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1.
Príhovor predsedu
predstavenstva
a generálneho riaditeľa

1

Vážení zákazníci, obchodní partneri,
akcionári a kolegovia,
uplynulý rok 2021 sa niesol v znamení
pokračujúcej pandémie COVID-19
nielen v odvetví energetiky, ale v celej
spoločnosti. Už od jeho začiatku sme
počítali s tým, že sa popri všetkých
našich aktivitách budeme musieť
dôsledne zamerať na minimalizáciu
negatívnych dopadov tejto pandémie
na našich zamestnancov a našu spoločnosť. V porovnaní s rokom 2020
sme však už disponovali viacerými
skúsenosťami a znalosťami, tak sme
mohli aplikovať do praxe odskúšané
a fungujúce postupy. Vďaka tomu sme
dokázali úspešne naplniť poslanie
našej spoločnosti a legislatívou stanovené povinnosti bez zásadných nepriaznivých následkov, a to aj napriek
eskalácii pandemickej situácie. Vďačíme za to predovšetkým zodpovednému prístupu našich zamestnancov, ich
ochote dodržiavať protipandemické
opatrenia a tiež príkladnému postoju
k vakcinácii proti ochoreniu. V pomere
zaočkovaných osôb k celkovému počtu zamestnancov sme veľmi výrazne
prekročili celoštátny priemer. V mene
celého vedenia spoločnosti patrí uznanie a vďaka našim zamestnancom za
ich zodpovedný prístup k sebe, k svojim blízkym, kolegom a okoliu.
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V oblasti distribúcie elektriny, našej
hlavnej činnosti, sme dokázali udržať
štandardnú kvalitu nami poskytovaných
služieb. Vo viacerých oblastiach sme
dokonca dosiahli lepšie parametre ako
v predchádzajúcom roku. Dôležitú úlohu
pri tom zohrali zrealizované investície
do infraštruktúry v podobe významných
rekonštrukcií či ďalšieho rozširovania
distribučnej siete na území stredného
Slovenska. V roku 2021 sme do distribučnej siete investovali približne 43 miliónov eur.
Dianie na európskom energetickom
trhu, najmä v druhej polovici roka,
začali výrazne negatívne ovplyvňovať
globálne faktory. Ich dôsledkom bolo
radikálne zvýšenie ceny silovej elektriny
na burze. Pre niektorých účastníkov trhu
to znamenalo ukončenie ich pôsobenia.
Zabezpečenie dodávok elektrickej
energie ich zákazníkom muselo byť
následne riešené na účet ostatných
energetických spoločností. Negatívny
vývoj ceny silovej elektriny zasiahol,
žiaľ, v nemalej miere aj našu spoločnosť,
hoci podstatne horšie sa to prejaví
najmä v roku 2022. Ďalšou problematickou oblasťou sa stal nákup materiálu
a kľúčových komponentov, kde sme sa
museli vysporiadať nielen so zvyšujúcou
sa cenou, ale aj s ich nedostatkom alebo
meškaním dodávok

Napriek všetkým spomenutým ťažkostiam sa nám podarilo rok 2021 ukončiť
s pozoruhodným výsledkom v objeme
distribuovanej elektriny vo výške
6,4 TWh. Tento objem je dokonca vyšší
aj v porovnaní s obdobím pred začiatkom pandémie, ktorú sprevádzalo
spomalenie rastu slovenskej ekonomiky
spojenej s poklesom spotreby energií.
Snaha neustále zlepšovať služby poskytované našim zákazníkom vyústila
do úspešnej implementácie viacerých
noviniek. Jednou z nich, ktorú určite
naši zákazníci ocenia, bolo zavedenie
centrálneho elektronického systému
žiadostí. Miera využívania tohto nástroja
je jasným dôkazom efektívneho riešenia
jednotlivých krokov potrebných pri službách spojených s distribúciou elektriny
a efektívnej komunikácie. S internou

Prečítaním tejto výročnej správy
budete mať možnosť detailnejšie sa
oboznámiť s ďalšími informáciami
týkajúcimi sa výsledkov hospodárenia
našej spoločnosti a aktivít v roku 2021.
Sú to výsledky práce našich zamestnancov a výsledky spolupráce s našimi
obchodnými partnermi, dodávateľmi
a odberateľmi elektrickej energie.
Všetkým, ktorí sa v uplynulom roku podieľali na zabezpečení činností a aktivít
Stredoslovenskej distribučnej, a.s., patrí
úprimné poďakovanie. Pevne dúfame,
že v našej dobrej spolupráci budeme
pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach.

S úctou

Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

1

podporou tohto riešenia súviseli aj viaceré organizačné zmeny, ktoré by mali
prispieť k dosiahnutiu sledovaného cieľa.

Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ
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2.
O spoločnosti
2.1 Základné údaje o spoločnosti
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., (ďalej tiež „SSD, a.s.“
alebo „spoločnosť“) bola založená
s obchodným menom Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., dňa
22. marca 2006. Do Obchodného
registra Okresného súdu v Žiline bola
zapísaná dňa 8. apríla 2006. Vznik bol
iniciovaný povinnosťou spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a.s., zrealizovať právne oddelenie činností spojených s prevádzkovaním distribučnej
sústavy, tzv. unbundling. Spoločnosť
pôsobí v Žilinskom, Banskobystrickom
a v časti Trenčianskeho kraja, kde dis-
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tribuuje elektrickú energiu pre viac ako
770 000 odberných miest – zákazníkov,
t. j. podnikateľov a domácnosti. Spoločnosť začala aktívnu činnosť 1. júla 2007,
kedy sa podľa § 25, odsek 1 zákona
o energetike (unbundling) uskutočnilo
oddelenie prevádzkovateľa distribučnej
sústavy vkladom časti podniku – divízie
7000 - prevádzkovateľ distribučnej sústavy – do základného imania dcérskej
spoločnosti Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a.s. Dňa 1. marca 2018
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., zmenila svoje obchodné meno
na Stredoslovenská distribučná, a.s.

2.2 Identifikačné údaje
Obchodné meno:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Adresa:

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO:

36442151

DIČ:

2022187453

IČ DPH:

SK 2022187453

Bankové spojenie:

VÚB, a. s., Žilina

IBAN:

SK44 0200 0000 0021 4355 0551

BIC:

SUBASKBX

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
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2.3 Predmet činnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s.,
podniká na základe licencií udelených
podľa osobitných zákonov Slovenskej
republiky v týchto hlavných činnostiach:
•d
 istribúcia elektriny,
• montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
• projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
• poradenská činnosť v energetike,
• inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo,

•p
 renájom energetických zariadení,
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
• opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických
technických zariadení v rozsahu S, O
(OU, R, M) – E1-A,
• montáž určených meradiel.

2.4 Akcionárska štruktúra
Jediným akcionárom spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s., vlastniacim 100 % akcií, je Stredoslovenská
energetika Holding, a.s., so sídlom
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,

2

Kľúčovým predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia elektriny koncovým
odberateľom, ktorá sa vo väčšine
prípadov fakturuje prostredníctvom
obchodníkov s elektrinou formou tzv.
zmluvy o združenej dodávke elektriny.

IČO: 36403008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka číslo 10328/L, deň
zápisu 1. január 2002.

Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10514/L,
deň zápisu 8. apríl 2006.

e-mail:

prevadzkovatel@ssd.sk

webová stránka:

www.ssd.sk
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2.5 Vedenie spoločnosti počas roka
končiaceho sa 31. decembra 2021
Predstavenstvo:
Ing. František Čupr, MBA

predseda

Ing. Roman Hušťava

podpredseda

JUDr. Peter Hajduček

člen

Ing. Roman Filipoiu

člen

Petr Kozojed

člen

2

Dozorná rada:
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Ing. Drahomír Múdry

predseda

Gary Mazzotti

podpredseda

Ing. Róbert Klimo

člen

Mgr. Michal Komada

člen

Ing. Pavol Matlák

člen, (do 10. septembra 2021)

Mgr. Maroš Skopal

člen

Ing. Dušan Majer

člen zvolený zamestnancami

Ing. Igor Pištík

člen zvolený zamestnancami

Ing. Miroslav Martoník

člen zvolený zamestnancami

2
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Organizačná štruktúra
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2.6 Organizačná štruktúra
k 31. decembru 2021

sekcia Stratégia
distribučnej sústavy
Riaditeľ sekcie
divízia
Energetické aktíva
Riaditeľ divízie

2

sekcia dispečingy
Riaditeľ sekcie

sekcia Kancelária
predstavenstva a GR
Riaditeľ sekcie

2

sekcia Montáže
Riaditeľ sekcie
divízia Stavebnomontážna
činnosť
Riaditeľ divízie

Compliance officer

sekcia Príprava výroby
a projekty
Riaditeľ sekcie

sekcia Regulácia
Riaditeľ sekcie
sekcia Zákaznícky servis
Riaditeľ sekcie

Predstavenstvo

divízia Zákaznícke služby
Riaditeľ divízie

Generálny riaditeľ

sekcia Elektronické služby
zmluvných procesov
Riaditeľ sekcie

sekcia Financie
Riaditeľ sekcie

sekcia Právne
Riaditeľ sekcie

sekcia Správa majetku
a doprava
Riaditeľ sekcie

divízia Finančné
a interné služby
Riaditeľ divízie

Data protection officer

sekcia Nákup a skladové
hospodárstvo
Riaditeľ sekcie

sekcia Ľudské zdroje
Riaditeľ sekcie

divízia Prevádzka a údržba
energetických zariadení
Riaditeľ divízie
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sekcia Projektový
manažment
Riaditeľ sekcie

sekcia Prevádzka
energetických zariadení
Riaditeľ sekcie

sekcia Informačné
technológie
Riaditeľ sekcie

sekcia Údržba
energetických zariadení
Riaditeľ sekcie
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3.
Aktivity spoločnosti
3.1 Významné udalosti v roku 2021
Služby pre zákazníkov

3

Hodnotený rok významne ovplyvňovala, tak ako v roku 2020, pandémia
ochorenia COVID-19. Stredoslovenská distribučná vyvinula maximálne
úsilie, aby naplnila priority vo vzťahu
k bezpečnej a spoľahlivej prevádzke
distribučnej sústavy. Medzi ne patrila
bezpečnosť IT systémov a ich celopodnikové a celoslovenské prepojenia.
V roku 2021 bol systém webový portál
správy žiadostí v plnej produkčnej
prevádzke. Novú komunikačnú cestu
využilo v priemere 80 % žiadateľov
s požiadavkami ohľadom distribučnej
sústavy a viac ako 98 % žiadateľov,
ktorí chceli uzatvoriť zmluvy o pripojení
k zmene koncového odberateľa, čím
si chceli splniť legislatívnu povinnosť
platnú od 01.01.2019. Nový systém priniesol zákazníkom aj výhodu komunikácie a riešenia požiadaviek z pohodlia
domova, čo malo svoj mimoriadny
význam obzvlášť v režime protipandemických opatrení Slovenskej republiky.
Spoločnosť sa zapojila do projektových aktivít k implementácii štvrtého
energetického balíčka, ktoré zastrešuje
OKTE, a. s.
V priebehu roka sme vykonali štúdiu
realizovateľnosti k automatizácii vybraných procesov, čím sme identifikovali
možnosti odstránenia úzkych miest
v kľúčových procesoch s priamym
dopadom na legislatívne lehoty a povinnosti SSD. Výsledkom štúdie bola
úprava niektorých algoritmov, vzorcov
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a procesných krokov, čím sa nám
podarilo zvýšiť kvalitu poskytovaných
služieb bez dodatočných investícií.
V závere roka ukončili činnosti viacerí
dodávatelia elektriny. Bol to dôsledok
vývoja cien elektriny a plynu pre rok
2022. Legislatíva garantuje odberateľom istoty v dodávke komodít na nevyhnutne potrebný čas prostredníctvom
inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. Nevyplatené pohľadávky budú presahovať aj do ďalších rokov vo forme
právneho vymáhania. Podľa skúseností
z minulých období nie sú vyhliadky na
úhradu pohľadávok priaznivé. SSD hodnotí kladne fakt, že najväčší dodávateľ,
ktorý skončil činnosti na slovenskom
trhu s elektrinou a plynom, si záväzky
voči SSD splnil.
V priebehu roka 2021 SSD pripravila
pre koncových odberateľov aplikáciu
na samoodpočet spotrebovanej elektriny. Je zverejnená na internetovej
stránke spoločnosti www.ssd.sk.
Pristúpili sme tiež k čiastkovým organizačným zmenám, aby bola spoločnosť
pripravená plniť si povinnosti, ktoré prináša nová legislatíva. Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2021 sme činnosti
riadili a vykonávali v rámci regulovaných a nediskriminačných podmienok.

Prevádzka a údržba
energetických zariadení
Na divízii prevádzky a údržby energetických zariadení sa nám podarilo
úspešne ukončiť kampaň montáže
inteligentných meracích systémov
(IMS). Nainštalovali sme ich na 138 984
odberných miest, ktoré spĺňali legislatívou stanovené kritériá, čím sme splnili
podmienky vyhlášky.
V oblasti spolupráce so samosprávami
sme zintenzívnili komunikáciu aj konkrétne praktické riešenia v otázkach
starostlivosti o porasty pod vzdušnými
vedeniami nízkeho napätia v mestách
a obciach.

3

V priebehu roka 2021 sme sa museli
vysporiadať s ôsmimi energetickými
kalamitami. Následky sme odstraňovali
v prevažnej miere internými kapacitami.
Náklady na ich odstraňovanie dosiahli
sumu 1,4 milióna eur. Pre porovnanie,
v roku 2020 sme riešili rovnaký počet
kalamít s nákladmi milión eur.
Prevádzkové havárie postihli našu
distribučnú sústavu šesťkrát na úrovni
veľmi vysokého napätia a dvakrát na
úrovni vysokého napätia. Náklady
na ich odstraňovanie sa vyšplhali na
257-tisíc eur.
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Aktivity spoločnosti

Externá komunikácia
Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou
bolo nevyhnutné, aby sa okolnostiam
prispôsobili aj aktivity v oblasti externej
komunikácie. Spoločnosť informovala
odberateľov a verejnosť prostredníctvom médií o tom, aké prijala bezpečnostné opatrenia a aký to malo vplyv
na jej aktivity. Okrem iného informovala
aj o priebehu očkovania zamestnancov
kritickej infraštruktúry, ktoré sa hneď
od spustenia dlhodobo držalo výrazne
nad úrovňou celoštátneho priemeru.
Téme sa SSD venovala najmä v prvých
mesiacoch roka, kedy bola pandemická
situácia najvážnejšia.

3

Komunikácia s externým prostredím
sa tradične venovala aj zmenám v distribučnom cenníku, energetickým kalamitám, rozsiahlejším poruchám, plánovaným odstávkam a v neposlednom
rade investičným akciám. Verejnosť
mala dostatok informácií o všetkých
kľúčových aktivitách Stredoslovenskej

Výročná správa 2021

distribučnej, či už išlo o strategické
rekonštrukcie distribučnej sústavy na
úrovni veľmi vysokého napätia alebo
riešenie kalamitných úsekov na úrovni
vysokého napätia. Pozornosť sme
venovali aj problematike životného prostredia, v ktorej sa spoločnosť angažuje
už dlhodobo. Ide napríklad o montáž
špeciálnych ochranných prvkov na
elektrické vedenia, ktoré zabraňujú
zraneniam a úhynu živočíchov, ale aj
o spoluprácu s rôznymi environmentálnymi organizáciami.
Negatívom roka 2021 z hľadiska externej komunikácie bol opäť nedostatok
možností organizovať osobné stretnutia, či už so zástupcami médií, samospráv alebo spolupracujúcich inštitúcií.
No aj napriek tomu sa externá komunikácia SSD udržala na potrebnej úrovni
a svoju funkciu naplnila. Svedčí o tom
37 publikovaných tlačových správ, viac
ako päťdesiat televíznych reportáží
a desiatky spravodajských príspevkov
v rádiách.

