód a
úþtovných zásad) boli doplnené nasledovne: odstraĖujú sa z IAS 1 formulácie , ktoré sa
interpretovali ako predpis poradia v poznámkach úþtovnej závierky a objasĖuje sa, že
spoloþnosti majú flexibilitu v tom, kde v úþtovnej závierke zverejnia svoje úþtovné metódy
a úþtovné zásady.
SpoloþnosĢ neoþakáva, že doplnenia budú maĢ významný vplyv na prezentáciu úþtovnej
závierky spoloþnosti pri ich prvej aplikácii.

x

Doplnenia k IAS 16 a IAS 38: Objasnenie akceptovateĐnej metódy odpisovania (Úþinné
pre úþtovné obdobia, ktoré zaþínajú 1. januára 2016 alebo neskôr, aplikujú sa
prospektívne. Skoršia aplikácia je dovolená).
Zákaz odpisovania nehnuteĐností, strojov a zariadení na základe dosahovania výnosov.
Doplnenia explicitne stanovujú, že metóda odpisovania na základe dosahovania výnosov
sa nesmie používaĢ pri nehnuteĐnostiach, strojoch a zariadeniach.
Nové obmedzenie pre nehmotný majetok
Doplnenia zavádzajú vyvrátiteĐný predpoklad, že použitie metódy odpisovania
nehmotného majetku, ktorá je založená na dosahovaní výnosov, je nevhodná. Tento
predpoklad môže byĢ vyvrátený len vtedy, ak výnosy a spotreba ekonomických úžitkov z
nehmotného majetku “vzájomne úzko súvisia” alebo keć je nehmotný majetok vyjadrený
ako miera výnosov.
Oþakáva sa, že doplnenie nebudú maĢ významný vplyv na úþtovnú závierku Spoloþnosti
pri ich prvej aplikácii, pretože SpoloþnosĢ nepoužíva metódu odpisovania, ktorá je
založená na dosahovaní výnosov.

x

Doplnenia k IAS 16: NehnuteĐnosti, stroje a zariadenia a IAS 41 PoĐnohospodárstvo
(Úþinné pre úþtovné obdobia, ktoré zaþínajú 1. januára 2016 alebo neskôr. Skoršia
aplikácia je dovolená.) PodĐa týchto doplnení plodonosné rastliny spadajú pod pôsobnosĢ
IAS 16 NehnuteĐnosti, stroje a zariadenia a nie pod IAS 41 PoĐnohospodárstvo, a to z
dôvodu, že ich pestovanie je podobné výrobe.
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SpoloþnosĢ neoþakáva, že doplnenia budú maĢ vplyv na úþtovnú závierku pri ich prvej
aplikácii, pretože nemá plodonosné rastliny.
x

Doplnenia k IAS 19: Programy so stanovenými požitkami: Príspevky zamestnanca
(Defined Benefit Plans: Employee Contributions). Úþinné pre úþtovné obdobia, ktoré
zaþínajú 1. februára 2015 alebo neskôr. Doplnenia sa aplikujú retrospektívne. Skoršia
aplikácia je dovolená. Doplnenia sú relevantné iba pre tie programy so stanovenými
požitkami , ktoré obsahujú príspevky od zamestnancov alebo od tretích strán a ktoré
spĎĖajú urþité kritériá, konkrétne, že sú: vedené vo formálnych podmienkach programu,
vzĢahujú sa k službe a nezávislé od poþtu rokov, poþas ktorých sa služba poskytuje. Keć
sú tieto kritériá splnené, spoloþnosĢ ich môže (ale nemusí) vykázaĢ ako zníženie
nákladov na služby v tom období, v ktorom je súvisiaca služba poskytnutá.
SpoloþnosĢ neoþakáva, že doplnenia budú maĢ vplyv na jej úþtovnú závierku, kećže
nemá žiadne programy so stanovenými požitkami, ktoré obsahujú príspevky od
zamestnancov alebo od tretích strán.

x

Doplnenia k IAS 27: Metóda vlastného imania v separátnej úþtovnej závierke (Úþinné pre
úþtovné obdobia, ktoré zaþínajú 1. januára 2016 alebo neskôr a majú sa aplikovaĢ
retrospektívne. Skoršia aplikácia je dovolená). Doplnenia k IAS 27 dovoĐujú, aby
spoloþnosĢ použila metódu vlastného imania v separátnej úþtovnej závierke pri úþtovaní o
investíciách v dcérskych, pridružených a spoloþných podnikoch.
SpoloþnosĢ neoþakáva, že doplnenia budú maĢ významný vplyv na úþtovnú závierku pri
ich prvej aplikácii, pretože plánuje pokraþovaĢ v oceĖovaní svojich investícií a v investícii
v pridružených podnikoch obstarávacou cenou.

x

Roþné vylepšenia IFRS
Vylepšenia prinášajú 10 doplnení 10 štandardov a nadväzujúce doplnenia ćalších
štandardov a interpretácií. Doplnenia sa majú aplikovaĢ na úþtovné obdobia, ktoré
zaþínajú 1. februára 2015 alebo 1. januára 2016 alebo neskôr, priþom skoršia aplikácia
je dovolená.
SpoloþnosĢ neoþakáva, že tieto doplnenia budú maĢ významný vplyv na jej úþtovnú
závierku.

* Programy so stanovenými požitkami po ukonþení pracovného pomeru (post-employment
defined benefit plans) alebo iné dlhodobé zamestnanecké programy so stanovenými požitkami
(other long-term employee benefit plans)
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Dcérske spoloþnosti

Dcérske spoloþnosti sú tie úþtovné jednotky, vrátane štruktúrovaných úþtovných jednotiek, ktoré
SpoloþnosĢ kontroluje pretože (i) má právomoc ovládaĢ relevantné aktivity danej úþtovnej
jednotky, ktoré významne ovplyvĖujú jej ziskovosĢ a výnosy, (ii) je vystavená alebo má právo na
variabilné výnosy z danej úþtovnej jednotky a (iii) má schopnosĢ používaĢ svoje právomoci na to,
aby ovplyvnila návratnosĢ investície do danej úþtovnej jednotky. Existenciu a vplyv podstatných
práv vrátane potenciálnych hlasovacích práv je nutné zvážiĢ pri vyhodnocovaní, þi SpoloþnosĢ má
právomoci nad inou úþtovnou jednotkou. Na to, aby právo bolo podstatné, jeho držiteĐ musí maĢ
praktickú schopnosĢ toto právo uplatniĢ v þase, keć sa robia rozhodnutia o relevantných aktivitách
úþtovnej jednotky. SpoloþnosĢ môže maĢ právomoci nad úþtovnou jednotkou i keć vlastní menej
ako polovicu hlasovacích práv. V takom prípade SpoloþnosĢ vyhodnocuje veĐkosĢ hlasovacích
práv ostatných investorov v porovnaní so svojimi právami a tiež rozloženie vlastníctva týchto
ostatných hlasovacích právach s cieĐom zistiĢ, þi má de-fakto rozhodovacie právomoci nad
úþtovnou jednotkou. Ochranné práva ostatných investorov, napríklad tie, þo sa týkajú podstatných
zmien aktivít úþtovnej jednotky alebo tie, ktoré sú aplikovateĐné len za výnimoþných okolností,
nebránia Spoloþnosti kontrolovaĢ inú úþtovnú jednotku.
Investície v dcérskych spoloþnostiach sú ocenené v tejto individuálnej úþtovnej závierke v
obstarávacích cenách. Obstarávacia cena je vyjadrená hodnotou zaplatených peĖažných
prostriedkov alebo peĖažných ekvivalentov alebo reálnou hodnotou vloženého majetku
a záväzkov na obstaranie dcérskych spoloþností ku dĖu ich obstarania (Pozn. þ. 8). Prípadné
zníženie ich ocenenia sa vyjadruje prostredníctvom opravnej položky s využitím metódy súþasnej
hodnoty odhadovaných budúcich peĖažných tokov alebo reálnej hodnoty zníženej o náklady na
predaj podĐa toho, ktorá je vyššia.
2.3.

Prepoþet cudzích mien

(i)

Funkþná mena a mena prezentácie úþtovnej závierky

Údaje v tejto individuálnej úþtovnej závierke Spoloþnosti sú vykázané v EUR použitím meny
primárneho ekonomického prostredia, v ktorom úþtovná jednotka pôsobí („funkþná mena“).
Individuálna úþtovná závierka je prezentovaná v tisícoch eur (tis. EUR), pokiaĐ nie je uvedené
inak.
(ii)

Transakcie a zostatky Výkazu o finanþnej situácii

Transakcie vyjadrené v cudzej mene sa ku dĖu uskutoþnenia úþtovného prípadu prepoþítavajú na
menu euro referenþným výmenným kurzom urþeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) ku dĖu, ktorý predchádza deĖ
uskutoþnenia úþtovného prípadu.
Finanþný majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje
úþtovná závierka, prepoþítavajú na menu euro referenþným výmenným kurzom urþeným a
vyhláseným ECB alebo NBS ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka a úþtujú sa s
vplyvom na výsledok hospodárenia.
Nefinanþný majetok a záväzky, prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepoþítavajú
na menu euro referenþným výmenným kurzom urþeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deĖ
predchádzajúci dĖu uskutoþnenia úþtovného prípadu.
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Dlhodobý hmotný majetok

Všetok dlhodobý hmotný majetok je vykázaný v obstarávacích cenách znížených o oprávky a
kumulované straty zo zníženia hodnoty.
(i)

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena zahĚĖa náklady priamo vynaložené na obstaranie majetku. Nákladové úroky,
pokiaĐ spĎĖajú kritéria IAS 23, sú kapitalizované ako súþasĢ obstarávacej ceny, inak sú úþtované
do nákladov príslušného obdobia.
Následné náklady sa zahĚĖajú do úþtovnej hodnoty majetku alebo sa vykazujú ako samostatný
majetok, iba ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky súvisiace s majetkom budú
plynúĢ Spoloþnosti a výška nákladov môže byĢ spoĐahlivo urþená. Úþtovná hodnota vymenenej
þasti majetku sa odúþtuje. Všetky ostatné náklady na opravy a údržbu sa úþtujú do Výkazu ziskov
a strát v tom úþtovnom období, v ktorom boli príslušné práce vykonané.
(ii)

Odpisy

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku zaþína v mesiaci, v ktorom bol majetok daný do
užívania. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje v súlade so schváleným odpisovým plánom
lineárnou metódou odpisovania. Mesaþný odpis sa stanovuje ako podiel odpisovateĐnej hodnoty a
odhadovanej doby ekonomickej životnosti majetku. OdpisovateĐnou hodnotou je obstarávacia
cena znížená o oþakávanú hodnotu v þase vyradenia majetku.
Predpokladaná doba životnosti jednotlivých skupín majetku bola v roku 2015 a 2014 nasledovná:
2015 - 2014
Budovy, haly, stavby
Stroje, prístroje a dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

15 – 60 rokov
6 – 12 rokov
6 – 12 rokov

Ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka sa oþakávaná hodnota v þase vyradenia a
predpokladaná doba životnosti dlhodobého majetku prehodnocuje, a ak je to potrebné, upravuje.
Pozemky a nedokonþené investície do hmotného majetku sa neodpisujú.
Oþakávaná hodnota v þase vyradenia majetku je jeho oþakávaná predajná cena znížená o
náklady na uskutoþnenie predaja, ak by mal majetok už taký vek a vlastnosti, aké sa oþakávajú
na konci jeho životnosti. Zostatková hodnota majetku je rovná nule alebo jeho hodnote pri
likvidácii, ak SpoloþnosĢ oþakáva, že daný majetok bude používaĢ až do konca životnosti.
Každá þasĢ položky dlhodobého hmotného majetku, ktorej hodnota je v porovnaní s celkovou
hodnotou majetku významná, sa odpisuje samostatne. SpoloþnosĢ rozdelí hodnotu pôvodne
pridelenú položke dlhodobého hmotného majetku pomerne jej významným þastiam a odpisuje
každú þasĢ samostatne.
Úþtovná hodnota majetku je znížená okamžite na úroveĖ jeho realizovateĐnej hodnoty, ak
úþtovná hodnota majetku je vyššia ako jeho predpokladaná realizovateĐná hodnota
(Pozn. þ. 2.6.).
Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúþtuje z Výkazu o finanþnej situácii spolu s
príslušnými oprávkami a kumulovanými stratami zo zníženia hodnoty. Zisky a straty pri vyradení
majetku sa urþujú porovnaním výnosov a jeho úþtovnej hodnoty a vykazujú sa v prevádzkovom
zisku/strate.
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Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok sa oceĖuje pri nadobudnutí obstarávacou cenou. Dlhodobý
nehmotný majetok sa vykazuje, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky súvisiace s
majetkom budú plynúĢ Spoloþnosti a obstarávacia cena môže byĢ spoĐahlivo urþená. Pri
následnom ocenení je dlhodobý nehmotný majetok vykázaný v obstarávacích cenách znížených
o oprávky a kumulované straty zo zníženia hodnoty. Nákladové úroky, pokiaĐ spĎĖajú kritéria IAS
23, sú kapitalizované ako súþasĢ obstarávacej ceny, inak sú úþtované do nákladov príslušného
obdobia. SpoloþnosĢ nemá dlhodobý nehmotný majetok s neurþitou dobou životnosti. Dlhodobý
nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne poþas doby životnosti, ktorá nepresahuje dobu
8 rokov.
Dlhodobý nehmotný majetok sa zaþína odpisovaĢ v mesiaci, v ktorom bol daný do užívania.
Odpisuje sa v súlade so schváleným odpisovým plánom lineárnou metódou. Mesaþný odpis sa
stanovuje ako podiel odpisovateĐnej hodnoty a odhadovanej doby ekonomickej životnosti majetku.
OdpisovateĐnou hodnotou je obstarávacia cena znížená o zostatkovú hodnotu v þase vyradenia
majetku.
Predpokladá sa, že zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku bude nulová, pokiaĐ:
x neexistuje záväzok tretej strany odkúpiĢ majetok na konci jeho ekonomickej životnosti, alebo
x neexistuje aktívny trh pre daný majetok a zostatkovú hodnotu nemožno urþiĢ porovnaním s
týmto trhom, priþom nie je pravdepodobné, že takýto trh bude existovaĢ aj na konci
ekonomickej životnosti daného majetku.
Náklady spojené s údržbou poþítaþových programov sa považujú za náklad pri ich vzniku.
Náklady, ktoré vylepšujú alebo zvyšujú výkonnosĢ poþítaþových programov oproti ich pôvodným
vlastnostiam, a ktoré spĎĖajú kritériá podĐa IAS 38 pre vykazovanie ako dlhodobý nehmotný
majetok, sú vykazované ako technické zhodnotenie a sú pripoþítané k pôvodnej obstarávacej
cene softwaru. Každá þasĢ položky dlhodobého nehmotného majetku, ktorej hodnota je
v porovnaní s celkovou hodnotou majetku významná sa odpisuje samostatne. SpoloþnosĢ rozdelí
hodnotu pôvodne pridelenú položke dlhodobého nehmotného majetku pomerne jej významným
þastiam a odpisuje každú þasĢ samostatne.
2.6.

