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SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.:
SPRÁVA Z AUDITU INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Názor
Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá
zahŕňa individuálnu súvahu k 31. decembru 2020, individuálny výkaz ziskov a strát, individuálny výkaz komplexného výsledku,
individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní a individuálny výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti
k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade
s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (EÚ).
Základ pre názor
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa
bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit individuálnej účtovnej závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa
ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora,
ktoré sú relevantné pre náš audit individuálnej účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zdôraznenie skutočností
Upozorňujeme na poznámky 3 a 15 ku individuálnej účtovnej závierke. Spoločnosť ocenila svoje záväzky vyplývajúce
z prevádzky jadrových elektrární a vytvorila súvisiace rezervy k 31. decembru 2020 na základe odhadu manažmentu budúcich
výdavkov potrebných na úhradu týchto záväzkov keď sa stanú splatnými. Odhady a predpoklady, ktoré manažment zohľadnil
pri tvorbe týchto rezerv, sú vo svojej podstate citlivé na očakávania vývoja budúcich nákladov a prognózovaných peňažných
tokov, načasovania peňažných tokov, inflácie, diskontných sadzieb, technických plánov a zmien vládnej legislatívy. Akékoľvek
zmeny týchto parametrov by mohli významne ovplyvniť hodnotu rezerv vykázaných v individuálnej účtovnej závierke
v budúcich obdobiach.
Upozorňujeme na poznámky 2.1, 5, 19 a 32 ku individuálnej účtovnej závierke týkajúcich sa významných súm vykázaných ako
obstarávaný majetok v súvislosti s výstavbou jadrovej elektrárne Mochovce, bloky 3 a 4, a načerpaných úverov, ktoré majú
významný dopad na finančnú situáciu spoločnosti. Návratnosť tohto majetku predpokladá úspešné uvedenie minimálne
tretieho bloku do prevádzky. Okrem toho bola významná časť dlhodobých úverov klasifikovaná ako krátkodobá podliehajúc
ďalším rokovaniam s financujúcimi veriteľmi spoločnosti o predĺžení súčasného technického kovenantu pre časový
harmonogram dokončenia tretieho a štvrtého bloku Mochoviec. Spoločnosť zatiaľ nepodpísala s jedným zo svojich veriteľov
ďalšie obnovenie exspirovanej dohody o dočasnom vzdaní sa práv v súvislosti s týmto technickým kovenantom. Individuálna
účtovná závierka neobsahuje žiadne úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, ktoré by mohli byť potrebné, ak by
veritelia spoločnosti požadovali predčasné splatenie svojich úverov, ktoré majú v súčasnosti nastavené splatnosti na obdobia
po roku 2025.
Upozorňujeme na poznámku 29 ku individuálnej účtovnej závierke, ktorá opisuje neistotu spojenú s výsledkom súdnych
sporov týkajúcich sa Zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo („VEG“), Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych
vzťahov VEG a Zmluvy o odškodnení.
Náš názor nie je vzhľadom na tieto skutočnosti modifikovaný.
Iná skutočnosť
Audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2019 vykonal iný
audítor, ktorý dňa 22. apríla 2020 vyjadril k tejto individuálnej účtovnej závierke nepodmienený názor.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených
subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje
samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám.
DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov
v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za individuálnu účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie individuálnej účtovnej závierky v súlade
s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán
spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti,
či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to
potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit individuálnej účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či individuálna účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané
uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských
štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby
a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické
rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto individuálnej účtovnej závierky.
V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame
profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:
•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti individuálnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy,
ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti
v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie,
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

•

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné
za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.

•

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov
a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti,
a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace
informácie uvedené v individuálnej účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej
činnosti.

•

•

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah individuálnej účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako
aj to, či individuálna účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.
S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu
zistíme.
SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na individuálnu
účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s individuálnou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu individuálnej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu individuálnej účtovnej závierky:
informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s individuálnou účtovnou závierkou za daný
rok,
výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu individuálnej účtovnej
závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom
vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 17. mája 2021
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