3.2 Investičné plánovanie,
hlavné investície v roku 2021
Našimi stálymi cieľmi sú posilňovanie
kritických miest sústavy, jej fyzická obnova, dodržiavanie štandardov kvality,
znižovanie strát pri distribúcii elektriny
a pripájanie nových odberných miest.
Investičná činnosť reflektuje aktuálne
potreby rozvoja a kvality distribučnej
sústavy, predchádzajúci vývoj, ale
aj legislatívne požiadavky na jej prevádzkovateľa. V našej spoločnosti si
uvedomujeme, že kvalita distribúcie
a bezporuchová prevádzka sú pre
zákazníkov veľmi dôležité. Plánované
činnosti a investície sú preto zacielené
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na dosahovanie požadovanej kvality
služieb. Vynakladáme maximálne úsilie,
aby sme čo najlepšie plnili očakávania
zákazníkov.
V súvislosti s poslaním našej spoločnosti je investičný proces rozdelený na
tri základné kapitoly:

Štruktúra investičných výdavkov v roku 2021
podľa jednotlivých kapitol:
nové pripojenia

11,526 mil. eur

kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení
ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou (rozvoj,
IT, meracie súpravy, dopravné prostriedky, budovy a ďalšie)
Nové pripojenia
V rámci tejto investičnej kapitoly sme
riešili rozvojové akcie výstavby distribučnej sústavy z dôvodu potreby
pripojenia väčších odberných miest na
napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia (VVN) a napäťovej úrovni vysokého
napätia (VN). Patria sem, napríklad,
priemyselné parky, polyfunkčné objekty a obchodné priestory. Na úrovni nízkeho napätia (NN) sme investovali do
budovania pripojení nových odberných
miest ako sú rodinné domy, bytové
výstavby, menšie podnikateľské objekty a objekty občianskej vybavenosti.
V roku 2021 sme ukončili na úrovni
VN a NN 246 stavieb a preinvestovali
10,245 mil. eur. Na úrovni VVN sme
preinvestovali 1,281 mil. eur.
V roku 2021 pokračovalo pripájanie
nových odberných miest aj formou
developerských projektov. Táto forma
ponúka partnerom SSD efektívny nástroj pre manažovanie času z pohľadu
žiadateľa o pripojenie. Pre SSD je prínosom najmä optimalizácia finančných
prostriedkov využitých pre budovanie
distribučnej sústavy.

24,678 mil. eur
11,873 mil. eur

3

Kvalita a zvyšovanie prenosovej
kapacity zariadení

Z hľadiska investičnej výstavby v oblasti kvality a zvyšovania prenosovej
kapacity zariadení sme v roku 2021
zrealizovali 149 stavieb na napäťovej
úrovni VN/NN a 18 stavieb na napäťovej úrovni VVN v sumárnom ročnom
investičnom náklade 24,678 mil. eur.
Účelom týchto investícií bolo zabezpečiť spoľahlivosť a plynulosť distribúcie
elektriny a z toho vyplývajúcu spokojnosť zákazníkov.

Pretrvávajúcimi prioritami výstavby
boli dodržiavanie kvalitatívnych parametrov, odstraňovanie nepriaznivého
fyzického stavu spôsobeného vonkajšími vplyvmi a životnosťou zariadení,
znižovanie poruchovosti, modernizácia
zariadení a zlepšovanie možností distribúcie elektriny.

•n
 ové pripojenia,
• kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení,
• ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou.
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Hodnoty základných ukazovateľov SAIDIP a SAIFIP dosiahnuté
v predchádzajúcom období:
Rok

SAIDIP

SAIFIP

2012

81

0,36

2013

85

0,35

2014

89

0,35

2015

118

0,46

2016

179

0,60

2017

140

0,49

2018

190

0,60

2019

194

0,65

2020

194

0,64

2021

227

0,78

3

V prípade neplánovaných prerušení
dodávky elektriny spôsobených najmä
poruchami, či už z dôvodu nepriaznivého počasia alebo z technických
dôvodov, je prioritou obnova distribúcie po prerušení v čo najkratšom čase

a v súlade s termínmi definovanými
vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016, ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu,
distribúcie a dodávky elektriny.

V tomto smere sme dosiahli parametre:
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Rok

SAIDIU

SAIFIU

2012

86

1,72

2013

83

1,81

2014

77

1,62

2015

88

1,89

2016

86

2,19

2017

91

1,97

2018

96

2,08

2019

105

2,24

2020

86

1,75

2021

97

2,12

Z dôvodu extrémnych poveternostných podmienok, najmä silného vetra,
dažďa a sneženia, došlo v priebehu
roka k ôsmim kalamitám s významným
prerušením distribúcie elektriny. Naše
distribučné územie najviac postihli
kalamity vo februári, júni a auguste.
Zasiahli predovšetkým hornaté regióny Považia, Kysúc, Oravy, Liptova,
Horehronia a Gemeru, no výpadky sa
objavovali aj v iných častiach stredného
Slovenska. Najmä vyvrátené stromy

spadnuté na elektroenergetické zariadenia mali za následok potrhané
vodiče, poohýbané konzoly, polámané
podperné body i polámané izolátory.
Postihnuté boli nielen vedenia, ale aj
stanice VN a NN ako aj zariadenia VVN.
Na odstraňovaní následkov porúch pracovali naši zamestnanci často vo veľmi
ťažko prístupnom teréne a v náročných
prírodných podmienkach. Ich cieľom je
vždy obnoviť distribúciu elektriny odberateľom v čo najkratšom čase.

3

3.3 Hlavné aktivity a investície z hľadiska
rozvoja distribučnej sústavy
Z hľadiska zabezpečenia predpísaného
zdrojového mixu a implementácie
predpisov štvrtého energetického balíčka v súlade s legislatívou Európskej
únie sme sa začali zaoberať otázkou
stanovenia kapacity výkonov zdrojov
dodávajúcich do distribučnej sústavy
SSD ako aj ďalších súvisiacich podmienok a opatrení vyplývajúcich z tohto
predpisu. Implementáciu nariadení
realizuje naša spoločnosť s ohľadom
na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
energetických zariadení, ktorá bude
následne premietnutá do podmienok
sekundárnej a terciárnej legislatívy
pripojenia.
V úzkej spolupráci s prevádzkovateľom
prenosovej sústavy a ostatnými prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav sa v roku 2021 dokončila
štúdia o pretokoch jalovej energie
z distribučnej do prenosovej sústavy.
Uvedené pretoky majú v posledných
rokoch progresívnu tendenciu z dôvodu rastúcej kabelizácie, revolučnej
zmeny charakteru spotrebičov elektriny a nasadzovania zdrojov. Zvyšovaním
napätia spôsobujú závažné problémy
v prevádzke prenosovej sústavy. Štúdia

obsahuje technicko-ekonomickú analýzu vhodnosti umiestnenia kompenzačných tlmiviek na reguláciu týchto
prietokov.

Činnosťou smerujúcou k optimalizácii
riadenia distribučnej sústavy bolo meranie prevádzkových parametrov 110 kV
vedení a hodnotenie technického stavu
našich energetických zariadení s využitím funkčného databázového modelu.
Ďalšou aktivitou bola príprava spoločného postupu so spoločnosťou
SEPS, a. s., pri výstavbe transformácie
400/110 kV v novej Elektrickej stanici
Ladce vo vlastníctve spoločnosti
SEPS, a. s., ktorá má dopad aj na značné investície na strane SSD pri výstavbe 110 kV vedení a rekonštrukcii a rozšírení existujúcej 110/22 kV Elektrickej
stanice Ladce vo vlastníctve SSD.
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Nosné projekty roku 2021:
•N
 a uzlovej elektrickej stanici Sučany
HC bola v celom rozsahu ukončená
komplexná rekonštrukcia za účelom
zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti
distribučnej sústavy SSD.
•V
 celom realizačnom rozsahu, vrátane
komplexných záverečných skúšok,
boli v koordinácii so spoločnosťou
SEPS, a. s, ukončené práce na uzlovej
elektrickej stanici Bystričany vyvolané
prechodom prenosovej sústavy z 220
kV na 400 kV a s následnou zmenou
transformácie napäťových hladín
ZVN/VVN na nový stav nadradenej
sústavy.

3

• V celom plánovanom rozsahu rekonštrukcie RIS, merania, automatickej
regulácie napätia a doplnenie diaľkového ovládania OZ boli ukončené
práce na elektrickej stanici Prievidza.
Realizáciou sa prispelo k modernizácii
systémov na automatickej elektrickej
stanici za účelom zvýšenia spoľahlivosti distribučnej siete v okolí Prievidze.
•V
 roku 2021 úspešne prebehla realizácia nových systémov komplexnej
rekonštrukcie elektrickej stanice Vlkanová, ktorá bola v realizačne ukončená a odskúšaná v celom plánovanom
rozsahu.
•V
 areáli elektrickej stanice Žilina–
Rajčianka boli zahájené práce na
výstavbe novej budovy spoločných
prevádzok v rámci rekonštrukcie RIS,
ochrán, vlastnej spotreby a R 22 kV
tak, aby bolo možné ukončiť investičnú akciu do konca roka 2022.
•V
 rámci plánu obnovy boli zahájené
doplnenia motorových generátorov
a s tým spojené úpravy v existujúcich
systémoch vlastných spotrieb na uzlovej elektrickej stanici Varín a technologickom centre Žilina–Rajčianka
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s prognózou ukončenia v priebehu
roku 2022.
•V
 roku 2021 boli vykonané plánované
výmeny transformátorov VVN/VN
na elektrických staniciach Liptovský
Mikuláš a Závažná Poruba. Výmenou
transformátorov bolo dosiahnuté
zníženie budúcich prevádzkových nákladov, zvýšenie stability distribučnej
siete a vyššia ekologická bezpečnosť
na Liptove. Na elektrických staniciach
ZDT Dubnica nad Váhom, Vavrečka
a Ladce boli vymenené uzlové tlmivky
s vyšším výkonom na elimináciu zemných prúdov.
•V
 oblasti Lučenca bola zrealizovaná
preizolácia s výmenou vodičov na
VVN elektrických vedeniach 7816
a 7820 v sumárnej dĺžke 28 km. V treťom kvartáli 2021 boli zahájené práce
na rekonštrukcii VVN elektrických
vedení č. 7859, 7860, 7868, 7870
z uzlovej elektrickej stanice Medzibrod po elektrickú stanicu Vlkanová.
Cieľom projektu, ktorého ukončenie
je plánované v priebehu roku 2022, je
okrem zvýšenia prenosovej kapacity
a rozšírenia optickej siete SSD aj statické zosilnenie stožiarov v náročnom
teréne a zabezpečenie jeho budúcej
dlhodobej bezpečnej prevádzky.
•P
 o dlhodobej príprave bola v závere
roku 2021 zahájená realizácia nového
káblového vedenia 1 x 110 kV pre zabezpečenie požiadavky priemyselného podniku v Púchove na navýšenie
dodávky elektrickej energie z dôvodu
rozšírenia výroby. Realizácia nového
podzemného káblového vedenia
s dĺžkou tri kilometre bude ukončená
skúšobnou prevádzkou v závere júna
2022.

3.4 Technické parametre distribučnej
sústavy
Technické parametre našej
distribučnej sústavy v roku 2021:
TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Celková dĺžka distribučnej sústavy v km

3
35 477

VVN

2 534

VN

11 080

NN

21 863

Počet transformovní, rozvodní, trafostaníc
Rozvodne VVN v staniciach PS/VVN

9 374
6

Transformovne VVN/VN

56

Transformačné a spínacie stanice VN/VN

79

Distribučné trafostanice VN/NN

9 233

3.5 Ochrana životného prostredia
a BOZP
Environmentálny manažérsky systém

Ochrana prírody a biodiverzita

Spoločnosť má certifikovaný a plne
funkčný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO
14001:2015. Environmentálna politika
spoločnosti bola aktualizovaná v júni
2021. Vedenie SSD si dáva za cieľ vytvoriť adekvátne technické, ekonomické a sociálne podmienky pre efektívnu
ochranu životného prostredia a pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja; poskytovať kvalitné služby s minimalizovanými dopadmi na životné
prostredie. Environmentálna politika je
zverejnená na web stránke spoločnosti
www.ssd.sk a je dostupná verejnosti aj
dodávateľom.

Ochrana prírody a krajiny patrí už dlhodobo k prioritám spoločnosti. Každoročne vynakladáme finančné prostriedky na zabezpečenie rizikových úsekov
proti nárazom vtákov do elektrických
vedení inštalovaním zviditelňovacích
prvkov - odkloňovačov letu vtákov.
V spolupráci s regionálnymi zložkami
Štátnej ochrany prírody SR a s obecnými úradmi sme zaznamenali podnety
na prekládky bocianích hniezd z podperných bodov elektrických vedení na
podperné body mimo distribučnej siete
(Hliník nad Hronom, Lieskovec, Podrečany, Radnovce a Tomášovce).
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Odpadové hospodárstvo
V oblasti odpadového hospodárstva
sme dokázali zhodnotiť prevažnú časť
vyprodukovaných odpadov. Dlhodobo
uprednostňujeme zhodnocovanie
odpadov pred ich zneškodňovaním.
Zhodnocovanie odpadov realizujeme
pre všetky druhotné suroviny, inertné
odpady a niektoré druhy vyradených
zariadení bez obsahu nebezpečných
látok. Prevažná časť odpadov vzniká pri
prevádzke a údržbe elektrických sietí,
distribučných zariadení, pri stavbách
a rekonštrukciách energetických zariadení. V roku 2021 sme celkovo vyprodukovali 215 ton nebezpečných odpadov
a 9 875 ton ostatných odpadov. Podiel
zhodnotených odpadov tvoril 65 %.