Pokles hodnoty nefinanþného majetku

Majetok s neurþitou dobou životnosti a dlhodobý nehmotný majetok, ktorý ešte nie je v užívaní, sa
neodpisuje a každoroþne sa testuje na pokles hodnoty. Nefinanþný majetok, s výnimkou
odloženej daĖovej pohĐadávky a zásob, je testovaný na pokles hodnoty vtedy, keć udalosti alebo
zmena podmienok naznaþujú, že úþtovná hodnota je vyššia ako návratná hodnota. Ak existuje
indikátor znehodnotenia, je odhadnutá návratná hodnota. Strata z poklesu hodnoty sa vykazuje
vo Výkaze ziskov a strát v sume, o ktorú úþtovná hodnota majetku alebo jednotiek generujúcich
peĖažné prostriedky prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Návratná hodnota predstavuje buć reálnu
hodnotu zníženú o náklady na prípadný predaj alebo hodnotu z používania, podĐa toho, ktorá je
vyššia.
Pre úþely stanovenia poklesu hodnoty sa majetok zaradí do skupín podĐa najnižších úrovní, pre
ktoré existujú samostatné peĖažné toky. U nefinanþného majetku, iného ako goodwill, u ktorého
došlo k zníženiu hodnoty sa pravidelne, ku dĖu, ku ktorému sa úþtovná závierka zostavuje,
posudzuje, þi nie je možné pokles hodnoty zrušiĢ, t.j. rozpustiĢ príslušné straty zo zníženia
hodnoty.
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Finanþný majetok

SpoloþnosĢ prvotne vykazuje pôžiþky, pohĐadávky a vklady v deĖ, ku ktorému vzniknú. Všetok
ostatný finanþný majetok (vrátane majetku úþtovaného v reálnej hodnote cez Výkaz ziskov
a strát) je prvotne vykázaný v deĖ transakcie, ktorej je SpoloþnosĢ zmluvnou stranou.
SpoloþnosĢ odúþtuje finanþný majetok, keć (a) sa majetok splatil alebo inak skonþili práva na
peĖažné toky z investície, alebo (b) SpoloþnosĢ previedla práva na peĖažné toky z investície
alebo uzavrela dohodu o prevode, a tým (i) paralelne previedla v zásade všetky riziká
a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom alebo (ii) ani nepreviedla ani si neponechala v zásade
všetky riziká a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom, priþom si neponechala kontrolu. Kontrolu
si ponechá, ak protistrana nemá reálnu možnosĢ predaĢ majetok ako celok nespriaznenej tretej
strane bez toho, aby dodatoþne obmedzila predaj.
Finanþný majetok a záväzky sú uvedené vo Výkaze o finanþnej situácii netto, ak má SpoloþnosĢ
právo zapoþítaĢ hodnoty tohto majetku a záväzkov a súþasne má v úmysle zrealizovaĢ majetok
a uhradiĢ záväzky v jednom momente alebo uhradiĢ ich netto.
SpoloþnosĢ klasifikuje finanþný majetok do nasledovných kategórií: v reálnej hodnote úþtovaný
cez Výkaz ziskov a strát, cenné papiere držané do splatnosti, finanþný majetok k dispozícii na
predaj a pôžiþky a pohĐadávky. Klasifikácia závisí od úþelu, pre aký bola investícia obstaraná, þi
je kótovaná na aktívnom trhu a od zámerov manažmentu.
SpoloþnosĢ vlastní nasledovný finanþný majetok:
Pôžiþky a pohĐadávky
Pôžiþky a pohĐadávky predstavujú nederivátový finanþný majetok s pevnými alebo stanoviteĐnými
termínmi splátok, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu. Tento majetok je prvotne vykázaný
v reálnej hodnote vrátane všetkých prislúchajúcich vedĐajších nákladov.
Následne je ocenený vo výške amortizovaných nákladov, použitím efektívnej úrokovej miery,
upravený o straty zo znehodnotenia. Pôžiþky a pohĐadávky zahĚĖajú pohĐadávky z obchodného
styku, pohĐadávky z cash-poolingu a iné pohĐadávky.
PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty sú definované v Poznámke þ. 2.12.
2.8.

Finanþné záväzky

Finanþné záväzky (vrátane záväzkov úþtovaných v reálnej hodnote cez Výkaz ziskov a strát) sú
prvotne vykázané v deĖ transakcie, ktorej je SpoloþnosĢ zmluvnou stranou. Keć sa o finanþnom
záväzku úþtuje prvýkrát, SpoloþnosĢ ho ocení v jeho reálnej hodnote oþistenej o transakþné
náklady priamo priraditeĐné ku vzniku daného finanþného záväzku. Po poþiatoþnom zaúþtovaní,
SpoloþnosĢ oceĖuje všetky finanþné záväzky v hodnote amortizovaných nákladov zistených
metódou efektívnej úrokovej miery.
Finanþný záväzok (alebo jeho þasĢ) je odúþtovaný z Výkazu o finanþnej situácii Spoloþnosti len
v tom prípade, keć zanikne, t.j. keć záväzok uvedený v zmluve sa zaplatí, zruší, alebo skonþí
jeho platnosĢ.
SpoloþnosĢ má nasledovné nederivátové finanþné záväzky: úvery a pôžiþky, záväzky z cashpoolingu, kontokorentné úvery, záväzky z obchodného styku a iné záväzky.
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Leasing

IAS 17 definuje leasing ako zmluvu, pri ktorej prenajímateĐ poskytuje nájomcovi výmenou za
platbu alebo sériu platieb právo využívaĢ majetok poþas dohodnutého obdobia.
Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateĐ nesie významnú þasĢ rizík a výhod spojených s
vlastníctvom, sa klasifikuje ako operatívny leasing. Splátky realizované v rámci operatívneho
leasingu (po odpoþítaní zliav od prenajímateĐa) sú vykazované rovnomerne vo Výkaze ziskov a
strát poþas doby trvania leasingu.
SpoloþnosĢ nemá žiadne finanþné leasingy.
2.10. Zásoby
Zásoby sa oceĖujú buć obstarávacou cenou alebo þistou realizovateĐnou hodnotou podĐa toho,
ktorá z nich je nižšia. Zásoby sú ocenené na základe metódy váženého aritmetického priemeru.
Obstarávacia cena zahĚĖa všetky náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad clo a prepravu,
znížené o zĐavy, skontá a rabaty. ýistá realizovateĐná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny
v bežnom obchodnom styku a je znížená o relevantné náklady na predaj.
2.11. PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
PohĐadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceĖujú reálnou hodnotou a následne sú
vykázané v úþtovnej hodnote získanej metódou efektívnej úrokovej miery, zníženej o opravnú
položku. Spôsob, akým SpoloþnosĢ vykazuje výnosy, je uvedený v Poznámke þ. 2.21.
Opravná položka sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že SpoloþnosĢ nebude schopná
zinkasovaĢ všetky splatné sumy podĐa pôvodných podmienok splatnosti. Významné finanþné
problémy dlžníka, pravdepodobnosĢ, že na dlžníka bude vyhlásené konkurzné konanie alebo že
podstúpi finanþnú reorganizáciu, platobná neschopnosĢ alebo omeškanie platieb sa považujú za
indikátory toho, že pohĐadávka je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel
medzi úþtovnou hodnotou danej pohĐadávky a súþasnou hodnotou predpokladaných budúcich
peĖažných tokov diskontovaných efektívnou úrokovou sadzbou.
Úþtovná hodnota pohĐadávok sa znižuje pomocou úþtu opravných položiek. Tvorba a rozpúšĢanie
opravných položiek sa vo Výkaze ziskov a strát vykazuje v riadku Ostatné prevádzkové náklady.
NevymožiteĐné pohĐadávky sa odpisujú. PohĐadávky splatené dlžníkmi, ktoré boli predtým
odpísané, sa vykazujú vo Výkaze ziskov a strát v riadku Ostatné prevádzkové výnosy.
2.12. PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty
PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty zahĚĖajú peĖažnú hotovosĢ, netermínované vklady
v bankách a iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou dobou splatnosti
neprevyšujúcou tri mesiace.
Kontokorentné úvery, ktoré sú splatné na požiadanie, tvoria súþasĢ cash manažmentu
Spoloþnosti a sú zahrnuté v peĖažných prostriedkoch a peĖažných ekvivalentoch pre úþely
Výkazu peĖažných tokov.
2.13. Základné imanie
KmeĖové akcie sú vykazované ako základné imanie.
Dodatoþné náklady priamo priraditeĐné k emisii nových akcií alebo opcií sa vykazujú, oþistené
o daĖ, vo vlastnom imaní ako položka ponižujúca príjem z tejto emisie.
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2.14. Splatná a odložená daĖ z príjmov
Splatná daĖ z príjmov sa vypoþíta v súlade s daĖovými zákonmi platnými ku dĖu, ku ktorému sa
zostavuje úþtovná závierka. Vedenie pravidelne sleduje pozície v daĖových priznaniach
vyžadujúce si interpretáciu daĖových predpisov a v prípade potreby vytvára rezervu na základe
predpokladanej sumy, ktorá bude splatná daĖovému orgánu.
Odložená daĖ z príjmov sa v úþtovnej závierke úþtuje súvahovou záväzkovou metódou, na
základe doþasných rozdielov medzi daĖovou hodnotou majetku a záväzkov a ich úþtovnou
hodnotou v úþtovnej závierke. O odloženej dani sa neúþtuje, ak sa týka prvotného úþtovania o
majetku alebo záväzku v súvislosti s transakciou, ktorá je podnikovou kombináciou, ak v þase
transakcie nie je ovplyvnený úþtovný ani daĖový zisk alebo strata. Odložená daĖ sa vypoþíta
použitím sadzby podĐa schválených alebo takmer schválených daĖových predpisov, ktorá bude
platná v þase realizácie doþasných rozdielov.
Splatná a odložená daĖ sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát s výnimkou prípadov, kedy sa týka
položiek zaúþtovaných priamo do vlastného imania alebo do Výkazu komplexného výsledku.
Odložené daĖové pohĐadávky sa zaúþtujú v rozsahu ich realizovateĐnosti, t.j. ak je
pravdepodobné, že SpoloþnosĢ dosiahne v budúcnosti dostatoþný zdaniteĐný zisk, voþi ktorému si
bude možné uplatniĢ doþasné rozdiely.
Odložená daĖ z príjmov sa úþtuje pri doþasných rozdieloch vyplývajúcich z investícií do
dcérskych spoloþností a spoloþných podnikov s výnimkou prípadov, keć je naþasovanie
realizácie doþasných rozdielov kontrolované SpoloþnosĢou a je pravdepodobné, že doþasné
rozdiely nebudú realizované v dohĐadnej budúcnosti. Dividendový výnos nie je v Slovenskej
republike predmetom zdanenia.
SpoloþnosĢ si zapoþítava odložené daĖové pohĐadávky s odloženými daĖovými záväzkami, ak
má SpoloþnosĢ právne vymožiteĐné právo ich zapoþítaĢ, a ak sa týkajú daní z príjmov vyberaných
tým istým daĖovým úradom.
2.15. Úvery
Úvery sa pri prvotnom zaúþtovaní ocenia ich reálnou hodnotou zníženou o transakþné náklady.
Následne sa úvery oceĖujú v hodnote amortizovaných nákladov. Každý rozdiel medzi získanou
sumou (zníženou o transakþné náklady) a splatnou nominálnou hodnotou sa vykáže vo Výkaze
ziskov a strát poþas doby splatnosti úveru, použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
Úvery sú považované za krátkodobý záväzok, pokiaĐ SpoloþnosĢ nemá nepodmienené právo
odložiĢ vyrovnanie záväzku na minimálne 12 mesiacov po dni, ku ktorému sa zostavuje úþtovná
závierka.
2.16. Rezervy
Rezervy sa vykazujú, ak má SpoloþnosĢ súþasné zmluvné alebo mimozmluvné povinnosti
previesĢ ekonomické úžitky ako dôsledok minulých udalostí, priþom je pravdepodobné, že takýto
prevod bude potrebný na vyrovnanie týchto povinností a zároveĖ je možné vykonaĢ spoĐahlivý
odhad výšky týchto povinností. Na budúce prevádzkové straty sa nevytvárajú žiadne rezervy. Keć
SpoloþnosĢ predpokladá, že rezerva bude v budúcnosti refundovaná, napríklad v rámci poistnej
zmluvy, budúci príjem je vykázaný ako jednotlivý majetok, ale len v prípade, že takáto náhrada je
takmer istá.
Ak existuje viacero podobných povinností, pravdepodobnosĢ, že bude potrebný výdavok na ich
úhradu, sa urþuje posúdením skupiny povinností ako celku. Rezerva sa vykazuje aj vtedy, ak
pravdepodobnosĢ výdavkov vzhĐadom na niektorú z položiek zahrnutých v tej istej skupine
povinností je malá.
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Rezervy sa oceĖujú súþasnou hodnotou výdavkov oþakávaných na uhradenie povinnosti pri
použití sadzby pred zdanením, ktorá odráža aktuálny trhový odhad þasovej hodnoty peĖazí a rizík
špecifických pre povinnosĢ. Zvýšenie rezervy v dôsledku plynutia þasu sa vykazuje ako nákladový
úrok.
2.17. Podmienené záväzky
Podmienené záväzky sa vo výkaze o finanþnej situácií nevykazujú. ZverejĖujú sa v poznámkach
úþtovnej závierky, pokiaĐ úbytok zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky je málo
pravdepodobný. Podmienené záväzky sa nezverejnia v poznámkach úþtovnej závierky, pokiaĐ
pravdepodobnosĢ odlivu zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky je nepatrná.
2.18. Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky sa pri vzniku oceĖujú reálnou hodnotou a následne
sa precenia na hodnotu zistenú použitím efektívnej úrokovej miery.
2.19. Zamestnanecké požitky
SpoloþnosĢ má dôchodkový program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením ako aj
s vopred stanovenými príspevkami.
Dôchodkové programy
V prípade programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je stanovená výška plnenia,
ktorú zamestnanec pri odchode do dôchodku dostane. Výška plnenia závisí od viacerých
faktorov, akými sú napr. vek, poþet odpracovaných rokov a mzda.
Program s vopred stanovenými príspevkami je penzijný program, podĐa ktorého SpoloþnosĢ platí
pevne stanovené príspevky tretím osobám alebo vláde. SpoloþnosĢ nemá žiadnu zmluvnú alebo
mimozmluvnú povinnosĢ vyplatiĢ ćalšie prostriedky, ak výška aktív dôchodkového programu nie je
dostaþujúca na vyplatenie všetkých plnení zamestnancov, na ktoré majú nárok za bežné a minulé
obdobia.
Nezaistený penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením
PodĐa Korporátnej kolektívnej zmluvy Spoloþnosti platnej na roky 2015 – 2016 je SpoloþnosĢ
povinná zaplatiĢ svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku v
závislosti od poþtu odpracovaných rokov, nasledovné násobky ich priemernej mesaþnej mzdy:

Násobok priemernej
mesaþnej mzdy
do 10 rokov
11 - 15
16 - 20
21 - 25
nad 25

2
4
5
6
7

Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku vo
výške jednej priemernej mesaþnej mzdy je zahrnutá vo vyššie uvedených násobkoch.
Vplyv poklesu násobkov priemernej mesaþnej mzdy podĐa Korporátnej kolektívnej zmluvy
Spoloþnosti platnej na roky 2015 – 2016 je vykázaný v plnej výške vo Výkaze ziskov a strát za rok
2014 ako pokles nákladov minulej služby.
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Ostatné požitky s vopred stanoveným plnením
SpoloþnosĢ taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách:
x 1 mesaþnú mzdu pri odpracovaní 25 rokov v Spoloþnosti;
x od 40% do 110% zamestnancovej mesaþnej mzdy v závislosti od poþtu odpracovaných
rokov v Spoloþnosti pri dosiahnutí veku 50 rokov.
Zamestnanci Spoloþnosti oþakávajú, že SpoloþnosĢ bude pokraþovaĢ v poskytovaní týchto
požitkov a podĐa názoru manažmentu je nepravdepodobné, že ich SpoloþnosĢ prestane
poskytovaĢ.
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finanþnej situácii vyplývajúci z dôchodkových programov s
vopred stanoveným plnením predstavuje súþasnú hodnotu záväzku z definovaných požitkov ku
dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka.
Poistní matematici poþítajú raz roþne záväzok z poistných programov s definovaným plnením
použitím metódy plánovaného roþného zhodnotenia požitkov („Projected Unit Credit“). Súþasná
hodnota záväzku z dôchodkových programov s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je
stanovená (a) oddiskontovaním odhadovaných budúcich úbytkov peĖažných tokov použitím
úrokových mier nízko rizikových štátnych alebo korporátnych dlhopisov, ktoré majú dobu
splatnosti blížiacu sa k záväzku z dôchodkových programov a (b) následným priradením
vypoþítanej súþasnej hodnoty do období odpracovaných rokov na základe vzorca plnenia
penzijného programu.
Poistno-matematický zisk a strata, vyplývajúce z úprav založených na skúsenostiach a zo zmien
v poistno-matematických predpokladoch sa vykazujú v období, v ktorom nastanú. V prípade
záväzkov z odchodného vo Výkaze komplexného výsledku a v prípade odmien pri pracovných a
životných jubileách vo Výkaze ziskov a strát. Náklady minulej služby sa okamžite vykazujú vo
Výkaze ziskov a strát.
Dôchodkové programy s vopred stanovenými príspevkami
SpoloþnosĢ prispieva do štátnych a súkromných dôchodkových programov s vopred stanovenými
príspevkami.
SpoloþnosĢ platí poþas roka odvody na povinné zdravotné, nemocenské, dôchodkové, úrazové
poistenie a tiež príspevok do garanþného fondu a na poistenie v nezamestnanosti v zákonom
stanovenej výške na základe vyplatených hrubých miezd.
Poþas celého roka SpoloþnosĢ prispievala do týchto fondov vo výške 35,2% (2014: 35,2%)
hrubých miezd do výšky mesaþného vymeriavacieho základu, ktorý je stanovený príslušnými
právnymi predpismi max. do 4 120 EUR (2014: max. do 4 025 EUR) podĐa druhu fondu, priþom
zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval ćalšími 13,4% (2014: 13,4%). Náklady na tieto
odvody sa úþtujú do Výkazu ziskov a strát v tom istom období ako príslušné mzdové náklady.
Okrem toho platí SpoloþnosĢ za zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúþastniĢ sa na programe
doplnkového dôchodkového sporenia, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie v rozmedzí
2% až 6 % z mesaþnej mzdy zamestnanca, max. do výšky 1 400 EUR (2014: 1 400 EUR).
Odstupné
Odstupné sa vypláca vždy, keć je zo strany zamestnávateĐa so zamestnancom ukonþený
pracovný pomer pred jeho zákonným nárokom na odchod do dôchodku po dohode medzi
zamestnávateĐom a zamestnancom výmenou za tento peĖažný príspevok. SpoloþnosĢ vykazuje
odstupné vtedy, keć sa preukázateĐne zaviaže buć: (a) ukonþiĢ pracovný pomer so svojimi
zamestnancami v súlade s podrobným oficiálnym plánom znižovania ich stavu bez možnosti
odvolania, alebo (b) vyplatiĢ odstupné v rámci ponuky podporiĢ dobrovoĐný odchod z firmy kvôli
nadbytoþnosti. Súþasná hodnota odstupného sa výrazne nelíši od úþtovnej hodnoty, kećže vplyv
diskontovania nie je významný.
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Programy s podielom na zisku a prémiové programy
Záväzok zo zamestnaneckých požitkov, ktorý má formu programov s podielom na zisku a
prémiových programov, sa vykáže medzi ostatnými záväzkami, ak neexistuje iná reálna
alternatíva, iba tento záväzok vyrovnaĢ, a ak je splnená aspoĖ jedna z nasledujúcich podmienok:

x
x

takýto program existuje oficiálne a þiastky, ktoré majú byĢ vyplatené, sú stanovené ešte pred
tým, ako je úþtovná závierka schválená na zverejnenie; alebo
v minulosti uplatĖované zvyklosti vzbudili v zamestnancoch reálne oþakávanie, že im budú
vyplatené prémie alebo podiel na zisku a uvedenú þiastku možno stanoviĢ ešte pred tým, ako
je úþtovná závierka schválená na zverejnenie.

Predpokladá sa, že záväzky z titulu podielov na zisku a prémií budú vyrovnané do 12 mesiacov a
sú oceĖované vo výške oþakávanej úhrady v þase vyrovnania.
2.20. Vykazovanie výnosov
Výnosy predstavujú reálnu hodnotu prijatej odmeny alebo pohĐadávky za predaj výrobkov a
služieb v rámci bežnej podnikateĐskej þinnosti Spoloþnosti. Výnosy sa vykazujú bez dane z
pridanej hodnoty, spotrebných daní, predpokladaných vrátení tovarov a služieb, zliav a skont.
SpoloþnosĢ úþtuje o výnosoch, keć je možné spoĐahlivo urþiĢ ich výšku, keć je pravdepodobné,
že v ich dôsledku budú plynúĢ pre SpoloþnosĢ ekonomické úžitky a boli splnené špecifické
kritériá, ktoré sú popísané nižšie.
Výšku výnosu nie je možné spoĐahlivo urþiĢ, ak nie sú splnené všetky podmienky súvisiace s
predajom. Pri svojich odhadoch vychádza SpoloþnosĢ z výsledkov dosiahnutých v minulosti pri
zohĐadnení typu zákazníka, transakcie a podmienok konkrétnej zmluvy.
Výnosy z predaja elektriny a plynu sa vykazujú v momente, keć je elektrina a plyn dodaný
zákazníkovi. Meranie spotreby a fakturácia veĐkoodberateĐom sa uskutoþĖuje na mesaþnej báze.
Meranie a koneþné vyúþtovanie s fakturáciou u maloodberateĐov (domácnosti a malé podniky
s roþnou spotrebou elektriny do 30 MWh a roþnou spotrebou plynu do 100 MWh) sa uskutoþĖuje
na roþnej báze.
Výnos z nevyfakturovanej ale dodanej elektriny predstavuje úþtovný odhad založený na odhade
dodávky elektriny v technických jednotkách (GWh) na nízkonapäĢovej úrovni a jej ceny. Odhad
dodávky elektriny na tejto napäĢovej úrovni vychádza z plánovanej roþnej spotreby na
konkrétnom odbernom mieste a hodnoty príslušného typového diagramu odberu pre sadzbu, do
ktorej je zaradené odberné miesto.
Predaj služieb sa vykazuje v úþtovnom období, v ktorom sú služby poskytnuté. S ohĐadom na
stupeĖ dokonþenia konkrétnej transakcie je predaj služieb odhadnutý na základe rozsahu
skutoþne poskytnutej služby v pomere k celkovej službe, ktorá má byĢ poskytnutá.
Výnosy z dividend sa vykazujú v momente, keć vznikne právo na vyplatenie dividendy
a predpokladá sa príjem ekonomických úžitkov.
Úrokové výnosy sa vykazujú podĐa princípu þasového rozlíšenia v období, do ktorého patria,
použitím metódy efektívnej úrokovej miery.

Stredoslovenská energetika, a.s.
Poznámky individuálnej úþtovnej závierky k 31. decembru 2015 zostavenej podĐa
Medzinárodných štandardov pre finanþné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaĐ nie je uvedené inak)

22

2.21. Výplata dividend
Výplata dividend akcionárom Spoloþnosti sa vykazuje ako záväzok v úþtovnej závierke
Spoloþnosti v období, v ktorom sú dividendy schválené akcionármi Spoloþnosti.

2.22. Majetok držaný na predaj
Majetok a skupiny majetkov urþených na vyradenie (zahĚĖajúci neobežný a obežný majetok) sú
klasifikované vo Výkaze o finanþnej situácii ako majetok držaný na predaj, ak ich úþtovnú hodnotu
plánuje SpoloþnosĢ zužitkovaĢ primárne formou predaja (vrátane straty kontroly nad dcérskou
spoloþnosĢou, ktorá daný majetok vlastní) do dvanástich mesiacov od skonþenia úþtovného
obdobia. Majetok je takto klasifikovaný, keć sú splnené všetky z nasledujúcich podmienok: (a)
majetok je k dispozícii na okamžitý predaj v jeho súþasnom stave; (b) manažment Spoloþnosti
schválil a zaþal s aktívnym programom nájdenia kupca; (c) majetok je aktívne prezentovaný na
trhu v primeranej hodnote; (d) predaj sa oþakáva do jedného roka; a (e) je nepravdepodobné, že
nastanú významné zmeny plánu na predaj alebo dôjde k jeho zrušeniu.
Majetok a skupiny majetkov na vyradenie klasifikované ako držané na predaj vo Výkaze o
finanþnej situácii bežného úþtovného obdobia neovplyvĖuje klasifikáciu a vykazovanie týchto
položiek vo Výkaze o finanþnej situácii ku koncu predchádzajúceho úþtovného obdobia.
Majetok a skupiny majetkov na vyradenie klasifikované ako držané na predaj sa oceĖujú v ich
zostatkovej úþtovnej hodnote alebo v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj, podĐa toho,
ktorá je nižšia. Príslušný majetok sa od termínu tejto klasifikácie prestáva odpisovaĢ.
Záväzky priamo súvisiace s majetkom a skupinou majetkov na vyradenie klasifikované ako
držané na predaj sú klasifikované a prezentované vo Výkaze o finanþnej situácii samostatne.
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3 Riadenie finanþného rizika
3.1.

Faktory finanþného rizika

V dôsledku svojich þinností je SpoloþnosĢ vystavená rozliþným finanþným rizikám: trhovému
riziku (vrátane kurzového rizika, cenového rizika, úrokového rizika), prevádzkovému riziku,
úverovému riziku a riziku likvidity. Celkový program riadenia finanþného rizika v Spoloþnosti sa
sústrećuje na nepredvídateĐnosĢ finanþných trhov a snaží sa minimalizovaĢ možné negatívne
dôsledky na finanþnú situáciu Spoloþnosti. SpoloþnosĢ na zaistenie rizík nevyužíva derivátové
finanþné nástroje.
Riadenie finanþného rizika sa vykonáva centrálnym finanþným oddelením v súlade s postupmi
schválenými Predstavenstvom. Centrálne finanþné oddelenie identifikuje, posudzuje a zaisĢuje
finanþné riziká v spolupráci s prevádzkovými oddeleniami v rámci Spoloþnosti. Predstavenstvo
a manažment Spoloþnosti vydáva písomné princípy pre celkové riadenie rizika ako aj písomné
postupy pokrývajúce špecifické oblasti ako kurzové riziko, úrokové riziko, úverové riziko a použitie
nederivátových finanþných nástrojov.
(i)

Trhové riziko

(a)

Kurzové riziko

SpoloþnosĢ nie je vystavená kurzovému riziku, pretože náklady a výnosy v cudzej mene nie sú
pre SpoloþnosĢ významné.
(b)

Cenové riziko

SpoloþnosĢ má investície v dcérskych spoloþnostiach a spoloþných podnikoch, ktoré sú ocenené
v obstarávacích cenách. IFRS 7 nevyžaduje analýzu cenového rizika ani zverejnenia citlivosti vo
vzĢahu k dcérskym a pridruženým spoloþnostiam oceneným v obstarávacích cenách.
SpoloþnosĢ sa zabezpeþuje proti zmenám v nákupnej a predajnej cene elektrickej energie a plynu
najmä pomocou uzatvárania zmlúv s fixnou nákupnou a predajnou cenou. Obdobie, na ktoré
SpoloþnosĢ garantuje predajné ceny, sa zvyþajne zhoduje s obdobím, na ktoré SpoloþnosĢ
elektrickú energiu alebo plyn obstaráva. Individuálne predajné ceny pre zákazníkov, okrem
domácností a malých podnikov, sú odvodené od trhových cien.
SpoloþnosĢ delí zákazníkov do segmentov na základe dodávaného množstva elektrickej energie.
SpoloþnosĢ sa zabezpeþuje proti zmene v cenách a proti strate zo zákazníckych zmlúv
zmluvnými podmienkami, ktoré sú rozdielne stanovené na základe pravdepodobnosti straty zo
zmlúv pre každý zákaznícky segment.
Predajná cena elektrickej energie a plynu pre domácnosti a malé podniky je predmetom cenovej
regulácie ÚRSO.
Rozdiel medzi už predanou a nakúpenou elektrickou energiou (otvorená pozícia) je pravidelne
sledovaný a vyhodnocovaný za úþelom minimalizácie cenového rizika a nákladov na odchýlku.
Pre niektorých zákazníkov SpoloþnosĢ nakupuje elektrinu na základe individuálnych kontraktov s
podmieneným predajom urþenému zákazníkovi (back-to-back) a týmto minimalizuje riziko
vyplývajúce z otvorených pozícii v tomto segmente. Pre bežných zákazníkov SpoloþnosĢ
obstaráva elektrickú energiu priebežne poþas obdobia dlhého jeden až dva roky pred zaþiatkom
dodávky. Otvorené pozície musia byĢ v súlade s Politikou riadenia rizík. Na jej základe povolený
rozdiel medzi už predaným a nakúpeným objemom elektriny nemôže byĢ väþší ako stanovený
limit na otvorenú pozíciu (50 GWh pre veĐkoodberateĐov).
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Riziko úrokovej sadzby ovplyvĖujúce reálnu hodnotu a peĖažné toky

SpoloþnosĢ je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku dlhodobých úverov. Úvery s
pohyblivou úrokovou sadzbou vystavujú SpoloþnosĢ riziku variability peĖažných tokov. PodĐa
stanovených zásad má SpoloþnosĢ udržiavaĢ úroveĖ úverov s pevnou úrokovou sadzbou
najmenej na úrovni 50% (2014: 50%).
SpoloþnosĢ v rámci vkladu þasti podniku v roku 2007 postúpila do dcérskej spoloþnosti SSE-D
bankové úvery, priþom SpoloþnosĢ zostáva naćalej voþi bankovým inštitúciám pôvodným
dlžníkom. SSE-D prevzala na seba záväzok zaplatiĢ Spoloþnosti sumu úverov vrátane súvisiacich
poplatkov, a to v rozsahu, ako bude SSE povinná zaplatiĢ bankám platby a poplatky, ktoré vznikli
po 1. júli 2007 podĐa jednotlivých úverových zmlúv.
SpoloþnosĢ pravidelne analyzuje úroveĖ vystavenia sa úrokovému riziku. Simuluje rôzne scenáre
zohĐadĖujúce refinancovanie, obnovenie existujúcej pozície a alternatívne financovanie. Na
základe týchto scenárov vypoþíta SpoloþnosĢ dopad zmeny úrokovej sadzby na Výkaz ziskov a
strát. Scenáre sa uplatĖujú iba pri záväzkoch, ku ktorým sa vzĢahujú významné úroky.
Ak by bola úroková sadzba úverov denominovaných v EUR k 31. decembru 2015 vyššia/nižšia
o 50 bázických bodov (k 31. decembru 2014: 50) a ostatné premenné by sa nezmenili, bol by zisk
po zdanení za rok konþiaci 31. decembra 2015 nižší/vyšší o 5 tis. EUR (2014: 8 tis. EUR), najmä
v dôsledku vyšších/nižších úrokových nákladov na úvery s variabilnou úrokovou mierou.
K 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014 sú všetky úvery denominované v EUR úroþené
fixnými alebo variabilnými úrokovými mierami a vykázané v amortizovaných nákladoch.
Viac informácii sa nachádza v Poznámke þ. 16.
(ii)

Prevádzkové riziko

Prevádzkové riziko je riziko priamej a nepriamej straty vyplývajúcej zo širokej škály príþin
súvisiacich s procesmi v Spoloþnosti, zamestnancami, technológiou, infraštruktúrou a externými
faktormi inými ako úverové, trhové a riziko likvidity, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú právnych
požiadaviek a požiadaviek regulátora a všeobecne uznávanými pravidlami firemného správania.
Prevádzkové riziko vzniká pri všetkých þinnostiach Spoloþnosti.
CieĐom Spoloþnosti je manažment prevádzkových rizík vyvážením eliminácie finanþných strát a
poškodenia reputácie Spoloþnosti na jednej strane a prihliadnutím na celkovú efektivitu nákladov
a zamedzenie interných kontrol, ktoré obmedzujú iniciatívu a kreativitu na strane druhej. Primárnu
zodpovednosĢ za vývoj a implementáciu kontrol týkajúcich sa prevádzkového rizika má vrcholový
manažment spoloþnosti.
Oddelenie interného auditu vykonáva pravidelné previerky zamerané na zabezpeþenie súladu
procesov v Spoloþnosti s internými smernicami. Výsledky interného auditu sú diskutované
vrcholovým manažmentom Spoloþnosti.
(iii)

Úverové riziko

Úverové riziko vzniká v súvislosti s peĖažnými prostriedkami a peĖažnými ekvivalentmi a vkladmi
v bankách a finanþných inštitúciách, a tiež z vzĢahu voþi veĐkým a malým odberateĐom, vrátane
nesplatených pohĐadávok a budúcich transakcií z uzavretých zmlúv. ýo sa týka vzĢahov s
bankovými a finanþnými inštitúciami, SpoloþnosĢ vstupuje do vzĢahov iba s tými, ktoré majú
vysoké nezávislé ratingové hodnotenia. Ak je k dispozícii nezávislé ratingové hodnotenie veĐkých
odberateĐov, používajú sa tieto hodnotenia. Ak takéto hodnotenie neexistuje, zhodnotí sa bonita
odberateĐa, berúc do úvahy jeho finanþnú pozíciu, historické údaje a iné faktory.
KĐúþovou komoditou Spoloþnosti je elektrina, ktorá je zákazníkom fakturovaná zvyþajne spolu
s distribuþnými a ostatnými službami súvisiacimi s elektrinou formou integrovanej zmluvy.
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SpoloþnosĢ zaviedla individuálny prístup pre hodnotenie úverového rizika veĐkých zákazníkov
založený na vlastnom modeli hodnotenia bonity. Vstupnými informáciami pre tento model sú
napríklad rating stanovený externou ratingovou spoloþnosĢou, platobná disciplína zákazníka,
ukazovatele z úþtovnej závierky, dostupné informácie o zadlženosti zákazníka. Táto skupina
zákazníkov zahĚĖa tých s najvyšším odberom elektrickej energie a distribúcie. Platobné
podmienky sú stanovené na základe výsledkov tohto modelu. ZároveĖ sa na elimináciu rizika
používajú preddavky.
SpoloþnosĢ riadi riziko neplatenia veĐkých zákazníkov, malých podnikových zákazníkov
a domácností prostredníctvom preddavkového systému platenia. Zákazníci s vyšším rizikom
neplatenia záväzkov platia vyššie preddavky.
ýo sa týka obchodných pohĐadávok, najmä vćaka veĐkému poþtu rozliþných odberateĐov
SpoloþnosĢ neeviduje žiadnu významnú koncentráciu úverového rizika. SpoloþnosĢ používa
systém upomienok, ktorý môže vyústiĢ až do prerušenia dodávok a odpojenia od distribuþnej
siete, þo je najþastejšie používaný spôsob, ako si vynútiĢ dodržiavanie platobnej disciplíny pre
všetky kategórie zákazníkov.
TabuĐka uvedená nižšie zobrazuje zostatky pohĐadávok voþi bankám ku dĖu, ku ktorému sa
úþtovná závierka zostavuje:
Protistrana
Banky1
Všeobecná úverová banka, a.s
UniCredit Bank, a.s.
Tatra banka, a.s.
ýSOB, a.s.
Slovenská sporiteĐĖa, a.s.,
Prima banka Slovensko, a.s.
Ostatné
Spolu

Rating2
A2
Baa1
Baa1
Baa1
BBB+
n/a
n/a

Zostatok k 31. decembru
2015
2014
16 400
9 493
361
24 324
1 106
85
9
51 778

18 800
4 757
397
8 365
1 226
2
2
33 549

1

Hodnota peĖažných prostriedkov a krátkodobých vkladov v bankách predstavovala k
31. decembru 2015 sumu 51 778 tis. EUR (2014: 33 549 tis. EUR). K 31. decembru 2015
SpoloþnosĢ mala dohodnuté povolené preþerpanie (kontokorent) na bežnom úþte v sume 20 000
tis. EUR (2014: 20 000 tis. EUR). K 31. decembru 2015 mohla SpoloþnosĢ voĐne disponovaĢ
peĖažnými prostriedkami a peĖažnými ekvivalentmi.
2

SpoloþnosĢ používa nezávislé ratingy Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch.