3

Produkcia odpadov v roku 2021
2%

9%

89 %

Ostatné odpady
Nebezpečné odpady
Druhotné suroviny
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Ochrana povrchových
a podzemných vôd
V rámci hospodárneho využívania vôd
a dodržiavania kvality vypúšťaných
odpadových vôd máme zavedené
prevádzkové postupy. Našou snahou
je dodržiavanie kvality vypúšťaných
odpadových vôd. Pri ochrane vôd
postupujeme v súlade s ustanoveniami
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vyhláškami. Na základe rozhodnutí
orgánov štátnej správy sú odpadové
vody vypúšťané do povrchových vôd.
V roku 2021 sme z vlastných zdrojov
(studní) odobrali 297 m3, z vodovodnej
siete sme odobrali 17 480 m3.
V prípade akýchkoľvek únikov znečisťujúcich látok vykonávame okamžité
opatrenia na zabránenie znečistenia
územia a vôd. K únikom oleja došlo
pri technických poruchách na zariadeniach. Vykonané sanácie boli
riešené v súlade s havarijnými plánmi
v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou
životného prostredia. V roku 2021 sme
vynaložili 26 154 eur na sanačné práce
a nákup sorpčných prostriedkov pre
zamedzenie šírenia znečistenia.
Ochrana ovzdušia a ozónovej
vrstvy Zeme
Pri zabezpečovaní distribúcie elektrickej energie sú využívané zariadenia
s obsahom skleníkového plynu SF6,
ktorý slúži v týchto zariadeniach ako
izolačné a chladiace médium. Každoročne sledujeme a vyhodnocujeme
emisie tohto plynu. V roku 2021 došlo
k úniku 44,012 kg plynu SF6, čo predstavuje ekvivalent 1 003 ton CO2 Naši
zamestnanci sú držiteľmi certifikátu
a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na prácu so zariadeniami s plynom SF6.

kategória zdroja znečisťovania ovzdušia
počet motorových generátorov
Spoločnosť prevádzkuje mále a stredné
zdroje znečisťovania ovzdušia, motorové generátory určené ako záložné
zdroje pre vlastnú potrebu.
V zmysle právnych predpisov v oblasti
ochrany ovzdušia a VZN príslušných
miest plníme ohlasovaciu a poplatkovú
povinnosť v súlade s právnymi predpismi. Údaje o emisiách znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia zo
stredných zdrojov za rok 2021 boli
v súlade s povinnosťami podľa zákona
137/2010 Z. z. o ovzduší oznámené do
národného emisného informačného
systému elektronicky.
Environmentálne povedomie
V zmysle záväzku spoločnosti zvyšovať
environmentálne povedomie zamestnancov boli naďalej vykonávané opakované školenia zamestnancov formou
dištančného vzdelávania prostredníctvom online aplikácie. Spoločnosť poskytuje zamestnancom rôzne možnosti
zapojenia sa do environmentálnych
aktivít, napríklad v rámci firemného
podujatia Dni Zeme. V júni 2021 sme
v rámci dobrovoľníckych aktivít podporili Záchrannú stanicu pre zranené
živočíchy v Zázrivej.
Systém manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Prioritou nášho podnikania je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy, preto je aj
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

malý zdroj
do 0,3 MW

stredný zdroj
do 3 MW

2

6

zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti kľúčovou úlohou.
Certifikačnou spoločnosťou bol úspešne preskúmaný systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a overená jeho zhoda s normou ISO
45001:2018, na základe čoho nám bol
potvrdený certifikát.
Taktiež sme sa zapojili do celoeurópskej kampane Zdravé pracoviská – týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci - zdravé pracoviská znižujú záťaž,
ktorú organizuje Európska agentúra
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci.
Prevencia pred COVID-19

3

V roku 2021 sme sa, okrem iného,
vysporiadali aj s pretrvávajúcim globálnym problémom COVID-19. Naša
spoločnosť pristúpila k riešeniam v súvislosti s pandémiou nadštandardne a
pokračovala v zavedenom špeciálnom
režime na dispečingu.

Miesta, kde sa stretnú viacerí zamestnanci z rôznych pracovísk (napr.
pri povinnom školení), sme vybavili
germicídnymi žiaričmi. Vykonávali sme
testovanie zamestnancov antigénovými
a PCR testami.
Aby sa ochorenie COVID-19 nešírilo
v priestoroch SSD, v najkritickejšom
období sme nariadili zamestnancom,
ktorým to charakter práce umožňoval,
prácu z domu. Zakázali sme všetky zahraničné cesty a obmedzili tiež služobné cesty po Slovensku. Vstup návštev
a dodávateľov do priestorov SSD sme
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riadili v súvislosti s prevenciou proti
COVID-19. Stretnutia nahradila telefonická alebo elektronická komunikácia.
Ochranné prostriedky proti šíreniu
ochorenia sme pravidelne distribuovali
všetkým zamestnancom.

Výročná správa 2021

Do konca roku 2021 sa na náklady zamestnávateľa preventívne pretestovalo
PCR testami 255 zamestnancov a 12 703
zamestnancov AG testami. K 31. decembru 2021 bolo vo firme 383 zamestnancov pozitívnych na COVID-19.

3.6 Zamestnanci

3

K 31. decembru 2021 sme evidovali
1 337 zamestnancov. Neistota na trhu
práce spôsobená pandémiou COVID-19
ustúpila, čo sa podpísalo aj na miernom
navýšení dobrovoľnej fluktuácie. Tá
stúpla oproti minulému roku na úroveň
1,8 %. V priebehu roka 2021 odišlo 25
zamestnancov do dôchodku (starobný,
predčasný, invalidný), čo predstavuje
Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia

k 31. 12. 2021

podiel (v %)

Ženy

236

18%

Muži

1 101

82%

Spolu

1 337

100%

Vzdelávanie
Vzdelávanie sa v roku 2021 sústreďovalo predovšetkým na rozvoj zručností.
Počtom podujatí aj preškolených
zamestnancov boli najviac zastúpené
tie, ktoré vyplývali z legislatívnych požiadaviek. Zamestnanci sa v roku 2021
zúčastnili odborných školení, kurzov,
seminárov, konferencií, workshopov,
ale aj školení mäkkých zručností a to
hlavne v online priestore.
V rámci interného vzdelávania boli realizované e-learningové školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti zaradené
do programu V strehu. V tomto roku
sme zaradili aj online školenia na tému
novinky v oblasti GDPR prezentované
interným lektorom. V rámci interného
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35 % všetkých vystúpených zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov
k 31. decembru 2021 oproti minulému
roku stúpol, dosiahol úroveň 46,23
roka. Priemerná dĺžka zamestnania
v skupine SSE Holding klesla iba minimálne a na konci roka 2021 sa nachádzala na úrovni 19,7 roka.

projektu Odborné vzdelávanie v SSD
boli realizované školenia Práce pod
napätím – NN. Ich priebeh prebiehal
v učebniach a v cvičnom polygóne
vo Vzdelávacom stredisku Žiar nad
Hronom. S internými lektormi prebehli
aj školenia bezpečných pracovných postupov, ktoré boli spojené s overením
vedomostí zamestnancov v aplikácii
MEGADtB.
V oblasti vzdelávania manažérov sme
v roku 2021 pokračovali manažérskym
vzdelávacím programom TRAFOnline
s jednotlivými témami v moduloch:
hybridný manažment a riadenie ľudí na
home office, osobná efektivita a plánovanie a ťažké rozhovory – riešenie
konfliktov.

Aj v tomto roku prebiehali školenia
prezenčnou, e-learningovou a online
formou v platformách MS Teams,
Zoom, Hopin a podobne. Vzdelanostný
rozvoj zamestnancov je i naďalej hlavným cieľom v oblasti ľudských zdrojov.
V roku 2021 spoločnosť investovala
do 10 212 preškolených zamestnancov
213 655 eur.
Odborná prax a spolupráca so školami
Aj v roku 2021 sme pokračovali v spolupráci so strednými odbornými školami
v rámci pôsobnosti SSD, ktoré sa
zameriavajú na silnoprúdovú elektrotechniku z dôvodu záujmu o výchovu
a odbornú prípravu ich absolventov.
Zmluvy o poskytovaní praktického
vyučovania boli v školskom roku
2021/2022 uzatvorené so Strednou
odbornou školou elektrotechnickou
v Žiline, Spojenou školou v Banskej
Bystrici a Strednou odbornou školou
polytechnickou v Dolnom Kubíne–Kňažej. Pod vedením skúsených mentorov
absolvuje celkovo 11 študentov odbornú

3

prax na jednotlivých strediskách divízie
prevádzka a údržba energetických
zariadení, v rámci ktorej majú možnosť
overiť si svoje teoretické vedomosti
a nadobudnúť praktické skúsenosti
priamo v teréne. Študenti sú odmeňovaní finančne aj materiálne. Program
pre študentov štvrtých a piatych ročníkov vysokých škôl zahájil v roku 2021
už deviaty ročník.
Interná komunikácia

V oblasti internej komunikácie sme pokračovali v online komunikácii, zameriavali sme sa najmä na protipandemické
opatrenia, online aktivity a informácie
z ľudských zdrojov. Pripravili sme niekoľko tematických videí z oblasti BOZP,
vzdelávania a investícií a umiestnili sme
ich na intranet, sociálnu sieť LinkedIn
a Youtube kanál.
Takmer všetky interné podujatia sa
nám podarilo úspešne presunúť do
online prostredia. Pripravili sme vedomostné kvízy, online súťaže cez intra-
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Aktivity spoločnosti

net, sociálne siete a rôzne aplikácie.
Pripravili sme tiež online prednášky
a video vzdelávanie. Elektrikárov, elektromontérov a operátorov skladovania
sme vybavili smartfónmi, aby mali
všetci prístup k firemným e-mailom
a neskôr aj k intranetu.
Hlavným zdrojom interných informácií
pre zamestnancov bol v roku 2021
Distribučný magazín, ktorý si každý
mesiac prečítalo v priemere 700
zamestnancov. Ďalším informačným
kanálom bol tradične intranet, ktorý

3

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s.

prešiel redizajnom a Distribučné aktuality – spoločný mail, prostredníctvom
ktorého dostávajú všetci zamestnanci
do firemných e-mailov Týždeň v distribúcii, Distribučný magazín, príkazy
generálneho riaditeľa, ale aj množstvo
ďalších dôležitých informácií z prostredia firmy. Distribučné aktuality sme
využívali ako informačný kanál pri
organizovaní firemného testovania zamestnancov, pri zbere dát a tiež pri informovaní o preventívnych opatreniach
proti šíreniu ochorenia COVID-19.

4.
Správa o hospodárení
a činnosti spoločnosti
Stredoslovenská
distribučná, a.s.,
v roku 2021
Ekonomické výsledky
V oblasti finančného riadenia sa spoločnosť aj v roku 2021 ďalej zamerala
na vysporiadanie s vplyvmi pretrvávajúcej pandémie COVID-19, zabezpečenie stabilných podmienok pre poskytovanie distribučných služieb pre svojich
zákazníkov a zároveň dosiahnutie
plánovaných hospodárskych výsledkov.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 bola zostavená podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom
Európskou úniou a ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR
SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov („zákon
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od
1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
Za rok 2021 dosiahla spoločnosť zisk
po zdanení vo výške 71,4 mil. eur, čo
prezentuje medziročné zníženie zisku
o 67,0 mil. eur (-48 %). Pokles bol
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spôsobený transakciami vzťahujúcimi
sa k tarife za prevádzkovanie systému
(TPS) a kompenzáciám historického
dlhu z podpory obnoviteľných zdrojov
v zmysle platnej legislatívy.

Spoločnosť dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 270,9 mil. eur. Najväčšiu
a najstabilnejšiu časť výnosov predstavujú tržby za distribúciu elektriny, ktoré
sa spoločnosti darí udržať na úrovni
minulých období. Výrazný pokles spoločnosť vykázala pri výnosoch z tarify
za prevádzkovanie systému (TPS), čo
súvisí s kompenzáciami historického
dlhu z podpory obnoviteľných zdrojov.

Prevádzkové náklady dosiahli úroveň
120,3 mil. eur. Najpodstatnejšiu časť
nákladov tvoria náklady na nákup elektriny na distribučné straty a náklady súvisiace s prenosom elektrickej energie
z nadradenej sústavy. Ďalšie významné
nákladové položky predstavujú osobné náklady a náklady na prevádzku
a údržbu distribučnej sústavy.
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v mil. eur

Dlhodobé výnosy budúcich období
dosiahli výšku 33,2 mil. eur, čo predstavuje 3 % hodnoty krytia majetku
pri medziročnom náraste o 1,9 mil. eur
(+6 %). Najvýznamnejšiu časť výnosov
budúcich období predstavujú výnosy
súvisiace s preložkami energetických
zariadení (29,7 mil. eur).

2020

Prevádzkové výnosy

270,9

359,8

Prevádzkové náklady

-120,3

-122,9

EBITDA (výsledok pred započítaním odpisov, úrokov, daní)

150,6

236,9

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

-56,0

-53,3

Finančné náklady netto

-0,3

-0,3

Zisk pred zdanením

94,3

183,2

v mil. eur

-22,9

-44,9

Aktíva

932,4

71,4

138,4

Dlhodobý majetok

795,7

85%

767,2

74%

Krátkodobý majetok

136,8

15%

273,5

26%

Pasíva

932,4

Vlastné imanie

671,7

72%

816,2

78%

Dlhodobé záväzky

129,2

14%

102,1

10%

60,3

6%

54,9

5%

Záväzky zo zmlúv – pripojovacie
poplatky

38,1

4%

36,1

3%

Dlhodobé výnosy budúcich období

33,2

4%

31,3

3%

4

Daň z príjmov
Zisk po zdanení

Kapitálová štruktúra – aktíva, vlastné
imanie a záväzky
Aktíva

K 31. decembru 2021 dosiahli aktíva
spoločnosti úroveň 932,4 mil. eur,
čo predstavuje medziročný pokles
o 108,2 mil. eur (-10%).
Dlhodobý majetok z toho predstavoval
795,7 mil. eur (85 % z hodnoty celkových aktív). Najväčší podiel predstavujú
vedenia, elektrické stanice a ostatné
súčasti distribučnej siete, nehnuteľnosti,
dopravné prostriedky a mechanizmy,
stroje, zariadenia, softvér a rozpracované investície. V roku 2021 sme zaevidovali prírastky dlhodobého majetku vo
výške 84,7 mil. eur, pričom boli tvorené
predovšetkým investíciami smerujúcimi
do obnovy a rozvoja distribučnej sústavy. Hodnota dlhodobého majetku sa
medziročne zvýšila o 28,5 mil. eur (4 %).
Krátkodobý majetok dosiahol úroveň
136,8 mil. eur (15 % z hodnoty celkových aktív). Spoločnosť vykazovala
k 31. decembru 2021 pohľadávky
z obchodného styku vo výške 70,9 mil.
eur brutto, z toho pohľadávky v lehote
splatnosti predstavovali objem 68,9 mil.
eur brutto. Prostriedky spravované ma-
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eur) a záväzky z obchodného styku
(90,4 mil. eur).

2021

terskou spoločnosťou Stredoslovenská
energetika Holding, a.s., na základe
zmluvy o poskytovaní služby cash-pooling k 31. decembru 2021 predstavovali
sumu 16,3 mil. eur a sú vykázané ako
pohľadávka voči materskej spoločnosti.
Medziročný pokles o krátkodobého
majetku o 136,7 mil. eur (-50 %) je
spôsobený predovšetkým vyplatením
dividendy z hospodárskeho výsledku
za rok 2020 a súvisiacim poklesom
peňažných prostriedkov a prostriedkov
uložených v cash-poolingu.
Pasíva
Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo
k 31. decembru 2021 výšku 671,7 mil.
eur, čo predstavuje 72 % hodnoty zdrojov krytia majetku. Medziročný pokles
o -18 % je spôsobený nižším nerozdeleným ziskom v roku 2021.

Záväzky zo zmlúv, ktoré predstavujú
predovšetkým pripojovacie poplatky,
dosiahli v roku 2021 výšku 38,1 mil. eur,
čím vzrástli v porovnaní s rokom 2020
o 2,0 mil. eur (+6 %).

Krátkodobé záväzky

2021

%

4

2020

%

1 040,7

1 040,7

Dlhodobé a krátkodobé záväzky
okrem záväzkov zo zmlúv a výnosov
budúcich období predstavujú 20 %
celkových zdrojov krytia majetku a ich
výška bola k 31. decembru 2021 na
úrovni 189,5 mil. eur, čo medziročne
predstavuje nárast o 32,4 mil. eur (+21
%). Významnými položkami boli najmä
záväzky z odloženej dane (82,2 mil.
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5.
Správa o činnosti
dozornej rady
spoločnosti za rok 2021

5

Dozorná rada spoločnosti pracovala počas roka 2021 v tomto zložení:
Ing. Drahomír Múdry

predseda dozornej rady

Gary Mazzotti

podpredseda

Ing. Róbert Klimo

člen dozornej rady

Mgr. Michal Komada

člen dozornej rady

Ing. Pavol Matlák

člen dozornej rady do 10. septembra 2021

Mgr. Maroš Skopal

člen dozornej rady

Ing. Dušan Majer

člen zvolený zamestnancami

Ing. Igor Pištík

člen zvolený zamestnancami

Ing. Miroslav Martoník

člen zvolený zamestnancami

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2021 stretla päťkrát: 10.
marca 2021, 14. apríla 2021, 23. júna
2021, 22. septembra 2021 a 16. decembra 2021. Na každom rokovaní bola
dozorná rada uznášaniaschopná.
V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa stanov spoločnosti a Obchodného
zákonníka dozorná rada spoločnosti
v roku 2021:
(a) Prijala tieto zásadné rozhodnutia:
• s chválila správu o činnosti dozornej
rady spoločnosti za rok 2020;
• s chválila stanovisko dozornej rady
k návrhu auditovanej riadnej indivi-
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duálnej účtovnej závierky zostavenej
k 31. decembru 2020 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok
2020;
• schválila príslušné návrhy pohyblivých
častí odmien členov predstavenstva
v súlade s platnými zásadami odmeňovania členov predstavenstva;
•p
 reskúmala v zmysle článku XI (1) (h)
stanov návrh individuálneho ročného
rozpočtu a obchodného plánu spoločnosti vrátane návrhu plánu CAPEX
na rok 2022
• s chválila realizáciu investičných akcií
pre vybudovanie priemyselného parku v Rimavskej Sobote

Výročná správa 2021

(b) Zobrala na vedomie najmä:
•p
 ríslušné rozhodnutia jediného akcionára v roku 2021;
• informáciu o zásadných zámeroch
obchodného vedenia spoločnosti ako
aj o predpokladanom vývoji stavu
majetku, financií a výnosov spoločnosti v zmysle § 193 Obchodného
zákonníka pre dozornú radu na rok
2021;
•v
 yhlásenie predstavenstva pre členov
dozornej rady v zmysle článku XII (21)
(a) (ii) stanov za rok 2020 o finančných transakciách, ktoré spoločnosť
uskutočnila so spriaznenými stranami,
pri ktorých hodnota ktorejkoľvek takejto transakcie jednotlivo alebo série
súvisiacich transakcií spoločne prevyšovala sumu 100 000 eur a o transakciách spoločnosti, ktoré sa uzatvorili
za iných ako bežných obchodných
podmienok;
• informácie o transakciách spoločnosti
so spriaznenými stranami za príslušné
štvrťroky 2021;
• s právu o výsledkoch auditov a kontrol
za rok 2020 a plán auditov a kontrol
na rok 2021;
• informácie o hospodárskych výsledkoch vrátane vývoja plnenia plánu
CAPEX na rok 2021 za príslušné obdobia;
• informácie o stave realizácie významných investičných akcií spoločnosti

• informácie o vývoji ochorenia
COVID-19 a jeho dopadoch na spoločnosť.
Dozorná rada v priebehu roka 2021 nepožiadala predstavenstvo spoločnosti
o zvolanie valného zhromaždenia.
ZÁVER:

5

Dozorná rada si v priebehu celého
obdobia roka 2021 riadne plnila svoju
kontrolnú funkciu v zmysle stanov spoločnosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka. Dozorná rada nezaznamenala
porušenie stanov ani platných právnych
predpisov zo strany predstavenstva pri
výkone podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Táto správa bola schválená rozhodnutím dozornej rady spoločnosti dňa
13. apríla 2022.
Ing. Drahomír Múdry
predseda dozornej rady
Stredoslovenská distribučná, a.s.

• informácie o prebiehajúcich súdnych
sporoch, ktoré môžu mať výrazne
negatívny dopad na hospodárenie
spoločnosti;
•v
 ýročnú správu o plnení programu
súladu spoločnosti za rok 2020
a program súladu na rok 2021;
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Stanovisko dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

6.
Návrh predstavenstva
na rozdelenie zisku
za rok 2021

6

Auditovaný čistý zisk za rok 2021

71 403 624,67 eur

Prídel do sociálneho fondu

0,00 eur

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady

0,00 eur

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte
Nerozdelený zisk z minulých rokov

0,00 eur

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi

71 403 624,67 eur

7.
Stanovisko dozornej
rady spoločnosti

Stredoslovenská distribučná, a.s.,
k riadnej individuálnej účtovnej závierke
k 31. decembru 2021 a k návrhu na
rozdelenie zisku za rok 2021
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., dňa 13. apríla 2022
preskúmala riadnu individuálnu účtovnú
závierku spoločnosti k 31. decembru
2021, vrátane správy nezávislého audítora KPMG Slovensko spol. s r.o., licencia
SKAU č. 96 zo dňa 11. marca 2022 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku
spoločnosti za rok 2021.
Na základe uvedeného Dozorná rada
spoločnosti Stredoslovenská distri-

7

bučná, a.s., o d p o r ú č a riadnemu
Valnému zhromaždeniu spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s.:

1. schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k 31. decembru 2021,
2. schváliť návrh na rozdelenie zisku
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., za rok 2021 nasledovne:

Auditovaný čistý zisk za rok 2021
Prídel do sociálneho fondu
Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady
Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte
Nerozdelený zisk z minulých rokov
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi

71 403 624,67 eur
0,00 eur
0,00 eur
0,00 eur

71 403 624,67 eur

V Žiline dňa 13. apríla 2022
Ing. Drahomír Múdry
predseda dozornej rady
Stredoslovenská distribučná, a.s.
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8.
Správa o plnení

programu súladu spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s.,
za rok 2021

8

Správa o plnení opatrení prijatých v programe súladu spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s., za rok 2021
Úvod:

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka č. 10514/L, založená
v roku 2006, ktorá je držiteľom licencie
na distribúciu elektriny č. 2007E 0260
v plnom znení vydanej Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
„Úrad“), je prevádzkovateľom distribučnej sústavy a je zároveň súčasťou
vertikálne integrovaného podniku.
Táto správa podáva prehľadnú informáciu o plnení opatrení prijatých
v programe súladu v oblasti transparentného a nediskriminačného prístupu
k všetkým zákazníkom a účastníkom
trhu s elektrickou energiou.
1. Legislatívny rámec
Legislatívny rámec programu súladu
je daný smernicou parlamentu a rady
2009/72/ES, ktorá bola v SR implementovaná do zákona č. 251/2012
Z. z. – zákona o energetike (ďalej len
„zákon“). Uvedená legislatíva určuje
pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou
energiou. Program súladu je dokument,
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ktorý obsahuje opatrenia zabezpečujúce nediskriminačný a transparentný
prístup ku všetkým účastníkom trhu
zo strany prevádzkovateľa distribučnej
sústavy (ďalej len „DS“).
Na základe uvedeného je prevádzkovateľ DS povinný podľa § 31 ods. 5,
§32 ods. 8 pís. b) Zákona vypracovať
správu o plnení programu súladu, ktorá
je súčasťou výročnej správy, taktiež
je povinný v zmysle § 20 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov zverejňovať
správu o plnení prijatých opatrení uvedených v programe súladu.
Prevádzkovateľ DS je ďalej povinný
podľa § 31 ods. 6 Zákona PDS zverejňovať každoročne do 30. júna na svojom
webovom sídle spolu s výročnou správou správu o plnení opatrení prijatých
v programe súladu za predchádzajúci
rok vypracovanú osobou povinnou
zabezpečiť súlad v spoločnosti, ktorá
je povinná zabezpečiť súlad podľa
§ 32 ods. 8 písm. b) zákona.
2. Program súladu v spoločnosti
Na základe uvedených legislatívnych
noriem pre nezávislé postavenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo
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vertikálne integrovanom podniku bolo
v skupine SSE zabezpečené právne
odčlenenie prevádzky distribučnej
sústavy do samostatnej spoločnosti,
pričom práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy prešli na
spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Zároveň bol predstavenstvom
v roku 2005 schválený záväzný interný
dokument program súladu, ktorý obsahuje zoznam opatrení zameraných
na zabezpečenie nediskriminačného
správania prevádzkovateľa distribučnej
sústavy. Program súladu sa pravidelne
upravuje na príslušný rok a rešpektuje
všetky zmeny v legislatíve.
V súlade s vyššie uvedenými zákonnými povinnosťami boli splnené všetky
povinnosti vyplývajúce zo súčasnej legislatívy, t. j. vypracovanie a schválenie
nového programu súladu spoločnosti
vrátane akčného plánu opatrení a menovanie osoby povinnej zabezpečiť
súlad v spoločnosti. S účinnosťou od
1. januára 2013 bola ustanovená osoba
povinná zabezpečiť súlad v spoločnosti, čím sa vytvorilo zodpovedajúce
inštitucionálne zázemie pre implementáciu schváleného programu súladu
spoločnosti.
V roku 2015 bola vykonaná aktualizácia
programu súladu, keďže od 1. apríla
2014 bola zrealizovaná organizačná
zmena v spoločnosti, ktorá si vyžiadala
zohľadnenie nových povinností.
3. Plnenie opatrení programu súladu
počas roka 2021
Súčasťou programu súladu je akčný
plán programu súladu, ktorý obsahuje
zoznam opatrení na príslušný kalendárny rok a podlieha každoročnej aktualizácii. Implementáciou opatrení a sledovaním ich dodržiavania je poverená
osoba povinná zabezpečiť súlad, ktorá

zároveň rieši ad-hoc situácie súvisiace
so zabezpečením nediskriminačného
správania prevádzkovateľa distribučnej
sústavy a ochrany dôverných informácií, prijíma a rieši podnety z externého
a interného prostredia poukazujúce
na prípadné porušenie princípov
programu súladu a v prípade potreby
aktualizuje akčný plán programu súladu
a navrhuje ďalšie opatrenia.

8

Opatrenia akčného plánu programu
súladu sú zamerané na činnosti v oblastiach:
Prevencia:

Opatrenia v oblasti prevencie boli
v priebehu roka 2021 zamerané najmä
na zvyšovanie povedomia zamestnancov o programe súladu. Priebežne
počas roku 2021 sa uskutočňovali školenia pre novoprijatých zamestnancov.
V roku 2021 bolo vyškolených 86 zamestnancov SSD a.s., (59 novoprijatých
zamestnancov na hlavný pracovný
pomer, 6 návrat z materskej a rodičovských dovoleniek, 1 prestupujúci
zamestnanec (v rámci SSE Holding),
20 zamestnancov na dohodu).
Monitoring a kontrola/audit

Počas roka 2021 pokračovala implementácia zmeny organizačnej štruktúry
spoločnosti. Tento proces obsahoval
implementáciu nových procesov, ktoré
prešli zo SSE, a.s., a taktiež boli upravené, prípadne vypracované nové interné
smernice. V rámci prehodnocovania
bolo aktualizovaných päť korporátnych
smerníc (O-K-2018-0042-KSM-00
– inventarizácia majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov, O-K2018-0007-KSM-00 – interné audity
integrovaného systému manažérstva
v skupine SSE Holding, O-K-2018-
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Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

9.
Udalosti osobitného

8

0057-KSM-00 - revízie elektrospotrebičov, pohyblivých prívodov a ručného
elektrického náradia v skupine SSE
Holding, O-K-2019-0167-KSM-00 –
informačný systém o mimoriadnych
udalostiach v spoločnostiach skupiny
SSE Holding, O-K-2018-0063-KSM-00
– lekárske preventívne prehliadky)
a dve novoprijaté smernice (riadenie
informačnej bezpečnosti v skupine SSE
Holding, politika informačnej bezpečnosti – rámec).
Zároveň bola realizovaná kontrola
zabezpečenia ochrany informácií
súvisiacich s prevádzkou distribučnej
sústavy pred prístupom neoprávnených osôb zameraná na preverovanie
prístupových práv do distribučných
systémov, zmluvné vzťahy a zverejňovanie informácií. V rámci tzv. compliance manažmentu, t. j. preverovania
každej internej alebo externej sťažnosti
súvisiacej s aplikovaním princípov
programu súladu osobou zodpovednou
za zabezpečenie súladu, nebola počas
roka 2021 riešená žiadna sťažnosť.
Okrem toho osoba povinná zabezpečiť
súlad prijímala, konzultovala a riešila
interné dopyty zo strany zamestnancov
súvisiace s ich konaním tak, aby nedošlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa
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významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa

9

Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
alebo vykázanie vo výročnej správe za rok 2021.

zabezpečenia nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ochrany dôverných informácií.
Hodnotenie a reporting
Táto oblasť zahŕňa najmä hodnotenie
úrovne dosahovania cieľov v oblasti implementácie programu súladu, ktoré vo
forme mesačných správ a taktiež tejto
správy bude tvoriť súčasť výročnej
správy spoločnosti. Správa bola v súlade s ustanoveniami § 32 ods. 8 písm. b)
zákona vypracovaná osobou povinnou
zabezpečiť súlad a bude predložená
úradu a následne zverejnená spôsobom
uvedeným v § 31 ods. 6) zákona.
Záverom je možné konštatovať, že
úlohy ktoré boli uvedené v akčnom
pláne boli v roku 2021 splnené a osoba
povinná zabezpečiť súlad nezistila
žiadne porušenie opatrení prijatých
v programe súladu v roku 2021.
Vypracoval:
28. februára 2022
Ing. Ján Michalík, PhD.
osoba povinná zabezpečiť súlad
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Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií

10.
Informácie

o predpokladanom budúcom vývoji
činnosti účtovnej jednotky

1

Kľúčovým nástrojom pre stanovenie
budúcich cieľov a realizáciu stratégie
spoločnosti je obchodný plán spoločnosti, ktorý bol schválený predstavenstvom spoločnosti dňa 16. decembra
2021. Pri príprave obchodného plánu
boli zohľadnené očakávané dopady
pokračujúcej pandémie COVID-19.

Spoločnosť sa bude aj naďalej sústrediť na bezpečnosť a spoľahlivosť
distribúcie elektriny, budovanie nových
pripojení, rozšírenie distribučnej siete,
rekonštrukcie, udržanie kvality distribúcie ako aj na zvyšovanie kvality služieb
poskytovaných zákazníkom.

11.
Náklady na činnosť
v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v roku 2021 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

12.
Nadobúdanie vlastných
akcií, dočasných listov, obchodných
podielov a akcií

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné
podiely.
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Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí

13.
Organizačné zložky
účtovnej jednotky v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

0

Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2021 a účtovná závierka k 31. decembru 2021.
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Zodpovednost' statutarneho organu a osob poverenych spravou a riadenim za uctovnu
zavierku
Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky tak, aby poskytovala pravdivy
a verny obraz podfa Medzinarodnych standardov financneho vykaznlctva v znenl prijatom
Eur6pskou uniou a za tie interne kontroly, ktore povazuje za potrebne na zostavenie uctovnej
zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dOsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovanl uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny za zhodnotenie schopnosti
Spolocnosti nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za opisanie skutocnosti tykajucich sa
nepretrziteho pokracovania v cinnosti, ak je to potrebne, a za pouzitie predpokladu nepretrziteho
pokracovania v cinnosti v uctovnlctve, ibaze by mal v umysle Spolocnost' zlikvidovat' alebo ukoncit'
jej cinnost', alebo by nemal inu realisticku moznost' nez tak urobit'.
Osoby poverene spravou a riadenfm su zodpovedne za dohrad nad procesom financneho
vykaznlctva Spolocnosti.
Zodpovednost' auditora za audit uctovnej zavierky
Nasou zodpovednost'ou je zlskat' primerane uistenie, ci uctovna zavierka ako celok neobsahuje
vyznamne nespravnosti, ci uz v dOsledku podvodu alebo chyby, a vydat' spravu audltora, vratane
nazoru. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stupna, ale nie je zarukou toho, ze audit vykonany
podfa medzinarodnych auditorskych standardov vzdy odhall vyznamne nespravnosti, ak take
existuju. Nespravnosti mOzu vzniknut' v dOsledku podvodu alebo chyby a za vyznamne sa povazuju
vtedy, ak by sa dalo od6vodnene ocakavat', ze jednotlivo alebo v suhrne by mohli ovplyvnit'
ekonomicke rozhodnutia pouzfvaterov, uskutocnene na zaklade tejto uctovnej zavierky.
V ramci auditu uskutocneneho podfa medzinarodnych auditorskych standardov, pocas celeho auditu
uplatnujeme odborny usudok a zachovavame profesionalny skepticizmus. Okrem toho:
•

•
•
•

•

ldentifikujeme a posudzujeme rizika vyznamnej nespravnosti uctovnej zavierky, ci uz v dOsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutocr"lujeme audltorske postupy reagujuce na tieto rizika
a ziskavame auditorske dOkazy, ktore su dostatocne a vhodne na poskytnutie zakladu pre nas
nazor. Riziko neodhalenia vyznamnej nespravnosti v dOsledku podvodu je vyssie ako tote riziko
v dOsledku chyby, pretoze podvod mOze zahmat' tajnu dohodu, falsovanie, umyselne
vynechanie, nepravdive vyhlasenie alebo obfdenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli navrhnut'
audftorske postupy vhodne za danych okolnostl, ale nie za ucelom vyjadrenia nazoru na
efektfvnost' internych kontrol Spolocnosti.
Hodnotime vhodnost' pouzitych uctovnych zasad a uctovnych met6d a primeranost' uctovnych
odhadov a uvedenie s nimi suvisiacich informacii, uskutocnene statutarnym organom.
Roblme zaver o tom, ci statutarny organ vhodne v uctovnrctve pouzfva predpoklad nepretrziteho
pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych dOkazov zaver o tom, ci existuje
vyznamna neistota v suvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by mohli vyznamne
spochybnit' schopnost' Spolocnosti nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak dospejeme k zaveru, ze
vyznamna neistota existuje, sme povinnf upozornit' v nasej sprave audltora na suvisiace
informacie uvedene v uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie nedostatocne, modifikovat'
nas nazor. Nase zavery vychadzaju z auditorskych d6kazov ziskanych do datumu vydania nasej
spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti vsak mozu sp6sobit', ze Spolocnost' prestane
pokracovat' v nepretrzitej cinnosti.
Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky vratane informacif v nej
uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene transakcie a udalosti
sposobom, ktory vedie k ich vernemu zobrazeniu.