Vystavenie kreditnému riziku
Úþtovná hodnota finanþného majetku predstavuje maximálne úverové riziko, ktoré k
31. decembru 2015 bolo nasledovné:

Finaþný nástroj
Pôžiþky dcérskym spoloþnostiam
PohĐadávky z obchodného styku
PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty

Poznámka
10
11
12

Viac informácií o úverovom riziku sa nachádza v poznámke þ. 11.

Zostatok k 31. decembru
2015
2014
29 536
42 168
67 687
58 332
51 778
33 549
149 001
134 049
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Riziko likvidity

Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatoþného množstva peĖažných
prostriedkov a obchodovateĐných cenných papierov, dostupnosti finanþných prostriedkov
prostredníctvom ešte neþerpaných úverových liniek a možnosti uzatváraĢ trhové pozície.
VzhĐadom na dynamický charakter þinností sa SpoloþnosĢ snaží udržaĢ flexibilitu financovania
prostredníctvom otvorených úverových liniek.
SpoloþnosĢ riadi riziko likvidity využívaním bankových kontokorentných úþtov, ktoré by mali
v prípade potreby pokryĢ nedostatok peĖažných prostriedkov. SpoloþnosĢ pravidelne monitoruje
stav svojich likvidných prostriedkov a kontokorenty využíva len vo výnimoþných prípadoch.
SpoloþnosĢ tiež využíva výhody zmluvných podmienok medzi SpoloþnosĢou a jej dodávateĐmi na
zabezpeþenie dostatoþných finanþných zdrojov pre jej potreby. SplatnosĢ dodávateĐských faktúr
je v priemere 14 až 90 dní.
SpoloþnosĢ pravidelne monitoruje pohyby finanþných prostriedkov na svojich bankových úþtoch.
Oþakávané peĖažné toky sú pripravované nasledovne:

x
x

oþakávané budúce peĖažné príjmy z hlavných þinností Spoloþnosti,
oþakávané budúce peĖažné výdavky zabezpeþujúce þinnosĢ Spoloþnosti a vysporiadanie
všetkých záväzkov Spoloþnosti vrátane daĖových záväzkov.

Plán peĖažných tokov sa pripravuje mesaþne. Slúži na zistenie momentálnej potreby hotovosti
a ak má SpoloþnosĢ dostatok zdrojov, umožĖuje ich krátkodobo uložiĢ alebo inak investovaĢ.
Vedenie monitoruje na báze oþakávaných peĖažných tokov priebežné predpovede rezervy
likvidity, ktorú predstavuje neþerpaný zostatok úverovej linky (Poznámka þ. 16) a peĖažné
prostriedky a peĖažné ekvivalenty (Poznámka þ. 12).
TabuĐka uvedená nižšie analyzuje finanþné záväzky Spoloþnosti podĐa zostatkovej doby
splatnosti. Údaje uvedené v tabuĐke predstavujú zmluvné nediskontované peĖažné toky. Rozdiel
medzi úþtovnou a predpokladanou hodnotou záväzkov predstavujú budúce predpokladané úroky.

Úþtovná
Menej
hodnota ako 1 rok

Od 1 do
2 rokov

Od 2 do
5 rokov

Viac ako
5 rokov

Spolu

6 858
73 823

4 733
-

11 035
-

7 756
-

30 382
73 823

68 933
149 614

4 733

11 035

7 756

68 933
173 138

35 792
86 092

8 846
86 092

6 857
-

13 069
-

10 455
-

39 227
86 092

64 629
186 513

64 629
159 567

6 857

13 069

10 455

64 629
189 948

K 31. decembru 2015
Bankové úvery (istina vrátane budúcich úrokov) 27 923
Krátkodobé finanþné záväzky
73 823
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
(okrem záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)
68 933
170 679
Spolu
K 31. decembru 2014
Bankové úvery (istina vrátane budúcich úrokov)
Krátkodobé finanþné záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
(okrem záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)
Spolu
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Riadenie kapitálu

Manažment pre úþely riadenia kapitálu považuje vlastné imanie za kapitál. CieĐom Spoloþnosti pri
riadení kapitálu je zabezpeþiĢ schopnosĢ pokraþovaĢ vo svojich þinnostiach, dostatoþnú
návratnosĢ kapitálu pre akcionárov a úžitkov pre iné záujmové skupiny a udržaĢ optimálnu
štruktúru kapitálu s cieĐom znižovaĢ náklady financovania. Vedenie Spoloþnosti spravuje kapitál
akcionárov vykázaný podĐa IFRS EÚ k 31. decembru 2015 v sume 842 353 tis. EUR (2014:
828 602 tis. EUR)
Tak ako iné spoloþnosti v sektore, aj SpoloþnosĢ monitoruje kapitál na základe dlhového pomeru.
Tento pomer sa vypoþíta ako pomer celkového dlhu k súþtu vlastného imania a záväzkov.
Celkový dlh sa vypoþíta ako suma bankových úverov, krátkodobých záväzkov tak, ako sú
vykázané vo Výkaze o finanþnej situácii.
Rovnako ako v roku 2014, aj v roku 2015 bolo stratégiou Spoloþnosti udržaĢ ukazovateĐ dlhového
pomeru pod úrovĖou 60%, stanovenej v úverových zmluvách Spoloþnosti.
Poþas rokov 2015 a 2014 SpoloþnosĢ spĎĖala všetky externe stanovené ukazovatele kapitálu
(najmä bankové kovenanty) na odsúhlasenej úrovni zo strany veriteĐov.
3.3.

Odhad reálnej hodnoty

Reálna hodnota finanþných nástrojov obchodovaných na aktívnych trhoch (napr. cenné papiere
držané do splatnosti) je založená na kótovaných trhových cenách ku dĖu, ku ktorému sa
zostavuje úþtovná závierka. Kótovaná trhová cena používaná pre ocenenie finanþného majetku
Spoloþnosti je spotová ponuková cena (bid), pre finanþné záväzky spotová dopytová cena (ask).
Reálna hodnota finanþných nástrojov, ktoré nie sú obchodované na aktívnych trhoch (napr.
deriváty obchodované na mimoburzovom trhu), sa stanoví použitím oceĖovacích metód.
SpoloþnosĢ používa rôzne oceĖovacie metódy a predpoklady, ktoré vychádzajú z trhových
podmienok k jednotlivým dĖom, ku ktorým sa zostavuje úþtovná závierka. Pre dlhodobé pôžiþky
sa používajú kótované trhové ceny alebo ceny vyhlásené maklérmi pre podobné nástroje. Iné
metódy, napríklad diskontovanie oþakávaných peĖažných tokov, sa používajú pre stanovenie
reálnej hodnoty ostatných finanþných nástrojov.
Úþtovná hodnota pohĐadávok a záväzkov z obchodného styku znížená o opravné položky sa
približne rovná ich reálnej hodnote. Pre úþely zverejnenia v poznámkach úþtovnej závierky sa
odhad reálnej hodnoty finanþných záväzkov uskutoþní diskontovaním budúcich zmluvných
peĖažných tokov použitím aktuálnej trhovej úrokovej sadzby, pri ktorej by SpoloþnosĢ mohla
vydaĢ podobné finanþné nástroje.
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Významné úþtovné odhady a rozhodnutia

SpoloþnosĢ uskutoþĖuje odhady a používa predpoklady týkajúce sa budúcich období. Vytvorené
úþtovné odhady sa vzhĐadom na svoju podstatu þasto nerovnajú skutoþne dosiahnutým
hodnotám. Zásadné odhady a predpoklady, kde je riziko významnej úpravy úþtovnej hodnoty
majetku a záväzkov poþas nasledujúceho úþtovného obdobia, sú uvedené nižšie.
Použitie odhadov a predpokladov
Zostavenie úþtovnej závierky v súlade s IFRS EÚ vyžaduje, aby vedenie Spoloþnosti urobilo
úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvĖujú aplikáciu úþtovných postupov a výšku
vykázaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú
založené na minulých skúsenostiach a iných rozliþných faktoroch považovaných za primerané
okolnostiam.
Odhady a základné predpoklady sú neustále prehodnocované a korekcie úþtovných odhadov sú
zaúþtované v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvĖuje iba toto obdobie
alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvĖuje toto aj budúce obdobia.
Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a kritických úsudkov pri používaní
úþtovných postupov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v úþtovnej závierke, sú
popísané nižšie.
(i)

Opravné položky k nedobytným pohĐadávkam

Špecifická opravná položka je kalkulovaná k pohĐadávkam vykazujúcim znaky zníženia ich
hodnoty. Opravná položka je kalkulovaná vo výške 100% hodnoty jednotlivých pohĐadávok voþi
spoloþnostiam v konkurze a v právnom vymáhaní. K ostatným pohĐadávkam sa opravná položka
tvorí podĐa vekovej štruktúry po splatnosti.
Opravná položka je rozpustená alebo použitá iba vtedy, ak je pohĐadávka odpísaná alebo
inkasovaná, resp. ak pominú dôvody pre jej tvorbu.
(ii)

Odhad nevyfakturovanej elektriny

Pre vykázanie výnosov generovaných zákazníkmi, u ktorých nie je spotreba energie meraná ku
koncu úþtovného obdobia, hlavne zákazníci odoberajúci elektrickú energiu na nízkom napätí,
musí byĢ ku dĖu, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka vytvorený odhad na dodanú, ale
nevyfakturovanú elektrinu.
SpoloþnosĢ vytvorila model, ktorý umožĖuje odhadnúĢ tieto výnosy s dostatoþnou presnosĢou
a zabezpeþí, že riziko vzniku významného rozdielu medzi predaným množstvom a vyplývajúcim
odhadovaným výnosom, nie je významné.
Historické kumulované rozdiely medzi odhadmi nevyfakturovanej elektriny a následne zistenou
skutoþnosĢou sa pohybujú v priemere pod 1% (2014: pod 1%). Viac informácií o odhade
nevyfakturovanej elektriny sa nachádza v poznámke þ. 2.21.
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5 Reorganizácia Skupiny
Z dôvodu požiadaviek ÚRSO sa k 1. januáru 2015 uskutoþnila reorganizácia Skupiny. V rámci
transakcie bola k 1. januáru 2015 predaná þasĢ podniku Spoloþnosti do dcérskej spoloþnosti
SSE-D. Predaná þasĢ podniku obsahuje vybrané þinnosti a zamestnancov odboru Doprava a
mechanizácia. ýistá úþtovná hodnota predávanej þasti podniku predstavujúca dlhodobý hmotný
majetok, pohĐadávky a záväzky z obchodného a pracovno-právneho styku, ktoré súvisia s
prevádzanou þasĢou podniku, bola k 1. januáru 2015 celkom 6 267 tis. EUR. Táto transakcia sa
uskutoþnila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoloþnosti zo dĖa 8. decembra 2014.
Z danej transakcie SpoloþnosĢ vykázala zisk vo výške 829 tis. EUR.
Dopad transakcie mal vplyv na výnosy, náklady a výsledok hospodárenia Spoloþnosti za rok
2015.
Detaily odþleneného majetku a záväzkov a zisk z predaja þasti podniku boli nasledovné:
Poznámka

Stav
k 1. januáru 2015

MAJETOK
Dlhodobý hmotný majetok
PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
Spolu

6
11

6 106
362
6 468

ZÁVÄZKY
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Spolu

19
15

57
144
201

Úþtovná hodnota predávaného majetku a záväzkov

6 267

Reálna hodnota predávaného majetku a záväzkov

7 096

Zisk z predaja þasti podniku

829

Reorganizácia Skupiny pokraþovala k 31. decembru 2015, kedy bola predaná þasĢ podniku
Spoloþnosti do dcérskej spoloþnosti SSE-D. Predaná þasĢ podniku obsahuje þinnosti a
zamestnancov sekcie IT. ýistá úþtovná hodnota predávanej þasti podniku predstavujúca
dlhodobý hmotný majetok, pohĐadávky a záväzky z obchodného a pracovno-právneho styku,
ktoré súvisia s prevádzanou þasĢou podniku, bola k 31. decembru 2015 celkom 8 489 tis. EUR.
Táto transakcia sa uskutoþnila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoloþnosti zo dĖa
26. októbra 2015. Z danej transakcie SpoloþnosĢ vykázala zisk vo výške 68 tis. EUR.
Detaily odþleneného majetku a záväzkov a zisk z predaja þasti podniku boli nasledovné:
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Stav
k 31. decembru
2015

MAJETOK
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
Spolu

6
7
11

4 314
5 615
1 026
10 955

ZÁVÄZKY
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Spolu

19
15

403
2 063
2 466

Úþtovná hodnota predávaného majetku a záväzkov

8 489

Reálna hodnota predávaného majetku a záväzkov

8 557

Zisk z predaja þasti podniku

68

Z dôvodu požiadaviek ÚRSO sa k 1. januáru 2014 uskutoþnila reorganizácia Skupiny. V rámci
transakcie bola k 1. januáru 2014 vložená þasĢ podniku Spoloþnosti do dcérskej spoloþnosti SSED. Vložená þasĢ podniku predstavuje všetky þinnosti a zamestnancov divízie Distribuþné služby.
ýistá úþtovná hodnota vloženej þasti podniku predstavujúca najmä dlhodobý nehmotný
a dlhodobý hmotný majetok, pohĐadávky a záväzky z obchodného a pracovno-právneho styku,
ktoré súvisia s vloženou þasĢou podniku, bola k 1. januáru 2014 celkom 11 079 tis. EUR. Táto
transakcia sa uskutoþnila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoloþnosti zo dĖa
10. decembra 2013. Z danej transakcie SpoloþnosĢ vykázala zisk vo výške 1 169 tis. EUR.
Transakcia navýšila investíciu Spoloþnosti v dcérskej spoloþnosti SSE-D.
Dopad transakcie mal vplyv na výnosy, náklady a výsledok hospodárenia Spoloþnosti za rok
2014.
Detaily odþleneného majetku a záväzkov a zisk z vloženej þasti podniku boli nasledovné:
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Stav
k 1. januáru 2014

MAJETOK
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
Zásoby
PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty
Spolu