S osobami poverenymi spravou a riadenfm komunikujeme okrem ineho o planovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych vyznamnych
nedostatkov internej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistlme.
2
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Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov
Sprava k inym informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave
$tatutarny organ je zodpovedny za ine informacie. lne informacie pozostavaju z informacii
uvedenych vo vyrocnej sprave, zostavenej podra poziadaviek zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnfctve
v zneni neskorsich predpisov (,,zakon o uctovnlctve"), ale nezahrnuju uctovnu zavierku a nasu
spravu audftora k tejto uctovnej zavierke. Nas nazor na uctovnu zavierku sa nevzt'ahuje na tieto ine
informacie vo vyrocnej sprave.
V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa s tymito inymi
informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave, ktoru sme obdrzali pred dnom vydania spravy audftora
z auditu uctovnej zavierky, a posudenie, ci tieto ine informacie nie su vo vyznamnom nesulade s
auditovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej
zavierky, alebo sa inak zdaju byt' vyznamne nespravne. Ak na zaklade nami vykonanej prace
prldeme k zaveru, ze tieto ine informacie su vyznamne nespravne, vyzaduje sa, aby sme tieto
skutocnosti uviedli.
Vyrocnu spravu sme ku di'lu vydania spravy audftora z auditu uctovnej zavierky nemali k dispozicii.
Ked obdrzime vyrocnu spravu, na zaklade prac vykonanych pocas auditu uctovnej zavierky
vyjadrime nazor, ci, vo vsetkych vyznamnych suvislostiach:
•
•

tieto ine informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2021 su v sulade s uctovnou
zavierkou zostavenou za to iste uctovne obdobie,
vyrocna sprava obsahuje informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnlctve.

Okrem toho uvedieme, ci sme na zaklade nasich poznatkov o Spolocnosti a situacii v nej, ktore sme
zlskali pocas auditu uctovnej zavierky, zistili v tychto inych informaciach uvedenych vo vyrocnej
sprave vyznamne nespravnosti.

Audltorska spolocnost':

Zodpovedny auditor:

Licencia SKAU c. 96

Licencia U DVA c. 1178

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Ing. Peter Balazik

Bratislava, 11. marca 2022
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1
Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2021 zostavený podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz o finančnej situácii
Poznámka

Stav k 31. decembru
2021
2020

MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

783 579
12 075
795 654

754 411
12 769
767 180

3 886

3 159

8

70 815

15 917

9
10

16 325
20 033
25 725
136 784

40 396
88 131
125 890
273 493

932 438

1 040 673

11
11

499 835
99 967
3 401
-2 627
71 167
671 743

499 835
99 967
3 401
-2 112
215 148
816 239

14
15
16
17
13
12

35 202
2 500
82 184
9 266
36 892
33 165
199 209

3 459
5 000
83 950
9 731
34 976
31 293
168 409

14

55 179
1 846
2 500
1 176
785
61 486

42 096
9 578
2 500
1 096
755
56 025

Záväzky spolu

260 695

224 434

Vlastné imanie a záväzky spolu

932 438

1 040 673

Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a
iné pohľadávky
Pohľadávky voči materskej účtovnej
jednotke (Cash Pooling)
Príjmy buducích období
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

5
6

Majetok spolu
VLASTNÉ IMANIE
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Nepeňažný vklad materskej spoločnosti
Ostatné zložky komplexného výsledku
Nerozdelený zisk
Vlastné imanie spolu
ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
Záväzky z nájmu
Dlhodobé bankové úvery
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé rezervy
Záväzky zo zmlúv dlhodobé
Výnosy budúcich období dlhodobé
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Záväzky z dane z príjmov
Krátkodobé bankové úvery
Záväzky zo zmlúv krátkodobé
Krátkodobé rezervy

15
13
17

Poznámky na stranách 5 až 50 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
2
Výkaz ziskov a strát a Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembrom 2021 zostavený podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz ziskov a strát

Poznámka
Tržby
Nákup elektrickej energie, systémové a ostatné súvisiace
poplatky
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku
Spotreba materiálu a energií
Aktivácia vlastných nákladov
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkový zisk

Rok končiaci 31. decembra
2021
2020

18

264 785

353 686

20
22

-61 224
-43 831
-56 038

-62 960
-42 034
-53 333

-5 889
10 944
6 102
-20 272
94 577

-5 536
9 665
6 068
-22 034
183 522

5, 6

19
21

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatné finančné náklady, netto
Finančné náklady, netto
Zisk pred zdanením

23
23
23

2
-281
-3
-282
94 295

-274
-4
-278
183 244

Daň z príjmov

24

-22 891
71 404

-44 890
138 354

Zisk za účtovné obdobie

Výkaz komplexného výsledku

Zisk za účtovné obdobie
Ostatné zložky komplexného výsledku:
Poistno-matematická (strata)
Odložená daň
Ostatné zložky komplexného výsledku spolu
Komplexný výsledok za účtovné obdobie

Poznámka

17

Rok končiaci 31. decembra
2021
2020
71 404
138 354
-651
136
-515
70 889

Poznámky na stranách 5 až 50 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

-668
141
-527
137 827

Stredoslovenská distribučná, a.s.
3
Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembrom 2021 zostavený podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Zostatok k 1. januáru 2021
Zisk za účtovné obdobie
2021
Ostatné zložky komplexného
výsledku spolu
Dividendy
Ostatné
Zostatok k 31. decembru
2021

Zostatok k 1. januáru 2020
Zisk za účtovné obdobie
2020
Ostatné zložky komplexného
výsledku spolu
Dividendy
Zostatok k 31. decembru
2020

Nerozdelený
zisk

Poistno-matematická
(strata) z dlhodobých
zamestnaneckých
požitkov už očistená o
daň

Vlastné
imanie
spolu

Základné
imanie

Zákonný
rezervný
fond

Nepeňažný
vklad
materskej
spoločnosti

499 835

99 967

3 401

215 148

-2 112

816 239

-

-

-

71 404

-

71 404

-

-

-

-215 386
1

-515
-

-515
-215 386
1

499 835

99 967

3 401

71 167

-2 627

671 743

499 835

99 967

3 401

189 003

-1 585

790 621

-

-

-

138 354

-

138 354

-

-

-

-112 209

-527
-

-527
-112 209

499 835

99 967

3 401

215 148

-2 112

816 239

Poznámky na stranách 5 až 50 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Výkaz peňažných tokov

Poznámka
Zisk pred zdanením
Úpravy o:
Odpisy a amortizácia
Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku

5, 6

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku

Rok končiaci 31. decembra
2021
2020
94 295

183 244

56 727

53 461

143

-172

-689

-128

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam

8

83

115

Zmena stavu rezerv
Úrokové náklady (netto)
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

17
23

102
279
150 940

1 404
274
238 198

8, 9

37 465
-727
11 756
199 434

100 060
-410
-16 732
321 116

199 434
-281
2
-32 251
166 904

321 116
-274
-39 192
281 650

Zmeny pracovného kapitálu:
Úbytok pohľadávok z obchodného styku a príjmov budúcich
období
(Prírastok) zásob
Prírastok / (Úbytok) záväzkov a výnosov budúcich období
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

12, 14

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti
Zaplatené úroky
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

23
23

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Čisté peňažné prostriedky použité na investičnú činnosť

5, 6

-47 998
265
-47 733

-45 008
1 406
-43 602

15
5
11

-2 500
-1 451
-215 385
-219 336

-2 500
-1 297
-112 209
-116 006

-100 165

122 042

125 890

3 848

25 725

125 890

Peňažné toky z finančnej činnosti
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek
Platby za nájmy - istina
Vyplatené dividendy
Čisté peňažné prostriedky použité na finančnú činnosť
Čisté zvýšenie (+) / zníženie (-) peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku
obdobia
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci
obdobia

Poznámky na stranách 5 až 50 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Všeobecné informácie

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
Žilina 010 47
Identifikačné číslo (IČO) Spoločnosti je: 36442151
Daňové identifikačné číslo (DIČ) Spoločnosti je: 2022187453
Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) Spoločnosti je: SK2022187453
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „SSD, a.s.“) bola založená pod
obchodným menom Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. dňa 22.marca 2006 a do obchodného
registra bola zapísaná dňa 8. apríla 2006 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 10514/L). S účinnosťou od 1. marca 2018 Spoločnosť zmenila obchodné meno na Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Spoločnosť bola založená za účelom splnenia požiadavky pre odčlenenie distribúcie elektriny od ostatných
aktivít spoločností poskytujúcich integrované služby v oblasti elektrickej energie ustanovených smernicou
Európskeho parlamentu a rady č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou
energiou. Smernica bola implementovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom Zákona o energetike
656/2004 Z. z. vydaným v roku 2004. Zákon stanovil dátum 30. júna 2007 ako najneskorší dátum na
vykonanie odčlenenia ostatných činností od distribúcie elektrickej energie. Spoločnosť Stredoslovenská
energetika Holding, a.s. (s účinnosťou do 31. decembra 2018 obchodné meno Stredoslovenská energetika,
a.s.) vyčlenila časť podniku, ktorá vykonávala kľúčové distribučné činnosti, precenila položky majetku a
záväzkov na reálnu hodnotu a vložila ich do Spoločnosti. Spoločnosť začala počnúc 1. júlom 2007
vykonávať ako svoju hlavnú činnosť distribúciu elektrickej energie.
Hlavné činnosti Spoločnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

distribúcia elektriny a služby s tým súvisiace
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
prenájom energetických zariadení
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
v rozsahu S, O (OU, R, M) – E1-A
montáž určených meradiel
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

Spoločnosť je jedným z troch najväčších prevádzkovateľov distribučnej sústavy v elektroenergetike na
území Slovenskej republiky. Pôsobí v Žilinskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Hlavnou
činnosťou Spoločnosti je distribúcia elektriny všetkým užívateľom sústavy pripojeným k distribučnej
sústave SSD, a.s. na napäťovej úrovni:
- nízkeho napätia,
- vysokého napätia,
- veľmi vysokého napätia.
Kľúčovou službou Spoločnosti je distribúcia elektriny užívateľom sústavy, ktorá je v prevažnej miere
fakturovaná prostredníctvom dodávateľov elektriny formou tzv. zmluvy o združenej dodávke elektriny
(cena za elektrickú energiu je koncovému odberateľovi fakturovaná spolu s distribučným poplatkom).
Pôsobenie Spoločnosti sa riadi podmienkami licencie, ktorá jej bola udelená na základe Zákona o
energetike („energetická licencia“). Všetky zmluvné vzťahy medzi Spoločnosťou a ostatnými účastníkmi
trhu ako aj tvorba cien sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“).
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Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2021 bola nasledovná:

Stredoslovenská energetika
Holding, a.s.
Spolu

Absolútna hodnota
v tis. EUR

Vlastnícky podiel %

Hlasovacie práva %

499 835

100

100

499 835

100

100

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (materská
spoločnosť), ktorá vlastní 100%-ný podiel na jej základnom imaní. S účinnosťou od 1. januára 2019 zmenila
materská spoločnosť svoje obchodné meno zo Stredoslovenská energetika, a.s. na Stredoslovenská
energetika Holding, a.s. Spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s. zostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku a je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s. je dcérskou spoločnosťou EP Energy, a.s. („EPE“)
so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČO: 29 259 428, zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 21733, Česká republika, ktorá vlastní
49%-ný podiel na základnom imaní materskej spoločnosti (do 26. mája 2014 vlastnil
EPH Financing II, a. s.) a má manažérsku kontrolu.
Ministerstvo hospodárstva SR so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 vlastní od
1. augusta 2014 51%-ný podiel na základnom imaní v materskej spoločnosti (do 1. augusta 2014 vlastnil
tento podiel Fond národného majetku Slovenskej republiky).
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s. je sprístupnená v jej
sídle v Žiline, Pri Rajčianke 8591/4B a je uložená v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline.
Táto účtovná závierka sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky najširšej skupiny účtovných
jednotiek, ktorú zostavuje spoločnosť EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg. Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená v mieste sídla spoločnosti
EP Investment S.à r.l.. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register a kde budú uložené
konsolidované účtovné závierky, je Luxembourg Business Registers G.I.E., 14 Rue Erasme
L-1468 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg C24.
Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 17. mája 2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné
obdobie končiace 31. decembra 2020.
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti a správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2020 bola
uložená a zverejnená v Registri účtovných závierok 30. marca 2021. Výročná správa s dodatkom správy
nezávislého audítora k 31. decembru 2020 bola uložená do Registra účtovných závierok 24. mája 2021.
Schválenie audítora
Valné zhromaždenie Spoločnosti menovala KPMG Slovensko spol. s r. o. ako audítora účtovnej závierky
za rok končiaci sa 31. decembra 2021 dňa 17. mája 2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
7
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2021 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Orgány Spoločnosti
Zoznam členov predstavenstva Spoločnosti a členov jej dozornej rady je verejne dostupný v Obchodnom
registri, ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na internetovej stránke
www.orsr.sk
Priemerný počet zamestnancov
V roku 2021 mala Spoločnosť v priemere 1 339 zamestnancov (2020: 1328), z toho 9 vedúcich
zamestnancov (2020: 9).
2