6
7
13
11
14

9 532
1 741
10 480
2 240
13
24 006

ZÁVÄZKY
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Spolu

21
17

4 140
8 787
12 927

Úþtovná hodnota vloženej þasti podniku

11 079

Odložená daĖová pohĐadávka

281

Reálna hodnota vloženej þasti podniku

12 529

Zisk z vloženej þasti podniku

1 169

ZároveĖ boli k 1. januáru 2014 prevedené vybrané þinnosti Spoloþnosti do dcérskej spoloþnosti
SSE-D. Prevádzané þinnosti predstavujú þasĢ þinností a organizaþných útvarov, s ktorými si bude
SSE-D od 1. januára 2014 sama zabezpeþovaĢ doteraz poskytované služby zo Spoloþnosti. V
rámci prevodu þinností došlo k predaju majetkov (najmä dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný
majetok) a odplatnému postúpeniu pohĐadávok a záväzkov vyplývajúcich z pracovno-právnych
vzĢahov voþi prevádzaným 150 zamestnancom k 1. januáru 2014 v þistej úþtovnej hodnote celkom
12 259 tis. EUR. Táto transakcia sa uskutoþnila na základe uzatvorenej zmluvy o prevode þinností
s SSE-D dĖa 10. decembra 2013. Predajná cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške
11 054 tis. EUR. Z danej transakcie SpoloþnosĢ vykázala stratu vo výške 1 205 tis. EUR.
Dopad transakcie mal vplyv na výnosy, náklady a výsledok hospodárenia Spoloþnosti za rok 2014.
Detaily odþleneného majetku a záväzkov a strata z predaja v rámci prevodu þinností boli
nasledovné:

Poznámka

Stav
k 1. januáru 2014

MAJETOK
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
Spolu

6
7
13

7 699
6 402
3
14 104

ZÁVÄZKY
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Spolu

21
17

1 100
745
1 845

Úþtovná hodnota predávaného majetku a záväzkov

12 259

Reálna hodnota predávaného majetku a záväzkov

11 054

Strata z predaja v rámci prevodu þinností

-1 205
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6 Dlhodobý hmotný majetok

Pozem ky

Budovy,
haly a
stavby

Stroje,
zariadenia,
dopravné
prostriedky a
ostatný
m ajetok

Nedokonþené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

K 1. januáru 2014
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky

1 809
-

41 418
-12 443

65 988
-45 507

574
-85

109 789
-58 035

Zostatková hodnota

1 809

28 975

20 481

489

51 754

1 809
361

28 975
83

20 481
12

489
657

51 754
1 113

-

-

8

-8

-

-

-

-8 391

-

-8 391

-1 014
-127
-

-7 415
-2 476
-588
-306

-968
-358
-4 883
-

-135
-

-9 532
-2 961
-5 471
-306

1 029

18 273

5 901

1 003

26 206

K 31. decem bru 2014
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky

1 029
-

22 762
-4 489

27 394
-21 493

1 088
-85

52 273
-26 067

Zostatková hodnota

1 029

18 273

5 901

1 003

26 206

K 1. januáru 2015
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky

1 029
-

22 762
-4 489

27 394
-21 493

1 088
-85

52 273
-26 067

Zostatková hodnota

1 029

18 273

5 901

1 003

26 206

1 029
-

18 273
249

5 901
81

1 003
212

26 206
542

-

-11

485

-474

-

-198
-

-492
-939
-513
-12

-3 822
-21
-1 693
-

-2
-

-4 314
-1 160
-2 206
-12

-

192

-

-

192

831

16 747

931

739

19 248

831
831

21 022
-4 275
16 747

2 636
-1 705
931

824
-85
739

25 313
-6 065
19 248

Rok konþiaci 31.
decem bra 2014
Stav na zaþiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokonþených
investícií
Prevod na Majetok držaný na
predaj (Poznámka þ.13)
Prevod v rámci vkladu þasti
podniku
Úbytky
Odpisy
Tvorba opravných položiek
Zostatková hodnota na
konci obdobia

Rok konþiaci 31.
decem bra 2015
Stav na zaþiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokonþených
investícií
Úbytok v rámci predaja þasti
podniku (Poznámka þ.5)
Úbytky
Odpisy
Tvorba opravných položiek
Rozpustenie opravných
položiek
Zostatková hodnota na
konci obdobia
K 31. decem bru 2015
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
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Budovy, haly a stavby obsahujú najmä administratívne priestory, centrá zákazníckych služieb,
sklady a garáže.
Stroje, zariadenia a dopravné prostriedky predstavujú najmä hardware, servery, telefónne
ústredne, klimatizácie, montážne a osobné dopravné prostriedky a iné.
K 31. decembru 2015 ani k 31. decembru 2014 SpoloþnosĢ nemala žiaden majetok prenajatý
formou finanþného lízingu.
Poþas rokov 2014 a 2015 SpoloþnosĢ nedostala bezodplatne žiadny významný dlhodobý hmotný
majetok ani peĖažné príspevky za úþelom financovania obstarania dlhodobého hmotného
majetku.
Vytvorené opravné položky predstavujúce stratu z poklesu návratnej hodnoty, sú vytvorené
najmä na budovy (administratívne budovy, rekreaþné zariadenia, byty, nepoužívaný majetok).
SpoloþnosĢ nemá obmedzené právo nakladaĢ s dlhodobým hmotným majetkom a nepoužíva ho
na ruþenie za svoje záväzky.
Nákladové úroky nesplnili kritéria IAS 23 a preto neboli kapitalizované, ale boli úþtované do
nákladov bežného obdobia.
Spôsob a výška poistenia hmotného majetku
SpoloþnosĢ má zabezpeþený majetok formou poistenia voþi rizikám uvedeným v nasledujúcej
tabuĐke:

Poistná hodnota k 31. decembru
2015
2014
Poistenie pre prípad živelnej pohromy
Budovy, haly a stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Ostatný hnuteĐný majetok
Ostatné
Poistenie pre prípad krádeže a vlámania

79 994
36 000
40 000
1 502
2 492

127 497
86 537
36 966
1 502
2 492

664

664
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7 Dlhodobý nehmotný majetok

Poþítaþový
softvér

Nedokonþené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

24 482
-13 745
10 737

107
107

24 589
-13 745
10 844

10 737
99
-1 707
-1 839

107
394
-34
-

10 844
493
-1 741
-1 839

7 290

467

7 757

K 31. decembru 2014
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

21 296
-14 006
7 290

877
-410
467

22 173
-14 416
7 757

K 1. januáru 2015
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

21 296
-14 006
7 290

877
-410
467

22 173
-14 416
7 757

7 290
1 577
467

467
60
-467

7 757
1 637
-

Amortizácia
Zostatková hodnota na konci obdobia

-5 615
-1 687
2 032

60

-5 615
-1 687
2 092

K 31. decembru 2015
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

6 341
-4 309
2 032

60
60

6 401
-4 309
2 092

K 1. januáru 2014
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Rok konþiaci 31. decembra 2014
Stav na zaþiatku obdobia
Prírastky
Prevod v rámci vkladu þasti podniku
Amortizácia
Zostatková hodnota na konci obdobia

Rok konþiaci 31. decembra 2015
Stav na zaþiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokonþených investícií
Úbytok v rámci predaja þasti podniku (Poznámka þ. 5)

Softvér predstavuje najmä SAP ERP, SAP ISU/CRM, Open SGC, ECM, CIS a softvér na
obchodovanie.
Prírastky predstavujú implementáciu systému pre riadenie vzĢahu so zákazníkmi SAP ISU/CRM,
najmä technické zlepšenia softvéru (SAP ERP, ECM).
SpoloþnosĢ nemá obmedzené právo nakladaĢ s dlhodobým nehmotným majetkom a nepoužíva
ho na ruþenie za svoje záväzky.
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8 Investície v dcérskych spoloþnostiach a spoloþných podnikoch
Stav k 31. decembru
2015
2014
Na zaþiatku obdobia
Prírastky
Prevod na Majetok držaný na predaj
Úbytky
Na konci obdobia

832 054
-4 448
827 606

836 623
1 431
-6 000
832 054

Úbytok za rok 2015 predstavuje zníženie základného imania v dcérskej spoloþnosti
Elektroenergetické montáže, a.s.
Prírastok v roku 2014 predstavuje rozdiel medzi koneþnou a predbežnou hodnotou vkladu þasti
podniku. Reorganizácia Skupiny je popísaná v Poznámke þ. 5.
Prevod na Majetok držaný na predaj predstavuje investíciu v dcérskej spoloþnosti SSE - Solar,
s.r.o. (viac informácií sa nachádza v Poznámke þ. 13.).
Štruktúra investícií v obstarávacích cenách bola nasledovná:
Výška investície
k 31. decembru
Názov
Elektroenergetické montáže,
a.s. (“EEM”)
SSE - Metrológia, s.r.o.
SSE CZ, s. r.o.
SSE-D
Stredoslovenská energetika –
Project Development, s.r.o.
("SSE-PD")
Spoloþné podniky

Krajina sídla
spoloþnosti

Podiel
Hlavná þinnosĢ
%

Slovenská
republika
Slovenská
republika
ýeská
republika
Slovenská
republika

100% Stavebná þinnosĢ

Slovenská
republika

100%

Kalibrácia
meradiel

2015

2014

236

4 684

1 019

1 019

9

9

825 784

825 784

6 729

6 729

558

558

834 335

838 783

100% Obchod s EE
100% Distribúcia EE
Výstavba
100% a prevádzka
elektrárne

Spolu

Štruktúra opravných položiek k investíciám bola nasledovná:
Názov

Stav k 31. decembru
2015
2014

SSE-PD

6 729

6 729

Spolu

6 729

6 729
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9 Finanþné nástroje podĐa kategórie
Analýza kategórií finanþných nástrojov podĐa kategórií ocenenia v súlade s IAS 39 je nasledovná:

Stav k 31. decembru 2015
Majetok podĐa Výkazu finanþnej situácie
Pôžiþky dcérskym spoloþnostiam (Pozn. þ. 10 (ii))
PohĐadávky z obchodného styku (pred opravnou položkou)
(Pozn. þ. 11)
PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty (Pozn. þ. 12)
Spolu

Stav k 31. decembru 2014
Majetok podĐa Výkazu finanþnej situácie
Pôžiþky dcérskym spoloþnostiam (Pozn. þ. 10 (ii))
PohĐadávky z obchodného styku (pred opravnou položkou)
(Pozn.a þ. 11)
PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty (Pozn. þ. 12)
Spolu

Stav k 31. decembru 2015
Záväzky podĐa výkazu finanþnej situácie
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Pozn. þ. 15)
Krátkodobé finanþné záväzky (Pozn. þ. 17)
Bankové úvery (Pozn. þ. 16)
Spolu

Stav k 31. decembru 2014
Záväzky podĐa Výkazu finanþnej situácie
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Pozn. þ. 15)
Krátkodobé finanþné záväzky (Pozn. þ. 17)
Bankové úvery (Pozn. þ. 16)
Spolu

Pôžiþky a
pohĐadávky

Držané do
splatnosti

Spolu

29 536

-

29 536

88 183
51 778
169 497

-

88 183
51 778
169 497

Pôžiþky a
pohĐadávky

Držané do
splatnosti

Spolu

42 168

-

42 168

78 046
33 549
153 763

-

78 046
33 549
153 763

Ostatné finanþné záväzky v úþtovnej hodnote

Spolu

68 933
73 823
27 923
170 679

68 933
73 823
27 923
170 679

Ostatné finanþné záväzky v úþtovnej hodnote

Spolu

64 629
86 092
35 792
186 513

64 629
86 092
35 792
186 513
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10 Finanþný majetok
(i)

Emisné kvóty

Stav k 31 . decembru
2015
2014
Na zaþiatku roka
Prírastky
Úbytky
Na konci roka

99
-99
-

11
-11
-

Ostatný finanþný majetok v rokoch 2015 a 2014 predstavoval nakúpené a predané povolenky na
emisné kvóty.
(ii)

Pôžiþky dcérskym spoloþnostiam
Stav k 31. decembru
2015
2014

Na zaþiatku obdobia
Poskytnutie pôžiþky
Splátky pôžiþky
Opravné položky k pôžiþkám
Na konci obdobia
Dlhodobá þasĢ pôžiþiek dcérskym spoloþnostiam
Krátkodobá þasĢ pôžiþiek dcérskym spoloþnostiam

42 168
1 700
-14 224
-108
29 536

44 861
6 311
-7 869
-1 135
42 168

21 785
7 751

27 923
14 245

Zostatok k 31. decembru 2015 predstavuje úvery na rozvoj distribuþných sietí dcérskej
spoloþnosti SSE-D 27 923 tis. EUR (2014: 35 792 tis. EUR) a úroky k nim v sume 225 tis. EUR
(2014: 287 tis. EUR). PohĐadávky vznikajúce z cash-poolingu a pôžiþky poskytnutej dcérskej
spoloþnosti sú v hodnote 1 388 tis. EUR ( 2014: 6 089 tis. EUR ).
Z celkovej pohĐadávky z pôžiþiek dcérskym spoloþnostiam je suma 21 785 tis. EUR
(2014: 27 923 tis. EUR) splatná o viac ako 12 mesiacov od dĖa, ku ktorému sa úþtovaná závierka
zostavuje.
Systém cash-poolingu je nástroj riadenia peĖažnej hotovosti centralizujúci všetky disponibilné
denné hotovostné zostatky relevantných bankových úþtov dcérskych spoloþností na jednom
centrálnom bankovom úþte materskej spoloþnosti umožĖujúci efektívnejšie vykonávanie riadenia
peĖažnej hotovosti. Cash-pooling Spoloþnosti sa realizuje prostredníctvom VÚB banky pre
dcérske spoloþnosti SSE-D, EEM, SSE - Metrológia, s.r.o., prostredníctvom ýSOB banky pre
dcérsku spoloþnosĢ SSE CZ, s.r.o. a Tatra banky a.s., spoloþnosĢ SSE-Solar, s.r.o.
Reálna hodnota dlhodobých pôžiþiek dcérskych spoloþností bola urþená metódou
diskontovaných peĖažných tokov pri diskontnej sadzbe 12M EURIBOR + 0,5%. Reálna hodnota
dlhodobých pôžiþiek je blízka k jej úþtovnej hodnote. Maximálne vystavenie sa koncentrácii
úverového rizika bolo limitované úþtovnou hodnotou pôžiþky.
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Dcérske spoloþnosti nemajú externý úverový rating. Analýza pohĐadávok podĐa úverovej kvality
založenej na dlhovom pomere je nasledovná:

Dlhový pomer
od 20 % do 50 %

K 31. decembru 2015
Pôžiþka do dcérskej Dcérska
spoloþnosti spoloþnosĢ

K 31. decembru 2014
Pôžiþka do dcérskej Dcérska
spoloþnosti spoloþnosĢ

28 148

36 079

SSE-D
SSE CZ, s.r.o.

nad 50 %

SSE-D
SSE CZ, s.r.o.

1 388

6 089

29 536

42 168

SpoloþnosĢ má pohĐadávku voþi SSE-PD vo výške 12 634 tis. EUR ( 2014: 12 527 tis. EUR). Voþi
tejto pohĐadávke má vytvorenú 100 % opravnú položku.

11 PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
Stav k 31. decembru
2015
2014
Krátkodobé pohĐadávky a poskytnuté zálohy:
PohĐadávky z obchodného styku, ktoré nie sú po splatnosti ani
znehodnotené
PohĐadávky z obchodného styku, ktoré sú po splatnosti, ale nie
znehodnotené
Individuálne znehodnotené pohĐadávky
PohĐadávky z obchodného styku (pred znížením o opravnú položku)
Znížené o: Opravná položka k pohĐadávkam
PohĐadávky z obchodného styku - netto
PohĐadávka z predaja þasti podniku (Pozn. þ. 5)
PohĐadávka zo zníženia ZI EEM (Pozn. þ. 8)
Ostatné pohĐadávky vrátane príjmov budúcich období

65 689

56 166

996
21 498
88 183

1 132
20 748
78 046

-20 496
67 687

-19 714
58 332

8 557
4 448
2 366
83 058

3 703
62 035
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Štruktúra pohĐadávok z obchodného styku, ktoré nie sú ani po splatnosti ani znehodnotené podĐa
typu zákazníka je nasledovná:

Stav k 31. decembru
2015
2014
Maloodber - domácnosti
Maloodber - podnikatelia
VeĐkoodber - právnické osoby
Obchodníci s elektrickou energiou
Ostatní zákazníci
PohĐadávky z obchodného styku, ktoré nie sú po splatnosti ani
znehodnotené

16
18
19
10

877
465
126
493
728

65 689

13
16
16
8

803
532
825
139
867

56 166

K 31. decembru 2015 boli pohĐadávky z obchodného styku vo výške 996 tis. EUR (2014: 1 132
tis. EUR) po splatnosti, ale nie znehodnotené. Táto hodnota predstavuje pohĐadávky, ktoré boli
k 31. decembru 2015 po splatnosti a do dĖa zostavenia úþtovnej závierky boli uhradené a
pohĐadávky voþi dcérskym spoloþnostiam SSE.
Veková štruktúra je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Od 1 do 90 dní
Od 91 do 180 dní
Od 181 do 360 dní
Nad 361 dní
PohĐadávky z obchodného styku, ktoré sú po splatnosti ale nie
znehodnotené

948
10
14
24

1 101
12
1
18

996

1 132

K 31. decembru 2015 mala SpoloþnosĢ individuálne pohĐadávky z obchodného styku po
splatnosti v brutto výške 21 498 tis. EUR (2014: 20 748 tis. EUR). K týmto pohĐadávkam bola k
31. decembru 2015 vytvorená opravná položka vo výške 20 496 tis. EUR (2014: 19 714 tis. EUR).
Znehodnotené pohĐadávky sa týkajú veĐkoodberateĐov aj maloodberateĐov, ktorí sa dostali do
neoþakávane zložitej ekonomickej situácie. Oþakáva, sa, že þasĢ pohĐadávok bude splatená.
Veková štruktúra týchto pohĐadávok bola nasledujúca:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Od 1 do 90 dní
Od 91 do 180 dní
Od 181 to 360 dní
Viac ako 361 dní
Individuálne znehodnotené pohĐadávky celkom

1 604
495
933
18 466
21 498

1 684
513
798
17 753
20 748
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Pohyby opravnej položky k pohĐadávkam sú vykázané vo Výkaze ziskov a strát v riadku ostatné
prevádzkové náklady. Sú prezentované v nasledujúcej tabuĐke:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Na zaþiatku obdobia
Tvorba opravnej položky k pohĐadávkam
Rozpustenie nepoužitej þasti opravnej položky
Použitie opravnej položky
Na konci obdobia

19 714
1 591
-52
-757
20 496

18 766
2 213
-225
-1 040
19 714

Rozpustenie opravnej položky bolo spôsobené následným splatením niektorých pohĐadávok, na
ktoré bola pôvodne vytvorená opravná položka alebo boli odpísané. Opravná položka
k pohĐadávkam je vypoþítaná ako 100% hodnoty individuálnych pohĐadávok voþi spoloþnostiam
v konkurznom konaní a k pohĐadávkam v právnom vymáhaní. Ćalej sa opravná položka tvorí
podĐa vekovej štruktúry, priþom percento tvorby závisí od typu zákazníka.
Úþtovná hodnota pohĐadávok z obchodného styku a iných pohĐadávok Spoloþnosti je
denominovaná v nasledujúcich menách:

EUR
CZK
Total

2015

Stav k 31. decembru
2014

83 057
1
83 058

62 032
3
62 035

Úþtovná hodnota pohĐadávok z obchodného styku a iných pohĐadávok k 31. decembru 2015 a k
31. decembru 2014 nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty. Maximálna výška úverového
rizika sa rovná úþtovnej hodnote pohĐadávok. SpoloþnosĢ nie je vystavená koncentrácii
úverového rizika, pretože má veĐký poþet odberateĐov. SpoloþnosĢ nevyužíva žiadnu významnú
formu zaistenia na zabezpeþenie svojich pohĐadávok.
Žiadne pohĐadávky neboli založené ako zabezpeþenie. Právo Spoloþnosti disponovaĢ svojimi
pohĐadávkami nie je obmedzené.

12 PeĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty
Stav k 31. decembru
2015
2014
Peniaze na bežných úþtoch a peĖažná hotovosĢ
Krátkodobé bankové vklady
Spolu

11 867
39 911
51 778

11 974
21 575
33 549

Efektívna úroková miera na krátkodobých bankových vkladoch bola 0,09 % (2014: 0,18 %)
priþom tieto vklady mali priemernú dobu splatnosti 2 dni (2014: 2 dni).
K 31. decembru 2015 mohla SpoloþnosĢ voĐne disponovaĢ peĖažnými prostriedkami a peĖažnými
ekvivalentmi.
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Pre úþely Výkazu peĖažných tokov pozostávajú peĖažné prostriedky a peĖažné ekvivalenty z
týchto položiek:
Stav k 31. decembru
2015
2014
HotovosĢ a zostatky na bankových úþtoch s pôvodnou dobou
viazanosti menej ako 3 mesiace
HotovosĢ a zostatky na bankových úþtoch s pôvodnou dobou
viazanosti od 3 do 6 mesiacov
Spolu

51 778

33 549

51 778

33 549

Úþtovná hodnota peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov k 31. decembru 2015
a k 31. decembru 2014 nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty. Maximálna výška
úverového rizika sa rovná úþtovnej hodnote peĖažných prostriedkov a peĖažných ekvivalentov.
Analýza podĐa úverovej kvality je vykázaná v Poznámke þ. 3.1. (iii).

13 Majetok držaný na predaj a záväzky súvisiace s majetkom držaným
na predaj
Stav k 31. decembru
2015
2014
Majetok držaný na predaj
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Investície v dcérskych a pridružených spoloþnostiach
PohĐadávky z obchodného styku a iné pohĐadávky
Spolu
Záväzky súvisiace s majetkom držaným na predaj
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Odložený daĖový záväzok
Spolu

6 000
6 000

8 391
6 000
362
14 753

-

57
144
1 287
1 488

K 31. decembru 2015 bola klasifikovaná ako majetok držaný na predaj investícia v dcérskej
spoloþnosti SSE-Solar, s.r.o. Úþtovná hodnota investície stanovená v obstarávacej cene
predstavuje hodnotu 6 000 tis. Eur.
K 31. decembru 2014 bol klasifikovaný ako držaný na predaj nasledujúci majetok a skupiny
majetkov a súvisiace záväzky:
-

Z dôvodu požiadaviek ÚRSO sa k 1. januáru 2015 uskutoþnila reorganizácia Skupiny.
V rámci transakcie bola k 1. januáru 2015 predaná þasĢ podniku Spoloþnosti do dcérskej
spoloþnosti SSE-D. Predaná þasĢ podniku obsahuje vybrané þinnosti a zamestnancov
odboru Doprava a mechanizácia. ýistá úþtovná hodnota predávanej þasti podniku
predstavujúca dlhodobý hmotný majetok, pohĐadávky a záväzky z obchodného a
pracovno-právneho styku, ktoré súvisia s prevádzanou þasĢou podniku, bola k 1. januáru
2015 celkom 6 267 tis. EUR. Predávaný dlhodobý hmotný majetok bol v úþtovnej
zostatkovej hodnote 6 106 tis. Eur, súbor pohĐadávok a þasového rozlíšenia v úþtovnej
hodnote 362 tis. EUR a záväzky v hodnote 201 tis. Eur. Táto transakcia sa uskutoþnila na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoloþnosti zo dĖa 8. decembra 2014.
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Osobné motorové vozidlá urþené na predaj tretej strane mimo Skupinu v úþtovnej
zostatkovej hodnote 2 109 tis. Eur. Transakcia sa zrealizovala k 1. januáru 2015.
Dopravné mechanizmy urþené na predaj do dcérskej spoloþnosti EEM v úþtovnej
zostatkovej hodnote 176 tis. Eur. Transakcia sa zrealizovala k 1. januáru 2015.
Investícia v dcérskej spoloþnosti SSE-Solar, s.r.o. Úþtovná hodnota investície stanovená
v obstarávacej cene predstavuje hodnotu 6 000 tis. Eur.
Odložená daĖ týkajúca sa uvedeného majetku a súvisiacich záväzkov v hodnote 1 287 tis.
Eur.

Majetok a súvisiace záväzky držané na predaj sú vykázané v ich pôvodnej zostatkovej úþtovnej
hodnote, ktorá je nižšia ako ich reálna hodnota znížená o náklady na predaj.

14 Vlastné imanie
Základné imanie Spoloþnosti k 31. decembru 2015 tvorí 3 516 682 kmeĖových akcií
(2014: 3 516 682), priþom nominálna hodnota jednej akcie je 33,2 EUR. Celá výška základného
imania bola vydaná a plne splatená.
V roku 2014 ani v roku 2015 sa neudiali žiadne zmeny týkajúce sa základného imania
Spoloþnosti. SpoloþnosĢ nemá žiadne upísané základné imanie, ktoré by nebolo zapísané v
Obchodnom registri.
K 31. decembru 2015 vlastní 1 793 508 akcií (51%) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky a 1 723 174 akcií (49%) vlastní EP Energy, a.s., ýeská republika.
Zákonný rezervný fond je povinne tvorený zo zisku Spoloþnosti podĐa Obchodného zákonníka.
PodĐa Obchodného zákonníka je SpoloþnosĢ povinná tvoriĢ Zákonný rezervný fond vo výške
10 % zo základného imania pri vzniku Spoloþnosti. Táto suma sa musí každý rok dopĎĖaĢ
minimálne o 10 % z þistého zisku až do výšky 20 % základného imania. Použitie tohto fondu je
Obchodným zákonníkom obmedzené iba na krytie strát Spoloþnosti a fond nie je
distribuovateĐným fondom. Zákonný rezervný fond predstavoval k 31. decembru 2015 hodnotu
23 351 tis. EUR (2014: 23 351 tis. EUR), þím dosiahol výšku 20 % zo základného imania.
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí 29. júna 2015 schválilo individuálnu úþtovnú závierku
Spoloþnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o výplate dividend za rok 2014 akcionárom vo
výške 51 791 tis. EUR (2014: 52 000 tis. EUR). Dividenda na jednu akciu predstavuje 14,73 EUR
Nerozdelený zisk Spoloþnosti predstavoval k 31. decembru 2015 hodnotu 698 941 tis. EUR
(2014: 685 086 tis. EUR).
Do dĖa zostavenia úþtovnej závierky predstavenstvo Spoloþnosti nepredložilo návrh na
rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015.
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15 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Stav k 31. decembru
2015
2014
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voþi zamestnancom
Sociálne zabezpeþenie
ýasové rozlíšenie záväzkov voþi zamestnancom
Sociálny fond
DPH - záväzok
Ostatné záväzky
Spolu

62 474
302
200
1 892
65
2 836
1 164
68 933

59 237
572
297
2 098
40
1 444
941
64 629

Reálna hodnota záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov nie je významne odlišná od ich
úþtovnej hodnoty.
Žiadne záväzky nie sú zabezpeþené formou záložného práva alebo iného zabezpeþenia.
Štruktúra záväzkov podĐa lehoty splatnosti je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu

68 902
31
68 933

64 370
259
64 629

Úþtovná hodnota záväzkov je denominovaná v nasledujúcich menách:

Stav k 31. decembru
2015
2014
EUR
USD
CZK
Spolu

68 933
68 933

64 627
1
1
64 629

Sociálny fond
Tvorba a þerpanie sociálneho fondu poþas úþtovného obdobia sú vykázané v nasledujúcej
tabuĐke:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Poþiatoþný stav k 1. januáru
Tvorba na Ģarchu nákladov
ýerpanie
Reorganizácia
Koneþný stav k 31. decembru

40
134
-96
-13
65

72
168
-159
-41
40

ýasĢ sociálneho fondu sa podĐa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na Ģarchu nákladov a
þasĢ sa môže vytváraĢ zo zisku. Sociálny fond sa podĐa zákona o sociálnom fonde þerpá na
sociálne, zdravotné, rekreaþné a iné potreby zamestnancov.
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16 Bankové úvery
2015

Stav k 31. decembru
2014

21 785
21 785

27 923
27 923

6 138
6 138

7 869
7 869

SplatnosĢ

2015

Stav k 31. decembru
2014

Krátkodobá þasĢ bankových úverov

6 138

7 869

14 285
7 500
27 923

17 923
10 000
35 792

Dlhodobé
Dlhodobá þasĢ bankových úverov

Krátkodobé
Krátkodobá þasĢ bankových úverov

SplatnosĢ bankových úverov je nasledovná:

Dlhodobá þasĢ bankových úverov
Od 1 do 5 rokov
Viac ako 5 rokov
Spolu

Reálna hodnota úverov k 31. decembru 2015 sa výrazne nelíši od úþtovnej hodnoty, kećže vplyv
diskontovania nie je významný.
K 31. decembru 2015 SpoloþnosĢ mala dohodnuté so Všeobecnou úverovou bankou povolené
preþerpanie (kontokorent) na bežnom úþte v sume 20 000 tis. EUR (2014: 20 000 tis. EUR),
priþom táto úverová linka nebola þerpaná.
Úverové zmluvy so Všeobecnou úverovou bankou, ýSOB a Slovenskou sporiteĐnou obsahujú
urþité zmluvné podmienky, ktoré od Spoloþnosti požadujú dosiahnuĢ minimálne stanovené
ukazovatele celkovej zadlženosti, likvidity, ziskovosti, príjem hotovosti, úrokového krytia a pomeru
celkového dlhu k prevádzkovému zisku (bankové kovenanty) vypoþítaných podĐa údajov v
úþtovnej závierke Skupiny. SpoloþnosĢ splnila všetky zmluvné podmienky ku dĖu, ku ktorému sa
individuálna úþtovná závierka zostavuje.
SpoloþnosĢ poskytla 100% záruku za bankový uver v prospech Komerþní banky Bratislava, a.s.,
za spoloþnosĢ SSE-PD v sume 21 600 tis. EUR. Nesplatená hodnota úveru v SSE-PD k
31. decembru 2015 je 5 400 tis. EUR.
SpoloþnosĢ takisto poskytla 100% záruku za bankový uver v prospech Tatra banka, a.s., za
spoloþnosĢ SSE-Solar v sume 24 000 tis. EUR. Nesplatená hodnota úveru v SSE-Solar k
31. decembru 2015 je 12 000 tis. EUR.
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Bankové úvery a ich štruktúra k 31. decembru 2015 a 2014 sú nasledovné:

Banka/veriteĐ

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, a.s.

Sum a v tis. EUR

Typ

Mena

2015

2014

Investiþný
Investiþný

EUR
EUR

1 730
-

2 165
730

Investiþný

EUR

3 500

4 375

Investiþný

EUR

-

996

Investiþný

EUR

713

1 431

Splatné
v nasledujúcich
12 m esiacoch
v tis. EUR

Splatné po
nasledujúcich
12 m esiacoch
v tis. EUR

-

435
-

1 295
-

1.12.2019

Bianco zmenka

875

2 625

31.12.2015

-

-

-

31.12.2016

-

713

365

Úroková sadzba % p.
a.

Koneþná
splatnosĢ

Form a
zabezpeþenia

Fixná 3,88% + 0,3%
Fixná 3,85 %

30.6.2019
1.12.2015

-

Fixná 4,80 %
Fixná 4,08 %
3M EURIBOR + 0,30 %

Investiþný

EUR

730

1 095

Fixná 4,84 %

29.12.2017

-

365

ýSOB, a.s.

Investiþný

EUR

1 250

2 500

Fixná 4,06%

14.9.2016

-

1 250

-

Slovenská sporiteĐĖa, a.s.

Investiþný

EUR

20 000

22 500

Fixná 2,25%

30.6.2023

-

2 500

17 500

X

X

27 923

35 792

X

6 138

21 785

Spolu

X

X
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17 Finanþné záväzky
Pôžiþky od dcérskych spoloþností z cash-poolingu
Stav k 31. decembru
2015
2014
Stav na zaþiatku roka
Splátky netto
Stav na konci roka
Krátkodobá þasĢ finanþných záväzkov

86 092
-12 269
73 823

118 004
-31 912
86 092

73 823

86 092

Reálna hodnota záväzku z cash-poolingu voþi dcérskym spoloþnostiam EEM, SSE – Metrológia, s.r.o.
a SSE-D vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. bola vypoþítaná na základe diskontovaných peĖažných
tokov použitím diskontných sadzieb 0,01 % p.a. v roku 2015 a 0,01% p.a. v roku 2014.
Reálna hodnota záväzku z cash-poolingu voþi dcérskej spoloþnosti SSE CZ, s.r.o. v ýeskoslovenskej
obchodnej banke, Praha bola vypoþítaná na základe diskontovaných peĖažných tokov použitím
diskontných sadzieb 0,01 % p.a. v roku 2015 a 0,01% p.a. v roku 2014.
Reálna hodnota nie je významne odlišná od úþtovnej hodnoty pôžiþiek.