Súhrn hlavných účtovných postupov

Základné účtovné metódy použité pri zostavení tejto účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa
uplatňujú konzistentne počas všetkých prezentovaných účtovných období.
2.1 Základné zásady pre zostavenie účtovnej závierky
Zákonná požiadavka pre zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa
§ 17 ods. 6 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
Slovenský zákon o účtovníctve vyžaduje, aby Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za rok končiaci
31. decembra 2021 podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení prijatom
Európskou úniou („IFRS EÚ“).
Táto účtovná závierka bola zostavená podľa IFRS v znení prijatom EÚ. Spoločnosť aplikuje všetky
štandardy IFRS EÚ vydané Výborom pre medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (International
Accounting Standards Board, ďalej len „IASB“) a interpretácie vydané Výborom pre interpretácie
Medzinárodného finančného vykazovania (International Financial Reporting Interpretation Committee,
ďalej len „IFRIC“) v znení prijatom Európskou úniou, ktoré boli účinné k 31. decembru 2021.
Táto účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických cien.
Účtovná závierka bola zostavená na základe akruálneho princípu a za predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti.
Spoločnosť pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený.
Spoločnosť vykázala stabilné predaje a jej činnosť vrátane dodávok a distribúcie bola neprerušená. Na
základe verejne dostupných informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo
potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný dopad na Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom
Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté slovenskou vládou.
Na základe informácií dostupných vedeniu Spoločnosti, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov
výkonnosti Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti
nepredpokladá priamy okamžitý a významne nepriaznivý vplyv pandémie COVID-19 na Spoločnosť, jej
prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky.
Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie
závažnosti takýchto opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické
prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na Spoločnosť a jej finančnú
situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu
naďalej pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď
nastanú.
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Predstavenstvo Spoločnosti môže navrhnúť akcionárovi Spoločnosti pozmeniť účtovnú závierku do jej
schválenia Valným zhromaždením. Ak po schválení účtovnej závierky manažment zistí, že porovnateľné
údaje nie sú v zhode s informáciami z bežného účtovného obdobia, IFRS EÚ povoľuje spoločnostiam
pozmeniť porovnateľné údaje v účtovnom období, v ktorom sa relevantné udalosti zistili.
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS v znení prijatom Európskou úniou vyžaduje využitie určitých
zásadných predpokladov a odhadov. Taktiež vyžaduje uplatnenie úsudku vedenia pri aplikácii postupov
účtovania na komplexné transakcie. Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeň rozhodovania alebo zložitosti
alebo oblasti, kde sú predpoklady a odhady významné pre účtovnú závierku, sú zverejnené
v Poznámke č. 4.
Účtovná závierka je zostavená v tisícoch eur ("EUR"), pokiaľ nie je uvedené inak.
Uplatnenie nových štandardov a interpretácií
Štandardy a interpretácie aplikované pre účtovné obdobie začínajúce sa 1. januára 2021
Doplnenie k IFRS 16 Lízingy, Zľavy k nájmom v súvislosti s COVID-19 po 30. júni 2021
Účinné pre obdobia začínajúce 1. apríla 2021 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená vrátane
účtovných závierok, ktoré neboli schválené na vydanie k 31. marcu 2021.
Doplnenia predlžujú o jeden rok obdobie uplatňovania voliteľnej praktickej výnimky, ktorá zjednodušuje
spôsob účtovania nájomného nájomcom, ktoré sú priamym dôsledkom COVID-19. Pôvodný postup bol
vydaný v máji 2020 a Spoločnosť ho uplatnila vo svojej účtovnej závierke.
Nájomca uplatňuje doplnenia retrospektívne a vykazuje kumulatívny vplyv ich prvej aplikácie v otváracom
stave nerozdeleného zisku toho účtovného obdobia, v ktorom ich prvýkrát aplikoval.
Prijatie vyššie uvedených doplnení nemalo významný vplyv na účtovné zásady a účtovnú závierku
Spoločnosti.
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva prijaté Európskou úniou, ktoré ešte nenadobudli platnosť.
Doplnenia k IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia – Príjmy pred uvedením do prevádzkyschopného
stavu
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia k IAS 16 vyžadujú, aby sa príjmy z predaja z položiek, ktoré sa vyrobili v procese umiestnenia
majetku na určené miesto a jeho uvedenia do prevádzkyschopného stavu podľa zámerov manažmentu,
vykázali vo výsledku hospodárenia spolu s nákladmi na tieto položky a aby Spoločnosť ocenila náklady na
tieto položky podľa požiadaviek IAS 2.
Doplnenia sa musia aplikovať retrospektívne, ale iba na tie položky nehnuteľností a strojov a zariadení,
ktoré sa umiestnili na určené miesto a do prevádzkyschopného podľa zámerov manažmentu na začiatku
najskoršieho účtovného obdobia alebo neskôr, v ktorom jednotka prvýkrát aplikuje doplnenia. Kumulatívny
dopad prvej aplikácie doplnení sa vykáže ako úprava otváracieho stavu nerozdeleného zisku (alebo iných
položiek vlastného imania, podľa konkrétnej situácie) na začiatku tohto najskoršieho prezentovaného
obdobia (ak je to potrebné).
Spoločnosť plánuje aplikovať doplnenia od 1. januára 2022.
Spoločnosť očakáva, že doplnenia nebudú mať významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosť pri ich
prvotnej aplikácií.
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Doplnenia k IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienený majetok – Stratové zmluvy – náklady na
splnenie zmluvy
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia vyžadujú, aby pri posudzovaní nákladov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, Spoločnosť do
týchto nákladov zahrnula všetky náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou. Odsek 68A objasňuje, že
náklady na splnenie zmluvy obsahujú prírastkové náklady na splnenie zmluvy ako aj alokáciu ostatných
nákladov, ktoré priamo súvisia so splnením zmluvy.
Účtovná jednotka má aplikovať tieto doplnenia na zmluvy, pri ktorých ešte nesplnila všetky svoje záväzky
na začiatku účtovného obdobia, v ktorom prvýkrát aplikuje doplnenia. Jednotka neupraví porovnateľné
informácie. Namiesto toho, ku dňu prvej aplikácie vykáže kumulatívny dopad prvej aplikácie doplnení ako
úpravu otváracieho stavu nerozdeleného zisku alebo inej položky vlastného imania, podľa konkrétnej
situácie.
Spoločnosť plánuje aplikovať doplnenia od 1. januára 2022.
Kvantitatívny dopad aplikácie doplnení však zatiaľ nie je určený, nakoľko závisí od statusu predmetných
zmlúv ku dňu prvej aplikácie doplnení.
Ročné vylepšenia IFRS štandardov 2018 – 2020.
Účinné pre účtovné obdobia, ktorý začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia k IFRS 9 Finančné nástroje
Vylepšenia objasňujú, že pri posudzovaní toho, či sa výmena dlhových nástrojov medzi existujúcim
dlžníkom a veriteľom uskutočňuje za podstatne odlišných podmienok, poplatky, ktoré sa majú zahrnúť
spolu s diskontovanou súčasnou hodnotou peňažných tokov podľa nových podmienok, zahŕňajú iba
zaplatené alebo prijaté poplatky medzi dlžníkom a veriteľom, vrátane poplatkov zaplatených alebo prijatých
buď dlžníkom alebo veriteľom v mene druhej strany.
Doplnenia k Ilustratívnym príkladom k IFRS 16 Lízingy
Vylepšenia odstraňujú z ilustratívneho Príkladu 13 k IFRS 16 referenciu na náhradu, ktorú poskytne
prenajímateľ nájomcovi za zhodnotenie predmetu nájmu ako aj vysvetlenia k účtovaniu týchto náhrad u
nájomcu.
Doplnenia k IAS 41 Poľnohospodárstvo
Vylepšenia odstraňujú požiadavku na používanie peňažných tokov pred zdanením pri oceňovaní
poľnohospodárskeho majetku reálnou hodnotou. Pôvodne IAS 41 vyžadoval, aby spoločnosť
používala peňažné toky pred zdanením pri oceňovaní reálnou hodnotou, ale nevyžadovali použiť
diskontnú sadzbu pred zdanením na oddiskontovanie týchto peňažných tokov.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závierku.
Doplnenia k IAS 12 Dane z príjmov, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, ktoré vznikli z jednej transakcie
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia zužujú rozsah výnimky pri prvotnom vykazovaní [initial recognition exemption (IRE)], aby sa
vylúčili transakcie, pri ktorých vznikajú rovnaké a kompenzujúce dočasné rozdiely – napríklad lízingy a
záväzky týkajúce sa uvedenia do pôvodného stavu. V prípade leasingov a v prípade záväzkov týkajúcich
sa uvedenia do pôvodného stavu, bude potrebné súvisiace odložené daňové pohľadávky a odložené
daňové záväzky vykázať od začiatku najskoršieho prezentovaného porovnateľného obdobia, pričom
kumulovaný dopad sa vykáže ako úprava nerozdeleného zisku alebo iných položiek vlastného imania k
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tomuto dátumu. Pre všetky ostatné transakcie, sa budú doplnenia aplikovať na tie transakcie, ktoré vzniknú
po začiatku najskoršieho prezentovaného obdobia.
Spoločnosť pri účtovaní o odloženej dani pri leasingoch a pri záväzkoch týkajúcich sa uvedenia do
pôvodného stavu aplikuje tzv. integrally linked prístup, výsledkom čoho je podobný výsledok ako pri
doplneniach, okrem toho, že vplyv odloženej dane je prezentovaný vo výkaze finančnej situácie netto.
Podľa doplnení, Spoločnosť bude osobitne vykazovať odloženú daňovú pohľadávku a osobitne odložený
daňový záväzok. K 31. decembru 2021 sú zdaniteľné dočasné rozdiely týkajúce sa práva na používanie
majetku 36 676 tis. EUR a odpočítateľné dočasné rozdiely týkajúce sa leasingových záväzkov
36 778 tis. EUR, a z toho vyplývajúca odložená daňová pohľadávka netto je 21 tis. EUR. Po aplikácii
doplnení, Spoločnosť bude vykazovať odložený daňový záväzok vo výške 7 702 tis. Eur a odloženú daňovú
pohľadávku vo výške 7 723 tis. EUR. Aplikácia doplnení nebude mať vplyv na nerozdelený zisk.
Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28 Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženým alebo
spoločným podnikom
Dátum účinnosti bol odložený na neurčito. Voliteľné použitie v účtovnej závierke podľa IFRS v plnom
rozsahu je možné.
Európska komisia sa rozhodla odložiť prijatie na neurčito, nie je pravdepodobné, že by Európska Únia
prijala doplnenia v blízkej budúcnosti.
Doplnenia objasňujú, že v transakcii zahŕňajúcej pridružený alebo spoločný podnik rozsah vykázania zisku
alebo straty závisí od toho, či predaný alebo vložený majetok predstavuje podnik, takže:
- celý zisk alebo strata sa vykáže, keď transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným
podnikom obsahuje prevod majetku alebo majetkov, ktoré tvoria podnik (či už sú umiestnené v dcérskych
spoločnostiach alebo nie), zatiaľ čo
- čiastočný zisk alebo strata sa vykáže, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo
spoločným podnikom obsahuje majetok, ktorý netvorí podnik, aj keď je tento majetok umiestnený v dcérskej
spoločnosti.
Kvantitatívny dopad prijatia doplnení sa však môže posúdiť iba v roku, kedy sa doplnenia prvýkrát aplikujú,
nakoľko tento dopad bude závisieť od prevodu majetku alebo podniku do pridruženého podniku alebo
spoločného podniku, ktorý sa uskutočnil v danom účtovnom období.
Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky, klasifikácia záväzkov ako obežné, alebo neobežné
Účinné pre ročné účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie
je povolené.
Doplnenia objasňujú, že klasifikácia záväzkov ako obežných alebo neobežných by sa mala zakladať
výlučne na existencii práva Spoločnosti odložiť vyrovnanie záväzkov na konci účtovného obdobia. Právo
Spoločnosti odložiť vyrovnanie aspoň o dvanásť mesiacov po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka nemusí byť bezpodmienečné, ale musí byť opodstatnené.
Klasifikácia nie je ovplyvnená zámermi alebo očakávaniami manažmentu, či a kedy Spoločnosť uplatní
svoje právo odložiť vyrovnanie záväzku. Doplnenia tiež objasňujú, čo sa považuje za vyrovnanie záväzku.
Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky a IFRS Practice Statement 2 Making Materiality
Judgments
Účinné pre účtovné obdobia, ktorý začínajú 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia k IAS 1 vyžadujú, aby spoločnosti zverejňovali svoje významné účtovné politiky.
Doplnenia k IAS 8 Účtovné politiky, zmeny účtovných odhadov a chyby
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Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia zavádzajú definíciu “účtovných odhadov” a obsahujú ďalšie doplnenia k IAS 8, ktoré objasňujú,
ako odlíšiť zmeny účtovných politík od zmien v odhadoch. Rozlíšenie je dôležité, nakoľko zmeny v
účtovných politikách sa vo všeobecnosti aplikujú retrospektívne, kým zmeny v odhadoch sa účtujú v tom
období, kedy ku zmene došlo.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závierku.
2.2 Prepočet cudzích mien
(i)

Funkčná mena a mena prezentácie účtovnej závierky

Údaje v tejto účtovnej závierke Spoločnosti sú vykázané v EUR použitím meny primárneho ekonomického
prostredia, v ktorom účtovná jednotka pôsobí („funkčná mena“).
(ii)

Transakcie a zostatky Výkazu o finančnej situácii

Transakcie vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo
Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Finančný majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo
NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Nefinančný majetok a záväzky, prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu.
2.3 Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok je ocenený v obstarávacej cene zníženej o oprávky a kumulované straty zo
zníženia hodnoty.
(i)

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena zahŕňa náklady priamo vynaložené na obstaranie majetku. Nákladové úroky, pokiaľ
spĺňajú kritéria IAS 23, sú kapitalizované ako súčasť obstarávacej ceny, inak sú účtované do nákladov
príslušného obdobia.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými
nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady
vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
Následné výdavky sa zahŕňajú do účtovnej hodnoty majetku alebo sa vykazujú ako samostatný majetok,
iba ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky súvisiace s majetkom budú plynúť Spoločnosti a
výška výdavkov môže byť spoľahlivo určená. Účtovná hodnota vymenenej časti majetku sa odúčtuje.
Všetky ostatné výdavky na opravy a údržbu sa účtujú do Výkazu ziskov a strát v tom účtovnom období, v
ktorom boli príslušné práce vykonané.
(ii)

Odpisy

Odpisovanie hmotného majetku začína v mesiaci, v ktorom bol majetok daný do užívania. Hmotný majetok
sa odpisuje v súlade so schváleným odpisovým plánom lineárnou metódou odpisovania. Mesačný odpis
sa stanovuje ako podiel odpisovateľnej hodnoty a odhadovanej doby ekonomickej životnosti majetku.
Odpisovateľnou hodnotou je obstarávacia cena znížená o očakávanú hodnotu v čase vyradenia majetku.
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Predpokladaná doba životnosti jednotlivých skupín majetku bola v roku 2021 a 2020 nasledovná:

Budovy, haly, stavby distribučnej siete
Distribučná sieť (technologická časť),
prístroje a dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

30 – 70 rokov
4 – 45 rokov
5 – 15 rokov

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa očakávaná hodnota v čase vyradenia a
predpokladaná doba životnosti dlhodobého majetku prehodnocuje, a ak je to potrebné, upravuje.
Pozemky a nedokončené investície do hmotného majetku sa neodpisujú.
Očakávaná hodnota v čase vyradenia majetku je jeho očakávaná predajná cena znížená o náklady na
uskutočnenie predaja, ak by mal majetok už taký vek a vlastnosti, aké sa očakávajú na konci jeho životnosti.
Zostatková hodnota majetku je rovná nule alebo jeho hodnote pri likvidácii, ak Spoločnosť očakáva, že
daný majetok bude používať až do konca životnosti.
Každá časť položky dlhodobého hmotného majetku, ktorej hodnota je v porovnaní s celkovou hodnotou
majetku významná sa odpisuje samostatne. Spoločnosť rozdelí hodnotu pôvodne pridelenú položke
dlhodobého hmotného majetku pomerne jej významným častiam a odpisuje každú časť samostatne.
Účtovná hodnota majetku je znížená okamžite na úroveň jeho návratnej hodnoty, ak účtovná hodnota
majetku je vyššia ako jeho predpokladaná návratná hodnota (Poznámka č. 2.5).
Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúčtuje z Výkazu o finančnej situácii spolu s
príslušnými oprávkami a opravnými položkami. Zisky a straty pri vyradení majetku sa určujú porovnaním
výnosov a jeho účtovnej hodnoty a vykazujú sa v prevádzkovom zisku/strate.
2.4 Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje pri nadobudnutí obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný majetok
sa vykazuje, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky súvisiace s majetkom budú plynúť
Spoločnosti a obstarávacia cena môže byť spoľahlivo určená. Pri následnom ocenení je dlhodobý
nehmotný majetok vykázaný v obstarávacích cenách znížených o oprávky a kumulované straty zo zníženia
hodnoty. Nákladové úroky, pokiaľ spĺňajú kritéria IAS 23, sú kapitalizované ako súčasť obstarávacej ceny,
inak sú účtované do nákladov príslušného obdobia. Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok s
neobmedzenou dobou životnosti. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas doby
životnosti, ktorá nepresahuje dobu 20 rokov, s výnimkou odpisovania vecných bremien.
Dlhodobý nehmotný majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom bol daný do užívania. Odpisuje sa v
súlade so schváleným odpisovým plánom lineárnou metódou.
Mesačný odpis sa stanovuje ako podiel odpisovateľnej hodnoty a odhadovanej doby ekonomickej životnosti
majetku. Odpisovateľnou hodnotou je obstarávacia cena znížená o zostatkovú hodnotu v čase vyradenia
majetku.
Predpokladá sa, že zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku bude nulová, pokiaľ:
•
•

neexistuje záväzok tretej strany odkúpiť majetok na konci jeho ekonomickej životnosti, alebo
neexistuje aktívny trh pre daný majetok a zostatkovú hodnotu nemožno určiť porovnaním s týmto
trhom, pričom nie je pravdepodobné, že takýto trh bude existovať aj na konci ekonomickej životnosti
daného majetku.