18 Odložená daĖ z príjmov
Odložená daĖ z príjmov sa poþíta v plnej výške z doþasných rozdielov podĐa súvahovej záväzkovej
metódy. Pri kalkulácii odloženej dane v roku 2015 bola použitá sadzba 22% (2014: 22%).
Odložené daĖové pohĐadávky a záväzky sa zapoþítavajú, ak existuje vymožiteĐné právo zapoþítaĢ
krátkodobú pohĐadávku s krátkodobým záväzkom, a ak sa odložená daĖ z príjmov týka toho istého
daĖového úradu.
Odložený daĖový záväzok v hodnote 120 miliónov EUR vznikajúci z majetku a záväzkov prevedených
do dcérskej spoloþnosti SSE-D k 1. júlu 2007 nebol vykázaný, kećže dividendový výnos nie je v
Slovenskej republike predmetom zdanenia a SpoloþnosĢ kontroluje dividendovú politiku dcérskej
spoloþnosti.

Stav k 31. decembru
2015
2014
Odložená daĖová pohĐadávka
- Odložená daĖová pohĐadávka, ktorá bude vyrovnaná po viac ako 12
mesiacoch
- Odložená daĖová pohĐadávka, ktorá bude vyrovnaná do 12 mesiacov

1 327
1 204
2 531

1 270
962
2 232

-1 056
-14
-1 070

-1 380
-18
-1 398

1 461

834

Odložený daĖový záväzok:
- Odložený daĖový záväzok, ktorý bude vyrovnaný po viac ako 12 mesiacoch
- Odložený daĖový záväzok, ktorý bude vyrovnaný do 12 mesiacov
Odložená daĖová pohladávka netto
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Pohyb v odložených daĖových pohĐadávkach a záväzkoch bol poþas roka nasledovný:

Stav
k 1.
januáru
2015
Rozdiel odpisov *
Rezerva na
zamestnanecké požitky
Ostatné rezervy
Opravné položky k
nedobytným
pohĐadávkam
Ostatné

Rozdiel odpisov *
Rezerva na
zamestnanecké požitky
Ostatné rezervy
Opravné položky k
nedobytným
pohĐadávkam
Ostatné

Zaúþtované Zaúþtované
do
do (-)
vlastného
nákladov /
imania
výnosov

Prevod v
rámci
vkladu
þasti
podniku

Prevod do / zo
Záväzkov
súvisiacich s
majetkom
držaným na
predaj
(Pozn. þ. 15)

Stav k 31.
decembru
2015

-1 380

1 624

-

-

-1 300

-1 056

678
597

-101
256

29
-

-

13
-

619
853

957
-18
834

79
27
1 885

29

-

-1 287

1 036
9
1 461

Prevod do
Záväzkov
súvisiacich s
majetkom
držaným na Stav k 31.
predaj decembru
2014
(Pozn. þ. 15)

Stav k 1.
januáru
2014

Zaúþtované
do (-)
nákladov /
výnosov

Zaúþtované
do
vlastného
imania

Prevod v
rámci
vkladu
þasti
podniku
(Pozn. þ. 5)

-3 424

704

-

732

608

-1 380

1 825
197

-352
400

-14
-

-1 010
-

229
-

678
597

905
-19
-516

55
1
808

-14

-3
-281

837

957
-18
834

* Rozdiel odpisov predstavuje rozdiel medzi úþtovnou hodnotou a daĖovou základĖou dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku.
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19 Rezervy na záväzky a poplatky
Dôchodkové
programy
a ostatné
dlhodobé
požitky
(a)

Ruþenie za
dcérsku
spoloþnosĢ
SSE-PD
(b)

Stratové
kontrakty
(c)

Právne
spory
(d)

Odstupné
(e)

Ostatné

1 426

2 744

477

-

21

173

4 841

289
-48

-

117
-477

-

-21

40
-30

446
-576

-

-2 110

-

-

-

-2

-2 112

-403

-

-

-

-

-

-403

1 264

634

117

-

-

181

2 196

Dôchodkové
programy
a ostatné
dlhodobé
požitky
(a)

Ruþenie za
dcérsku
spoloþnosĢ
SSE-PD
(b)

Stratové
kontrakty
(c)

Právne
spory
(d)

Odstupné
(e)

Ostatné

5 548

5 654

-

1 299

974

36

13 511

-59

-

477
-

-

-189

174
-34

651
-282

-559

-2 910

-

-1 299

-71

-3

-4 842

-57

-

-

-

-

-

-57

-3 447

-

-

-

-693

-

-4 140

1 426

2 744

477

-

21

173

4 841

Stav k 1. januáru 2015
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Rozpustenie
nepoužitých rezerv
Prevod v rámci
reorganizácie podniku
(Pozn. þ.5)
Stav k 31. decembru
2015

Stav k 1. januáru 2014
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Rozpustenie
nepoužitých rezerv
Prevod do Záväzkov
súvisiacich s
majetkom držaným na
predaj (Pozn. þ. 13)
Prevod v rámci
reorganizácie podniku
(Pozn. þ.5)
Stav k 31. decembru
2014

Spolu

Spolu

Stav k 31. decembru
Analýza celkových rezerv

2015

2014

Dlhodobé
Krátkodobé
Spolu

1 898
298
2 196

1 470
3 371
4 841
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Dôchodkové programy a ostatné dlhodobé požitky

V súvislosti s penzijným programom s vopred stanoveným dôchodkovým plnením a ostatnými
dlhodobými zamestnaneckými požitkami boli vykázané nasledujúce hodnoty:
(i)

Penzijný program pri odchode do dôchodku
Stav k 31. decembru
2015
2014

Súþasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom do
dôchodku
Záväzok vykázaný vo Výkaze finanþnej situácie

1 043
1 043

1 150
1 150

Hodnoty vykázané v Individuálnom výkaze ziskov a strát sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Náklady súþasnej služby
Náklady minulej služby
Úrokový náklad
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch

90
22
112

78
-594
27
-489

Pohyby v súþasnej hodnote záväzkov z dôchodkového plánu sú:
Stav k 31. decembru
2015
2014

Súþasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom do
dôchodku na zaþiatku roka
Prevod do Záväzkov súvisiacich s majetkom držaným na predaj
Reorganizácia (Pozn. þ. 5)
Náklady súþasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené požitky
Náklady minulej služby
Poistno-matematicka strata / (zisk)

1 150
-332
90
22
-20
133

4 713
-48
-2 919
78
27
-41
-594
-66

Súþasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom do
dôchodku na konci roka

1 043

1 150
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Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (jubileá a vernostné odmeny)
Stav k 31. decembru
2015
2014

Súþasná hodnota nezaistených záväzkov
Záväzok vykázaný vo Výkaze finanþnej situácie

221
221

276
276

Hodnoty vykázané v Individuálnom výkaze ziskov a strát sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2015
2014
Náklady súþasnej služby
Poistno-matematická strata / (zisk)
Úrokový náklad
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch

27
11
5
43

27
-39
8
-4

Pohyby v súþasnej hodnote záväzkov programov s definovaným plnením sú:

Stav k 31. decembru
2015
2014
Súþasná hodnota nezaistených záväzkov na zaþiatku roka
Prevod do Záväzkov súvisiacich s majetkom držaným na predaj
Reorganizácia (Pozn. þ. 5)
Náklady súþasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené požitky
Poistno-matematická strata / (zisk)
Súþasná hodnota nezaistených záväzkov na konci roka

276
-71
27
5
-27
11
221

835
-9
-528
27
8
-18
-39
276

Základné poistno-matematické predpoklady pri stanovení rezervy na odchodné boli nasledovné:
Priemerný poþet zamestnancov k 31. decembru 2015
Percento zamestnancov, ktorí ukonþia zamestnanecký
pomer v Spoloþnosti pred odchodom do dôchodku
(miera fluktuácie)

351

Oþakávaný nárast miezd - dlhodobý
- krátkodobý
Diskontná miera

1,70% p. a.
0,70% p. a.
0,00 - 2,55 % p. a. (2016 – 2059)

Priemerný poþet zamestnancov k 31. decembru 2014
Percento zamestnancov, ktorí ukonþia zamestnanecký
pomer v Spoloþnosti pred odchodom do dôchodku
(miera fluktuácie)

373

Oþakávaný nárast miezd - dlhodobý
- krátkodobý
Diskontná miera

1,80% p. a.
0,50% p. a.
0,15 - 3,09 % p. a. (2015 – 2058)

Približne 1,88 % p.a., v závislosti
od veku a pohlavia

Približne 1,69 % p.a., v závislosti
od veku a pohlavia

Stredoslovenská energetika, a.s.
Poznámky individuálnej úþtovnej závierky k 31. decembru 2015 zostavenej podĐa
Medzinárodných štandardov pre finanþné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaĐ nie je uvedené inak)

51

Ak by sa skutoþná diskontná sadzba odlišovala o 1% od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota
záväzku z titulu dôchodkových plnení by bola o 180 tis. EUR nižšia alebo o 213 tis. EUR vyššia.
(2014: o 157 tis. EUR nižšia alebo o 156 tis. EUR vyššia).

(b)

Rezerva za ruþenie voþi dcérskej spoloþnosti SSE-PD

SpoloþnosĢ poskytla záruku za bankový uver v prospech Komerþní banky Bratislava, a.s.,
za spoloþnosĢ SSE-PD v sume 100% úveru (až do sumy 21 600 tis. EUR).
Rezerva vo výške 634 tis. EUR (2014: 2 744 tis. EUR) bola vytvorená na pokrytie pravdepodobných
peĖažných plnení Spoloþnosti súvisiacich s touto zárukou. Hodnota tejto rezervy, splatná do 12 mesiacov
je 634 tis. EUR (2014: 2 700 tis. EUR), nad 12 mesiacov je to suma 0 tis. EUR (2014: 44 tis. EUR).

(c)

Rezerva na stratové kontrakty

SpoloþnosĢ posúdila svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv s dodávateĐmi a zákazníkmi
a zaúþtovala rezervu na nevyhnutné straty vyplývajúce zo zmluvných záväzkov z dôvodu, že náklady
na splnenie zmluvných záväzkov prevyšujú výnosy k nim prislúchajúce, v hodnote 117 tis. EUR (2014:
477 tis. EUR).

(d)

Rezerva na právne spory

SpoloþnosĢ roþne prehodnocuje rezervu na právne spory , ktoré sa riešia právnou cestou. V roku 2014
SpoloþnosĢ zrušila rezervu na právne spory. Manažment spoloþnosti sa rozhodol neuvádzaĢ ćalšie
podrobnosti ohĐadom týchto súdnych sporov.

(e)

Rezerva na odstupné

Rezerva na odstupné predstavuje odhad výšky odstupného pre zamestnancov ako výsledok
schváleného a odkomunikovaného reorganizaþného procesu, ktorý sa dovĚšil v roku 2015 (2014: sa
dovĚši v roku 2015).
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20 Tržby
Tržby zahĚĖajú nasledovné položky:

Tržby za dodávku a distribúciu elektrickej energie:
– veĐkoodberatelia a drobní podnikatelia
– domácnosti
– dlhodobé zmluvy, spotové zmluvy, sprostredkovanie, odchýlky,
cezhraniþný profil
Tržby z predaja plynu
Ostatné tržby:
SLA zmluvy
Telekomunikaþné a IT služby
Ostatné tržby
Spolu

2015

2014

315 555
179 276

323 580
187 271

131 796
43 893

72 177
9 707

10 422
855
485
682 282

20 636
849
347
614 567

Tržby z predaja elektriny na spotovom trhu predstavujú predovšetkým výnosy z predaja prebytku
elektriny. Prebytok vzniká v dôsledku neoþakávanej krátkodobej odchýlky v spotrebných diagramoch.
SúþasĢou tržieb sú tiež poplatky platené stálymi zákazníkmi za odchýlky od ich plánovanej spotrebnej
krivky.
Výnosy zo sprostredkovania predstavujú poplatky za transfer elektrickej energie zákazníkom, ktorí nie
sú stálymi zákazníkmi Spoloþnosti.
Tržby z predaja elektrickej energie dcérskej spoloþnosti SSE-D predstavujú predaj elektrickej energie
na krytie strát distribuþnej siete a vlastnú spotrebu, ktoré SSE-D nemôže pokryĢ z vlastných zdrojov.
Všetky tieto výnosy sa vykazujú, keć je elektrická energia dodaná alebo v momente, keć sa naplnia
zmluvné podmienky.
SpoloþnosĢ fakturuje distribúciu elektrickej energie, ktorá je poskytnutá od SSE-D a iných distribuþných
spoloþností, koneþnému zákazníkovi zvyþajne spolu s cenou elektrickej energie predovšetkým formou
tzv. integrovanej zmluvy (cena za elektrickú energiu je koneþnému zákazníkovi fakturovaná spolu
s distribuþným poplatkom). Výnos z distribúcie je fakturovaný v rovnakej výške ako náklad za
distribúciu v hodnote 280 449 tis. EUR ( 2014: 293 250 tis. EUR).
SpoloþnosĢ poskytuje služby svojim dcérskym spoloþnostiam na základe SLA zmlúv (z anglického
„Service level agreement“). Tieto služby obsahujú najmä:

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Finanþné a daĖové služby,
Úþtovníctvo,
Správa majetku,
Interný audit,
Komunikácia a marketing,
Manažment IT a telekomunikácií,
Zákaznícky servis,
Call cetrum,
Preberanie zodpovednosti za odchýlky v distribuþnej sieti.

ÚRSO reguluje niektoré aspekty vzĢahov Skupiny so zákazníkmi, vrátane ceny elektriny a služieb
poskytovaných urþitým zákazníkom Skupiny.
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21 Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky, distribuþné poplatky
Nasledujúce položky boli zahrnuté do nákupov elektrickej energie a súvisiacich poplatkov:

Nákup elektrickej energie z:
Dlhodobé zmluvy
Spotové zmluvy a náklady na vysporiadanie odchýlok
Dodávky zo zahraniþia
Nákup plynu a distribuþné poplatky
Nákup elektriny od SSE-D
Nákup elektriny z obnovitelných zdrojov *
Distribuþné poplatky
Spolu

2015

2014

148 588
79 726
27
42 727
62
83 923
280 449
635 502

176 300
34 819
36
8 892
56 210
293 250
569 507

* SpoloþnosĢ bola poverená dcérskou spoloþnosĢou SSE-D, a.s výkupom elektriny od výrobcov
OZE/KVET.

22 Osobné náklady

Mzdy a platy
Ostatné mzdové náklady
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie – fondy so stanovenými
príspevkami
Dôchodky a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
Spolu

2015

2014

8 073
524

8 243
614

2 485
155
11 237

2 680
-493
11 044

23 Ostatné prevádzkové náklady a výnosy
Ostatné prevádzkové náklady v roku 2015 a 2014 boli:
Služby IT
Náklady na poštové a telekomunikaþné služby
Tvorba opravnej položky k pohĐadávkam
Operatívny leasing
Náklady na audit a konzultaþné služby
Náklady na fakturaþné meranie
Opravy a údržba
Dane a ostatné poplatky
Poistné
Strata z predaja dlhodobého majetku (Poznámka þ.5)
Rezerva na súdne spory
Rezerva na ruþenie a opravná položka k pohĐadávkam voþi SSE-PD
Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

2015
3 707
1 575
1 539
1 090
619
458
164
113
76
-2 002
4 172
11 511

2014
3 864
1 966
2 053
1 226
418
343
971
329
109
1 205
-1 299
-1 775
2 905
12 315

Stredoslovenská energetika, a.s.
Poznámky individuálnej úþtovnej závierky k 31. decembru 2015 zostavenej podĐa
Medzinárodných štandardov pre finanþné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaĐ nie je uvedené inak)

54

Náklady na audit a poradenstvo obsahujú náklady na overenie úþtovnej závierky a iné služby
poskytnuté audítorskou spoloþnosĢou:

Náklady na audit a poradenstvo
Overenie úþtovnej závierky
Ostatné neaudítorské služby
Spolu

2015

2014

122
122

61
4
65

Ostatné prevádzkové výnosy v roku 2015 a 2014 boli:

Zisk z predaja dlhodobého majetku
Reorganizácia (Pozn. þ.5)
Nekomoditné produkty
Ostatné
Spolu

2015

2014

3 078
897
833
2 575
7 383

1 168
1 488
2 656

2015

2014

75
1 083
20

111
1 374
224

-976
-9
41 474
4 773
108
-137
46 411

-1 240
-10
39 079
1 200
13
-63
40 688

24 Finanþné výnosy, netto

Výnosové úroky
z krátkodobých vkladov v banke a bežných úþtov
z pôžiþiek spriazneným stranám
z cash-poolingu
Nákladové úroky
na bankové úvery
na cash-pooling
Výnosy z dividend
Záväzková provízia
Ostatné finanþné výnosy
Ostatné finanþné náklady
Finanþné výnosy netto

SpoloþnosĢ má uzavretú zmluvu o úverovom rámci s dcérskou spoloþnosĢou SSE-D, a. s. .
Výnosy z dividend zahĚĖajú výnosy z dividend prijatých od dcérskych spoloþností a spoloþných
podnikov.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
Elektroenergetické montáže, a.s.
SSE-Metrológia, s.r.o.
SSE-Solar, s.r.o.
SSE CZ, s.r.o.
Energotel, a.s.
SPX, s. r. o.

2015

2014

41 128
346
41 474

35 916
648
837
1 343
100
199
36
39 079
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25 DaĖ z príjmov
Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je nasledovný:
2015

2014

Zisk pred zdanením

73 360

55 142

Teoretická daĖ z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 22%
- Ostatné príjmy nepodliehajúce zdaneniu
- DaĖovo neuznateĐné náklady
- DaĖ z príjmov týkajúca sa minulých období
- Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
- DaĖový vplyv osobitného odvodu
- IFRS úprava VH z transakcie "Reorganizácia Skupiny"

16 139
-9 758
280
104
1 217
-268
7 714

12 131
-9 543
1 020
69
542
-119
-748
3 352

-1 885
9 599
7 714

-808
4 091
69
3 352

Celkovo vykázaná daĖ
Celková daĖ za vykazované obdobie zahĚĖa:
- Odložený daĖový výnos (Pozn. þ. 18)
- Splatná daĖ za vykazované obdobie z pokraþujúcich þinností
- DaĖ z príjmov týkajúca sa minulých období

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22% (2014: 22%). Efektívna daĖová sadzba pre rok 2015 je
10,52 % (v 2014: 6,08%).
V roku 2013 sa novelou zákona o osobitnom odvode predĎžilo posledné odvodové obdobie do
decembra 2016. Zákon upravuje povinnosĢ platenia odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
regulovanou osobou. PovinnosĢ platiĢ osobitný odvod má regulovaná osoba, ktorá má oprávnenie na
výkon þinnosti v oblasti ako napríklad energetika, poisĢovníctvo, farmácia a tak ćalej.
Základom odvodu je výsledok hospodárenia pred zdanením za úþtovné obdobie ponížený o 3 000 tis.
EUR. Sadzba odvodu je 0,00363 za kalendárny mesiac, þo predstavuje 0,04356 (4,356 %) za
12 mesiacov. Odvod sa poþíta ako súþin sadzby odvodu a sumy základu odvodu. Odvod sa platí
mesaþne, priþom prvým odvodovým obdobím bol september 2012 (vychádzalo sa pritom z výsledku
hospodárenia za rok 2011) a posledným bude december 2016.
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26 Podmienené záväzky
Zdanenie
VzhĐadom na to, že mnohé oblasti slovenského daĖového práva doteraz neboli dostatoþne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daĖové orgány aplikovaĢ. Mieru tejto neistoty nie je
možné kvantifikovaĢ a zanikne až potom, keć budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne
interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoloþnosti si nie je vedomé žiadnych okolnosti, v
dôsledku ktorých by vznikol významný náklad.
Súdny spor
SpoloþnosĢ þelí žalobe na 42 952 tis. EUR plus trovy konania. Manažment spoloþnosti na základe
právnej analýzy prípadu neoþakáva dopad na SpoloþnosĢ a považuje riziko neúspechu v tomto
procese za málo pravdepodobné.

27 Zmluvné záväzky
(a)

Budúce investiþné výdavky

Investiþné výdavky zmluvne dohodnuté ku dĖu, ku ktorému sa úþtovná závierka zostavuje, avšak
nevykázané vo Výkaze o finanþnej situácii:

Dlhodobý hmotný majetok
Nehmotný majetok
Spolu

(b)

2015

2014

709
6
715

271
271

Povinnosti z operatívneho leasingu - SpoloþnosĢ vystupuje ako nájomca

SpoloþnosĢ si prenajíma rôzne stroje a zariadenia na základe vypovedateĐných zmlúv o operatívnom
leasingu. Výpovedná lehota zo strany Spoloþnosti je u týchto zmlúv 12 mesiacov.
Náklady na leasing poþas roka, vykázané vo Výkaze ziskov a strát, sú uvedené v Poznámke 23.
Budúce minimálne leasingové platby z vypovedateĐných operatívnych leasingových zmlúv (teda roþný
náklad leasingov s roþnou výpovednou lehotou) sú splatné nasledovne:

Do 1 roka
Spolu

2015

2014

1 090
1 090

1 399
1 399
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Nákupné kontrakty (elektrická energia a plyn)

Výdavky zmluvne dohodnuté ku dĖu, ku ktorému sa úþtovná závierka zostavuje, avšak nevykázané vo
Výkaze o finanþnej situácii z kontraktov na nákup elektrickej energie a plynu na krytie
predpokladaného predaja boli nasledovné:

Nákupné kontrakty na rok 2015
Nákupné kontrakty na rok 2016
Nákupné kontrakty na rok 2017
Nákupné kontrakty na rok 2018
Spolu

2015

2014

205 180
29 772
6 082
241 034

211 916
49 419
7 710
269 045

28 Údaje na podsúvahových úþtoch
(a)

Majetok vzatý do prenájmu

SpoloþnosĢ v rámci reorganizácie Skupiny (Pozn. þ. 5) k 1. januáru 2015 predala nákladné vozidlá a
mechanizáciu nad 3,5t, prívesy, resp. inú dopravno-mechanizaþnú techniku (DMT) do dcérskej
spoloþnosti SSE-D. Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t boli predané externej leasingovej spoloþnosti.
ZároveĖ k 1. januáru 2015 vstúpila SpoloþnosĢ do vzĢahu s externou leasingovou spoloþnosĢou. K 31.
decembru 2015 leasingová spoloþnosĢ zabezpeþuje služby spätného operatívneho leasingu pre
vozidlá do 3,5 t (v poþte 13 kusov) a služby operatívneho leasingu nových vozidiel do 3.5 tony (v poþte
41 kusov).
SpoloþnosĢ má k 31. decembru 2015 v nájme nenasvietené optické vlákna a káble v sume 380 tis. EUR
(2014: 379 tis. EUR) a iný energetický majetok (predovšetkým podperné body, distribuþné
transformátory) v sume 778 tis. EUR (2014: 983 tis. EUR).
(b)

Majetok daný do prenájmu

SpoloþnosĢ prenajímala (operatívny prenájom) k 31. decembru 2014 osobné vozidlá, nákladné vozidlá,
prípadne iné vozidlá, alebo inú dopravno-mechanizaþnú techniku (DMT) dcérskym spoloþnostiam.
Zmluva na prenájom bola uzavretá na dobu neurþitú, výpovedná lehota bola jeden rok. Celkový poþet
prenajatých vozidiel v roku 2014 bol 679. S operatívnym nájmom vozidiel SpoloþnosĢ poskytuje aj
nasledujúce služby: zaistenie tvorby vozového parku, dispeþerské riadenie, opravu a údržbu DMT,
riešenie poistných udalostí a iné. Výnosy z prenájmu vrátane PHM predstavovali za rok 2014 sumu 7
810 tis. EUR.
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29 Transakcie so spriaznenými stranami
DĖa 26. mája 2014 spoloþnosti EPH Financing II a.s. (zanikajúca spoloþnosĢ) a EP Energy, a.s
(nástupnická spoloþnosĢ) uzatvorili projekt zlúþenia, na základe ktorého imanie zanikajúcej spoloþnosti
prešlo na nástupnícku spoloþnosĢ.
Transakcie so spriaznenými stranami sú vykázané nasledovne:
a.

b.

x
x
x

priama a najvyššia materská spoloþnosĢ
EP Energy, a.s. od 26. mája 2014
EPH Financing II, a.s. do 26. mája 2014
Energetický a prĤmyslový holding, a.s.

x
x
x
x

subjekty pod spoloþnou kontrolou skupiny EPH, pridružené podniky a ich organizaþné zložky
EP ENERGY TRADING, a.s., organizaþná zložka
EP Investment Advisors, s.r.o.
Eustream, a.s.
SPP - distribúcia,a.s.

x
x
x
x
x
x

dcérske spoloþnosti
Elektroenergetické montáže, a.s., Žilina
SSE – Metrológia, spol. s r.o., Žilina
SSE CZ, s.r.o., Praha
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina
Stredoslovenská energetika – Project Development, s.r.o., Žilina
SSE – Solar, s.r.o. Žilina

x
x

spoloþné podniky, v ktorých je úþtovná jednotka nekontrolujúcim spoloþníkom / akcionárom
Energotel, a.s. Bratislava
SPX, s.r.o., Žilina

x
x
x

þlenovia kĐúþového vedenia úþtovnej jednotky alebo jej materskej spoloþnosti
þlenovia predstavenstva
þlenovia dozornej rady
divízni riaditelia

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

slovenským štátom kontrolované subjekty
OKTE, a.s.
Železnice Slovenskej republiky
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloþnosĢ, a.s
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Slovenská elektrizaþná prenosová sústava, a.s.
Západoslovenská distribuþná, a.s..
Východoslovenská distribuþná, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
Ostatné (obce, vodárenské spoloþnosti, štátne nemocnice a pod.)

c.

d.

e.

f.
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Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Transakcie s tými spriaznenými stranami, s ktorými SpoloþnosĢ uskutoþnila významné transakcie
alebo mala významné zostatky k 31. decembru 2015, sú popísané nižšie. Transakcie so spriaznenými
stranami sa uskutoþnili za bežných trhových podmienok.
Zostatky so spriaznenými stranami k 31. decembru 2015 sú uvedené v nasledujúcej tabuĐke:
a

b

c

d

PohĐadávky z obchodného styku (brutto)

-

3 091

23 624

89

Ostatné pohĐadávky (brutto)
pôžiþka pre SSE-D (efektívna úroková miera je
2,94% p.a., splatnosĢ od roku 2007 do 2023)

-

-

27 923

-

pôžiþka pre SSE-PD (pred opravnou položkou)
pohĐadávka z cash poolingu pre SSE-CZ
úroky z pôžiþiek dcérskym spoloþnostiam

-

-

12 000
1 388
859

-

Pôžiþky
záväzok z cash-poolingu (efektívna úroková
miera je 0,01% p.a.)

-

-

-73 823

-

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

-

-9 632

-7 173

-3

Výnosy a náklady so spriaznenými stranami za rok konþiaci 31. decembra 2015 boli nasledovné:

Predaj elektrickej energie a plynu
Tržby z poskytnutých služieb
Výnosy z prenájmu
Predaj majetku
Nákup elektrickej energie a plynu
Nákup materiálu a ostatných vstupov
Služby
Ostatné náklady
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatné finanþné výnosy
Príjem z dividend

a
-28
-

b
41 726
-102 279
-38
-

c
58 201
9 852
667
829
-183 707
-1 265
-10
1 103
-9
4 448
41 128

d
10
840
46
-546
-12
346
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Transakcie s tými spriaznenými stranami, s ktorými SpoloþnosĢ uskutoþnila významné transakcie
alebo mala významné zostatky k 31. decembru 2014 sú popísané nižšie. Transakcie so spriaznenými
stranami sa uskutoþnili za bežných trhových podmienok.
Zostatky so spriaznenými stranami k 31. decembru 2014 sú uvedené v nasledujúcej tabuĐke:

PohĐadávky z obchodného styku (brutto)

a

b

c

d

-

836

7 257

88

Ostatné pohĐadávky (brutto)
pôžiþka pre SSE-D (efektívna úroková miera je
3,02% p.a., splatnosĢ od roku 2007 do 2023)

-

-

35 792

-

pôžiþka pre SSE-PD (pred opravnou položkou)
pohĐadávka z cash poolingu pre SSE-CZ
úroky z pôžiþiek dcérskym spoloþnostiam

-

-

12 000
6 089
814

-

-

-

-86 092

-

-57

-1 461

-10 937

-22

Výnosy a náklady so spriaznenými stranami za rok konþiaci 31. decembra 2014 boli nasledovné:
a
b
c
Predaj elektrickej energie
2 886
13 508
Tržby z poskytnutých služieb
23 292
Výnosy z prenájmu
370
Predaj majetku
12 896
Nákup elektrickej energie
-5 141
-221 883
Nákup materiálu a ostatných vstupov
-1
Služby
-57
-13
-1 063
Ostatné náklady
-2
Výnosové úroky
1 598
Nákladové úroky
-10
Ostatné finanþné výnosy
1 200
Príjem z dividend
38 843

d
852
48
-569
-14
235

Pôžiþky
záväzok z cash-poolingu (efektívna úroková
miera je 0,01% p.a.)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

Vláda Slovenskej republiky má významný vplyv na SpoloþnosĢ a je preto považovaná za spriaznenú
stranu. V súþasnosti vláda Slovenskej republiky neposkytuje širokej verejnosti ani spoloþnostiam,
v ktorých má významný vplyv, úplný zoznam spoloþností, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované
priamo alebo nepriamo štátom. VzhĐadom na tieto okolnosti vedenie Spoloþnosti zverejĖuje iba
informácie, ktoré jej súþasný úþtovný systém umožĖuje zverejĖovaĢ vo vzĢahu k aktivitám so
spoloþnosĢami s kontrolou štátu a so spoloþnosĢami, o ktorých vedenie Spoloþnosti predpokladá na
základe svojho najlepšieho vedomia, že by mohli byĢ považované za spoloþnosti s kontrolou štátu.
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Zostatky so spriaznenými stranami cez þlenov kĐúþového vedenia k 31. decembru 2015 sú uvedené
v nasledujúcej tabuĐke:
Stav k 31. decembru
2015
2014
PohĐadávky z obchodného styku
Majetok spolu

27
27

9
9

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky spolu

-9
-9

-

Výnosy a náklady so spriaznenými stranami cez þlenov kĐúþového vedenia boli nasledovné:
2015

2014

Predaj elektrickej energie a súviciace poplatky
Predaj spolu

213
213

89
89

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky
Nákup spolu

-1
-1

-1
-1

Transakcie s vládnymi inštitúciami a so spoloþnosĢami s kontrolou štátu sa uskutoþnili za bežných obchodných
podmienok. K 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014 otvorené zostatky s vládnymi inštitúciami a so
spoloþnosĢami s kontrolou štátu boli nasledovné:

Stav k 31. decembru
2015
2014
PohĐadávky z obchodného styku (brutto)
- SEPS / OKTE
- ostatné spoloþnosti

10 359
4 135

11 176
529

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
- SEPS / OKTE
- ostatné spoloþnosti

-8 141
-2 053

-9 121
-812

Výnosy a náklady so spoloþnosĢami s kontrolou štátu a vládnymi inštitúciami boli nasledovné:
2015

2014

Predaj elektrickej energie a súvisiace poplatky
- SEPS / OKTE
- ostatné spoloþnosti

23 729
42 655

37 362
42 859

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky
- SEPS / OKTE
- ostatné spoloþnosti

-158 240
-18 086

-146 225
-12 466

SEPS, a.s. (slovenský operátor prenosovej siete) je pod kontrolou Slovenskej republiky
prostredníctvom Ministerstva financií.
OKTE, a.s. (organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) je dcérskou spoloþnosĢou SEPS a.s.
Organizuje a vyhodnocuje krátkodobý trh s elektrinou a zabezpeþuje zúþtovanie odchýlok na území
Slovenskej republiky. Podlieha regulácii ÚRSO.
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OdmeĖovanie štatutárnych orgánov a vedúcich pracovníkov

Štruktúra odmien prijatých þlenmi predstavenstva, vedúcimi pracovníkmi a ostatnými þlenmi
štatutárnych orgánov Spoloþnosti v roku 2015 a 2014:
Predstavenstvo a vedúci pracovníci
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Ostatné nepeĖažné príjmy
Spolu

Dozorná rada
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Ostatné nepeĖažné príjmy
Spolu

Rok ukonþený 31. decembra
2015
2014
853
24
877

906
24
930

Rok ukonþený 31. decembra
2015
2014
104
1
105

105
2
107

30 Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka
Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v úþtovnej závierke za rok 2015.