Výdavky spojené s údržbou počítačových programov sa považujú za náklad pri ich vzniku.
Výdavky, ktoré vylepšujú alebo zvyšujú výkonnosť počítačových programov oproti ich pôvodným
vlastnostiam, a ktoré spĺňajú kritériá podľa IAS 38 pre vykazovanie ako dlhodobý nehmotný majetok,
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sú vykazované ako technické zhodnotenie a pripočítané k pôvodnej obstarávacej cene softvéru. Každá
časť položky dlhodobého nehmotného majetku, ktorej hodnota je v porovnaní s celkovou hodnotou majetku
významná sa odpisuje samostatne. Spoločnosť rozdelí hodnotu pôvodne pridelenú položke dlhodobého
nehmotného majetku pomerne jej významným častiam a odpisuje každú časť samostatne.
2.5 Zníženie hodnoty nefinančného majetku
Dlhodobý nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti a dlhodobý nehmotný majetok, ktorý ešte
nie je v užívaní, sa neodpisuje a každoročne sa testuje na pokles hodnoty. Nefinančný majetok, s výnimkou
odloženej daňovej pohľadávky a zásob, je testovaný na pokles hodnoty vtedy, keď udalosti alebo zmena
podmienok naznačujú, že účtovná hodnota je vyššia ako návratná hodnota. Ak existuje indikátor
znehodnotenia, návratná hodnota je odhadnutá. Strata z poklesu hodnoty sa vykazuje vo Výkaze ziskov a
strát v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku alebo jednotiek generujúcich peňažné prostriedky prevyšuje
jeho návratnú hodnotu. Návratná hodnota predstavuje buď reálnu hodnotu zníženú o náklady na prípadný
predaj alebo hodnotu z používania, podľa toho, ktorá je vyššia.
Pre účely stanovenia poklesu hodnoty sa majetok zaradí do skupín podľa najnižších úrovní, pre ktoré
existujú samostatné peňažné toky. U nefinančného majetku, iného ako goodwill, u ktorého došlo k zníženiu
hodnoty sa pravidelne, ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, posudzuje, či nie je možné
pokles hodnoty zrušiť, t.j. rozpustiť príslušné straty zo zníženia hodnoty.
2.6 Finančné nástroje
Pohľadávky z obchodného styku a vydané dlhové cenné papiere sa prvotne vykážu pri ich vzniku.
Všetok ostatný finančný majetok a finančné záväzky sa pri ich prvotnom vykázaní vykážu vo Výkaze o
finančnej situácii, keď sa Spoločnosť stane zmluvnou stranou dohôd obsahujúcich finančné nástroje.
Finančný majetok (pokiaľ sa nejedná o pohľadávky z obchodného styku bez významného finančného
komponentu) alebo finančné záväzky sa pri ich prvotnom ocenení ocenia v reálnej hodnote zvýšenej,
okrem položiek ocenených reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (FVTPL), o náklady súvisiace
s obstaraním alebo vydaním finančného nástroja. Pohľadávky z obchodného styku, ktoré neobsahujú
významný finančný komponent sa pri prvotnom ocenení ocenia transakčnou hodnotou.
2.7 Finančný majetok
Finančný majetok Spoločnosti je pri prvotnom vykázaní zaradený do jednej z nasledujúcich kategórií:
• umorovaná hodnota,
• reálna hodnota cez ostatné súčasti komplexného výsledku (FVOCI),
• reálna hodnota cez výsledok hospodárenia (FVTPL).
Zaradenie finančného majetku sa po jeho prvotnom vykázaní nezmení, iba ak Spoločnosť zmení svoj
obchodný model na riadenie finančného majetku.
Finančný majetok sa ocení umorovanou hodnotou, ak sú splnené nasledovné dve podmienky, a nie je
zaradený ako FVTPL:
• majetok je držaný v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je držať majetok za účelom obdržať
zmluvné peňažné toky, a
• zmluvné podmienky vedú v určený termín k peňažným tokom, ktoré predstavujú výhradne platby istiny
a úrokov z nezaplatenej istiny.
Pri neobchodovaných nástrojoch vlastného imania sa spoločnosť môže neodvolateľne rozhodnúť, že
následné zmeny v reálnej hodnote bude (vrátane kurzových ziskov a strát) vykazovať v ostatných
súčastiach komplexnom výsledku. Za žiadnych okolností sa potom nesmú preklasifikovať do výsledku
hospodárenia.
Všetok finančný majetok, ktorý nie je ocenený ako umorovaná hodnota alebo FVOCI je ocenený vo FVTPL,
vrátane derivátového finančného majetku.
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Následné ocenenie a zisky a straty
• umorovaná hodnota – tento majetok je následne ocenený vo výške umorovaných nákladov, použitím
efektívnej úrokovej miery, upravený o straty zo znehodnotenia. Výnosové úroky, zisky a straty z
prepočtu cudzích mien a straty zo znehodnotenia sú vykázané vo výsledku hospodárenia.
• FVTPL – tento majetok je následne ocenený v reálnej hodnote. Čisté zisky a straty, vrátane
akýchkoľvek výnosových úrokov a dividend, je vykázaný vo výsledku hospodárenia.
• investície do vlastného imania vo FVOCI – tento majetok sa následne oceňuje v reálnej hodnote. Prijaté
dividendy sa vykážu vo výsledku hospodárenia. Ostatné čisté zisky alebo straty sa vykážu v ostatných
zložkách komplexného výsledku a nie sú nikdy preklasifikované do výsledku hospodárenia.
2.8 Finančné záväzky
Finančné záväzky sú prvotne ocenené v umorovanej hodnote alebo vo FVTPL. Spoločnosť zaradí finančný
záväzok do FVTPL ak je určený na obchodovanie, ide o derivátový nástroj, alebo je zaradený do FVTPL
pri prvotnom vykázaní. Keď sa o finančnom záväzku vo FVTPL účtuje prvýkrát, Spoločnosť ho ocení v jeho
reálnej hodnote a čisté zisky a straty, vrátane úrokových nákladov, sú vykázané vo výsledku hospodárenia.
Ostatné finančné záväzky sa po počiatočnom zaúčtovaní oceňujú v hodnote umorovaných nákladov
zistených metódou efektívnej úrokovej miery. Úrokové náklady a kurzové zisky a straty sa vykazujú vo
výsledku hospodárenia. Akékoľvek zisky a straty vzniknuté pri odúčtovaní sa vykážu do výsledku
hospodárenia.
Spoločnosť má nasledovné nederivátové finančné záväzky: úvery a pôžičky, záväzky z obchodného styku
a iné záväzky.
Odúčtovanie finančných nástrojov
Spoločnosť odúčtuje finančný majetok, keď:
a) sa majetok splatil alebo inak skončili práva na peňažné toky z investície, alebo
b) Spoločnosť previedla práva na peňažné 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, pričom si neponechala kontrolu. Kontrolu si ponechá, ak protistrana nemá reálnu
možnosť predať majetok ako celok nespriaznenej tretej strane bez toho, aby dodatočne obmedzila
predaj.
Finančný záväzok (alebo jeho časť) je odúčtovaný z Výkazu o finančnej situácii Spoločnosti len v tom
prípade, keď zanikne, t.j. keď záväzok uvedený v zmluve sa zaplatí, zruší, alebo skončí jeho platnosť.
Rozdiel medzi účtovnou hodnotou vyradeného finančného záväzku a zaplatenou protihodnotou sa
vykazuje vo výsledku hospodárenia.
Zápočet
Finančný majetok a záväzky sú uvedené vo Výkaze o finančnej situácii netto, ak má Spoločnosť právo
započítať hodnoty tohto majetku a záväzkov a súčasne má v úmysle zrealizovať majetok a uhradiť záväzky
v jednom momente alebo uhradiť ich netto.
Spoločnosť nemá finančný majetok, ktorý sa oceňuje vo FVOCI, alebo FVTPL, iný ako investície do
vlastného imania.
2.9 Zníženie hodnoty finančného majetku
Model „očakávaná strata z úverov“ (expected credit loss, ECL) znamená, že udalosť spôsobujúca stratu
nemusí nastať predtým, ako sa vykáže opravná položka. Model znehodnotenia sa aplikuje na finančný
majetok ktorý sa oceňuje umorovanou hodnotou alebo FVOCI, okrem investícií do nástrojov vlastného
imania, a na majetok zo zmlúv (contract assets).
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Finančný majetok ocenený metódou umorovaných hodnôt použitím efektívnej úrokovej miery pozostáva z
pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok, peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných
prostriedkov a poskytnutej pôžičky spriaznenej osobe.
Podľa IFRS 9 sa opravné položky oceňujú nasledujúcimi spôsobmi:
• 12-mesačné ECL: ECL, ktoré vyplynú zo všetkých možných zlyhaní počas nasledovných 12 mesiacov
po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a
• Celoživotné ECL: ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných zlyhaní počas celej očakávanej životnosti
finančného majetku.
Pri zisťovaní, či sa úverové riziko finančného majetku výrazne zvýšilo od jeho prvotného vykázania a pri
výpočte ECL Spoločnosť využíva primerané podporné informácie, ktoré boli vyhodnotené ako vhodné a
dostupné pre Spoločnosť bez vynaloženia neprimeraných nákladov alebo úsilia na ich získanie. Zahŕňa to
kvantitatívne aj kvalitatívne informácie a analýzy založené na historických skúsenostiach Spoločnosti a
hodnotení úverového rizika vrátane informácií o budúcom možnom vývoji.
Spoločnosť považuje finančný majetok za znehodnotený, ak:
• Je nepravdepodobné, že dlžník zaplatí svoje záväzky voči Spoločnosti v plnom rozsahu bez toho, aby
Spoločnosť realizovala úkony, akými sú napríklad realizácia zabezpečenia, alebo
• Je finančný majetok po splatnosti.
Celoživotné ECL sú ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných znehodnotení počas celej očakávanej
životnosti finančného majetku. Maximálne obdobie pre odhad ECL je zmluvná doba, počas ktorej je
Spoločnosť vystavená úverovému riziku.
Ocenenie ECL
ECL sú odhady počítané ako vážený priemer pravdepodobností znehodnotenia a realizácie úverovej straty.
Úverové straty sú vyčíslené ako súčasná hodnota všetkých strát hotovosti, t.j. ako rozdiel medzi peňažnými
tokmi, na ktoré sú Spoločnosti splatné na základe zmluvy a peňažnými tokmi, ktoré Spoločnosť očakáva
získať.
ECL nie sú diskontované, pretože neobsahujú žiadnu významnú zložku financovania.
Straty zo zníženia hodnoty
Straty zo zníženia hodnoty súvisiace s pohľadávkami z obchodného styku a ostatnými pohľadávkami sa
vykazujú vo výsledku hospodárenia.
Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak zrušenie možno objektívne priradiť k udalosti, ktorá nastane po
vykázaní straty zo zníženia hodnoty. V prípade finančného majetku oceneného umorovanou hodnotou sa
zrušenie vykazuje vo výsledku hospodárenia.
Účtovná hodnota pohľadávok sa znižuje pomocou účtu opravných položiek. Tvorba a rozpúšťanie
opravných položiek sa vo Výkaze ziskov a strát vykazuje v riadku Ostatné prevádzkové náklady.
Nevymožiteľné pohľadávky sa odpisujú. Pohľadávky splatené dlžníkmi, ktoré boli predtým odpísané, sa
vykazujú vo Výkaze ziskov a strát v riadku Ostatné prevádzkové výnosy. Spôsob, akým Spoločnosť
vykazuje výnosy, je uvedený v Poznámke č. 2.19.
2.10 Nájmy – IFRS 16
Pri uzavretí zmluvy Spoločnosť vyhodnocuje, či zmluva obsahuje nájom. Zmluva predstavuje nájomnú
zmluvu respektíve obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie daného majetku počas
určitého obdobia za protihodnotu. Spoločnosť považuje zmluvu za nájom, ak spĺňa všetky nasledujúce
podmienky:
• existuje identifikovaný majetok, či už explicitne alebo implicitne, a
• nájomca získa v podstate všetky ekonomické úžitky z používania identifikovaného majetku, a
• nájomca má právo riadiť používanie identifikovaného majetku.
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Táto účtovná metóda sa použije pre zmluvy uzavreté po 1. januári 2019.
Spoločnosť uplatnila výnimku a aplikovala nový štandard IFRS 16 na všetky zmluvy, ktoré uzatvorila pred
1. januárom 2019 a identifikovala ich ako nájmy podľa IAS 17 a IFRIC 4. To znamená, že nanovo
neposudzuje lízingové zmluvy, ktoré boli vyhodnotené ako lízing podľa IAS 17, či spĺňajú novú definíciu
lízingu podľa IFRS 16.
Pri prvotnom vykázaní a následnom precenení lízingovej zmluvy, ktorá obsahuje lízingovú zložku,
Spoločnosť priradí zmluvne dohodnutú protihodnotu na každú lízingovú zložku pomerne na základe jej
hodnoty v prípade, ak by bola dohodnutá samostatne. Spoločnosť účtuje samostatne o lízingových a nelízingových zložkách pri nájmoch vozidiel, pozemkov, nehnuteľností a iného majetku.
Najatý majetok (Spoločnosť ako nájomca)
Spoločnosť vykáže právo na používanie majetku a záväzok z nájmu na začiatku nájmu. Počiatočná
hodnota práva na používanie majetku sa stanoví ako súčet počiatočnej hodnoty záväzku z nájmu, platieb
nájomného uskutočnených pred alebo v deň začatia nájmu, počiatočných priamych nákladov na strane
nájomcu ponížených o akékoľvek obdržané lízingové stimuly.
Pri stanovení doby nájmu sa predovšetkým posudzuje dĺžka dohodnutej doby nájmu ako aj možnosti jej
predčasného ukončenia resp. možnosti predĺženia zmluvy. Pri posudzovaní pravdepodobnosti uplatnenia
možnosti predĺženia respektíve predčasného ukončenia doby nájmu Spoločnosť berie do úvahy všetky
relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré poskytujú ekonomické podnety na uplatnenie (neuplatnenie)
týchto možností. Doba, o ktorú je možné zmluvu predĺžiť (respektíve doba, ktorá nasleduje po možnosti
zmluvu predčasne ukončiť), sa zahrnie do doby nájmu iba v prípade, že si je Spoločnosť dostatočne istá,
že predĺženie bude uplatnené.
Právo na používanie majetku sa odpisuje rovnomerne počas doby nájmu od začatia nájmu až do jeho
ukončenia. V prípade, ak nájom zahŕňa prevod vlastníctva alebo kúpnu opciu, sa právo na používanie
majetku odpisuje rovnomerne počas doby použiteľnosti majetku. Odpisovať sa začína dňom začatia nájmu.
Posúdenie možného znehodnotenia práva na používanie majetku sa uskutočňuje podobným spôsobom
ako posúdenie zníženia hodnoty nefinančného majetku, ako je opísané v Poznámke 2.5 Zníženie hodnoty
nefinančného majetku.
Záväzok z nájmu sa prvýkrát oceňuje v deň sprístupnenia najatého majetku nájomcovi (deň začiatku
nájmu). Záväzky z lízingu sa prvotne oceňujú v súčasnej hodnote lízingových splátok počas doby nájmu,
ktoré neboli zaplatené k dátumu počiatočného ocenenia s použitím diskontnej sadzby, ktorú predstavuje
prírastková výpožičková miera nájomcu („the incremental borrowing rate“). Prírastková výpožičková miera
nájomcu bola stanovená na základe dostupných finančných informácií týkajúcich sa Spoločnosti. Následné
precenenie lízingového záväzku sa vykoná v prípade, že dôjde k zmene podmienok zmluvy (napr. zmena
doby nájmu z dôvodu uplatnenia možnosti na predĺženie prípadne predčasné ukončenie zmluvy, zmena
platby za nájom na základe zmeny indexu alebo sadzby používanej pri stanovení platieb, zmena
posúdenia pravdepodobnosti uplatnenia kúpnej opcie atď.). Akékoľvek následné prehodnotenie záväzku
z nájmu bude mať vplyv aj na ocenenie práva na používanie majetku. Ak by to viedlo k zápornej hodnote
práva na používanie majetku, zostávajúci vplyv sa vykáže s vplyvom na výsledok hospodárenia
(takže výsledné právo na používanie majetku bude vykázané v nulovej hodnote).
Spoločnosť uplatnila voliteľnú výnimku a nevykazuje právo na používanie majetku ani záväzok z nájmu pri
všetkých typoch nájomných zmlúv s dobou nájmu 12 mesiacov alebo menej. Náklady súvisiace s týmito
nájmami sú v účtovnej závierke vykázané ako prevádzkové náklady rovnomerne počas doby nájmu.
Spoločnosť tiež uplatnila voliteľnú výnimku a nevykazuje právo na používanie majetku ani záväzok z nájmu
pri nájomných zmluvách, v ktorých je hodnota najatého majetku jednoznačne nižšia ako 5 000 USD. Pri
určení predpokladanej hodnoty majetku sa vychádza z predpokladu, že ide o nový majetok. Ak nie je
možné spoľahlivo určiť hodnotu majetku, voliteľná výnimka sa pre takýto nájom neaplikuje.
Spoločnosť vo Výkaze finančnej situácie vykazuje právo na používanie majetku v rámci dlhodobého
hmotného majetku, záväzky z nájmu v rámci dlhodobých a krátkodobých záväzkov z obchodného styku
a iných záväzkov.
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Ďalej Spoločnosť vo výkaze peňažných tokov vykázala transakcie súvisiace s nájmom nasledovne:
• platby za istinu týkajúcu sa záväzkov z nájmu v rámci tokov z finančných činností,
• platby za úroky týkajúce sa záväzkov z nájmu v rámci tokov z prevádzkovej činnosti,
• platby za krátkodobý nájom, nájom drobného majetku a platby variabilných častí nájomného, ktoré nie
sú zahrnuté do ocenenia záväzkov z nájmu v rámci tokov z prevádzkovej činnosti.
2.11 Zásoby
Zásoby sa oceňujú buď obstarávacou cenou alebo čistou realizovateľnou hodnotou podľa toho, ktorá z nich
je nižšia. Ocenenie zásob sa prepočítava na základe metódy váženého aritmetického priemeru.
Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad clo a prepravu, znížené o
zľavy, skontá a rabaty. Čistá realizovateľná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny v bežnom
obchodnom styku a je znížená o relevantné náklady na predaj.
2.12 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, netermínované vklady v bankách,
iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou dobou splatnosti neprevyšujúcou tri mesiace.
Prostriedky spravované materskou spoločnosťou na základe “Zmluvy o poskytovaní služby
cash-pooling“ sú vykázané ako pohľadávky voči materskej spoločnosti a nie ako peňažné
prostriedky/ekvivalenty.
2.13 Základné imanie
Kmeňové akcie sú vykazované ako základné imanie.
Dodatočné výdavky priamo priraditeľné k emisii nových akcií alebo opcií sa vykazujú, očistené o daň, vo
vlastnom imaní ako položka ponižujúca príjem z tejto emisie.
2.14 Splatná a odložená daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta v súlade s daňovými zákonmi platnými ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka. Vedenie pravidelne sleduje pozície v daňových priznaniach vyžadujúce si interpretáciu
daňových predpisov a v prípade potreby vytvára rezervu na základe predpokladanej sumy, ktorá bude
splatná daňovému orgánu.
Odložená daň z príjmov sa v účtovnej závierke účtuje súvahovou záväzkovou metódou, na základe
dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich účtovnou hodnotou v účtovnej
závierke. O odloženej dani sa neúčtuje, ak sa týka prvotného účtovania o majetku alebo záväzku v
súvislosti s transakciou, ktorá nie je podnikovou kombináciou, ak v čase transakcie nie je ovplyvnený
účtovný ani daňový zisk alebo strata. Odložená daň sa vypočíta použitím sadzby podľa schválených alebo
takmer schválených daňových predpisov, ktorá bude platná v čase realizácie dočasných rozdielov.
Splatná a odložená daň sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát s výnimkou prípadov, kedy sa týka položiek
zaúčtovaných priamo do vlastného imania alebo do Výkazu komplexného výsledku.
Odložené daňové pohľadávky sa zaúčtujú v rozsahu ich realizovateľnosti, t.j. ak je pravdepodobné, že
Spoločnosť dosiahne v budúcnosti dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému si bude možné uplatniť
dočasné rozdiely.
Spoločnosť si započítava odložené daňové pohľadávky s odloženými daňovými záväzkami, ak má
Spoločnosť právne vymožiteľný nárok ich započítať, a ak sa týkajú daní z príjmov vyberaných tým istým
daňovým úradom.
2.15 Rezervy
Rezervy sa vykazujú, ak má Spoločnosť súčasný zmluvný alebo mimozmluvný záväzok previesť
ekonomické úžitky ako dôsledok minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že takýto prevod bude
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potrebný na vyrovnanie týchto záväzkov a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto
záväzkov. Na budúce prevádzkové straty sa nevytvárajú žiadne rezervy. Keď Spoločnosť 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 záväzkov, pravdepodobnosť, že bude potrebný výdavok na ich úhradu, sa
určuje posúdením skupiny záväzkov ako celku. Rezerva sa vykazuje aj vtedy, ak pravdepodobnosť
výdavkov vzhľadom na niektorú z položiek zahrnutých v tej istej skupine záväzkov je malá.
Rezervy sa oceňujú súčasnou hodnotou výdavkov očakávaných na uhradenie záväzku pri použití sadzby
pred zdanením, ktorá odráža aktuálny trhový odhad časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre
záväzok. Zvýšenie rezervy v dôsledku plynutia času sa vykazuje ako nákladový úrok.
2.16 Podmienené záväzky
Podmienené záväzky sa vo Výkaze o finančnej situácii nevykazujú. Zverejňujú sa v poznámkach účtovnej
závierky, pokiaľ odliv zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je pravdepodobný. Podmienené
záväzky sa nezverejnia v poznámkach účtovnej závierky, pokiaľ pravdepodobnosť odlivu zdrojov
predstavujúcich ekonomické úžitky je nepatrná.
2.17 Záväzky zo zmlúv
Záväzky zo zmlúv predstavujú záväzok Spoločnosti previesť tovar alebo poskytnúť službu zákazníkovi v
situácii, kedy už za tieto tovary alebo služby Spoločnosť obdržala protihodnotu. Pre Spoločnosť predstavujú
predovšetkým poplatky zákazníkov za pripojenie do distribučnej siete a následný prístup k poskytovaniu
distribučných služieb.
2.18 Zamestnanecké požitky
Spoločnosť 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, počet odpracovaných rokov a mzda.
Program s vopred stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého Spoločnosť platí pevne
stanovené príspevky tretím osobám alebo vláde. Spoločnosť nemá žiadnu zmluvnú alebo mimozmluvnú
povinnosť vyplatiť ďalšie prostriedky, ak výška aktív dôchodkového programu nie je dostačujúca na
vyplatenie všetkých plnení zamestnancov, na ktoré majú nárok za bežné a minulé obdobia.
Nezaistený penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením
V zmysle ustanovení Zákonníka práce a Podnikovej kolektívnej zmluvy Spoločnosti platnej na roky
2020 - 2022 je Spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom odchodné pri odchode do starobného
alebo invalidného dôchodku v závislosti od počtu odpracovaných rokov a splnení podmienok skončenia
pracovného pomeru, nasledovné násobky ich priemernej mesačnej mzdy:
do 10 rokov vrátane
nad 10 do 15 rokov
nad 15 do 20 rokov
nad 20 do 25 rokov
nad 25 rokov

Násobok priemernej mesačnej mzdy
2
4
5
6
7

Stredoslovenská distribučná, a.s.
19
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2021 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku vo výške jednej
priemernej mesačnej mzdy je zahrnutá vo vyššie uvedených násobkoch.
Ostatné požitky s vopred stanoveným plnením
Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách:
•
•

1 mesačnú mzdu pri odpracovaní 25 rokov v Spoločnosti;
od 40% do 110% zamestnancovej mesačnej mzdy v závislosti od počtu odpracovaných rokov v
Spoločnosti pri dosiahnutí veku 50 rokov.

Zamestnanci Spoločnosti očakávajú, že Spoločnosť bude pokračovať v poskytovaní týchto požitkov
a podľa názoru manažmentu je nepravdepodobné, že ich Spoločnosť prestane poskytovať.
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii vyplývajúci z dôchodkových programov s vopred
stanoveným plnením predstavuje súčasnú hodnotu záväzku z definovaných požitkov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
Spoločnosť prepočíta raz ročne záväzok z poistných programov s definovaným plnením použitím metódy
plánovaného ročného zhodnotenia požitkov („Projected Unit Credit“). Súčasná hodnota záväzku z
dôchodkových programov s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je stanovená (a) oddiskontovaním
odhadovaných budúcich úbytkov peňažných tokov použitím úrokových mier nízko rizikových korporátnych
dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti blížiacu sa k záväzku z dôchodkových programov a (b) následným
priradením vypočítanej súčasnej 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 poistnomatematických 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
Spoločnosť prispieva do štátnych a súkromných dôchodkových programov s vopred stanovenými
príspevkami.
Spoločnosť platí počas roka odvody na povinné zdravotné a sociálne poistenie (nemocenské, dôchodkové,
úrazové poistenie a tiež príspevok do garančného fondu, rezervného fondu solidarity a na poistenie
v nezamestnanosti) v zákonom stanovenej výške na základe vyplatených hrubých miezd.
Počas celého roka Spoločnosť prispievala do týchto fondov vo výške 35,2% (2020: 35,2%) hrubých miezd
do výšky mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je stanovený príslušnými právnymi predpismi max.
do 7 644 EUR (2020: max. do 7 091 EUR) podľa druhu fondu, okrem zdravotného a úrazového poistenia,
kde vymeriavací základ je neohraničený a odvod sa počíta z celkovej hrubej mzdy zamestnanca.
Zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval ďalšími 13,4% (2020: 13,4%). Náklady na tieto odvody
sa účtujú do Výkazu ziskov a strát v tom istom období ako príslušné mzdové náklady.
Okrem toho platí Spoločnosť za zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na programe doplnkového
dôchodkového sporenia, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie v rozmedzí 2% až 6 % z mesačnej
mzdy zamestnanca na základe odpracovaných rokov u zamestnávateľa, max. do výšky 1 400 EUR
(2020: 1 400 EUR) ročne.
Odstupné
Odstupné sa vypláca vždy, keď je zo strany zamestnávateľa so zamestnancom ukončený pracovný pomer
pred jeho zákonným nárokom na odchod do dôchodku po dohode medzi zamestnávateľom
a zamestnancom výmenou za tento peňažný príspevok. Spoločnosť vykazuje odstupné vtedy, keď sa
preukázateľne zaviaže buď: (a) ukončiť pracovný pomer so svojimi zamestnancami v súlade s podrobným
oficiálnym plánom znižovania ich stavu bez možnosti odvolania alebo (b) vyplatiť odstupné v rámci ponuky
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podporiť dobrovoľný odchod z firmy kvôli nadbytočnosti. Súčasná hodnota odstupného sa výrazne nelíši
od účtovnej hodnoty, keďže vplyv diskontovania nie je významný.
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
vyrovnať, a ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
•
•

takýto program existuje oficiálne a čiastky, ktoré majú byť vyplatené, sú stanovené ešte pred tým, ako
je účtovná závierka schválená na zverejnenie; alebo
v minulosti uplatňované zvyklosti vzbudili v zamestnancoch reálne očakávanie, že im budú vyplatené
prémie alebo podiel na zisku a uvedenú čiastku možno stanoviť ešte pred tým, ako je účtovná závierka
schválená na zverejnenie.

Predpokladá sa, že záväzky z titulu podielov na zisku a prémií budú vyrovnané do 12 mesiacov a sú
oceňované vo výške očakávanej úhrady v čase vyrovnania.
2.19 Vykazovanie výnosov
Výnosy predstavujú reálnu hodnotu prijatej odmeny alebo pohľadávky za predaj výrobkov a služieb v rámci
bežnej podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Výnosy sa vykazujú bez dane z pridanej hodnoty, spotrebných
daní, predpokladaných vrátení tovarov a služieb, zliav a skont.
Spoločnosť účtuje o výnosoch, keď je možné spoľahlivo určiť ich výšku, keď je pravdepodobné, že v ich
dôsledku budú plynúť pre Spoločnosť ekonomické úžitky a boli splnené špecifické kritériá, ktoré sú
popísané nižšie.
Výšku výnosu nie je možné spoľahlivo určiť, ak nie sú splnené všetky podmienky súvisiace s predajom.
Pri svojich odhadoch vychádza Spoločnosť z výsledkov dosiahnutých v minulosti pri zohľadnení typu
zákazníka, transakcie a podmienok konkrétnej zmluvy.
Tržby za distribúciu elektrickej energie sa vykazujú v momente, keď je elektrická energia distribuovaná
zákazníkovi. Meranie spotreby a fakturácia veľkoodberateľom sa uskutočňuje na mesačnej báze. Meranie
spotreby maloodberateľov (domácnosti a malé podniky) sa uskutočňuje jedenkrát ročne, fakturácia však
prebieha mesačne nakoľko spoločnosť fakturuje distribučné služby dodávateľovi elektrickej energie
mesačne, podľa skutočne prenesenej elektrickej energie.
Spoločnosť používa pre výpočet sieťových strát konzistentnú metodiku s metodikou použitou počas roka
2020, pričom do výpočtu výšky sieťových strát vstupuje okrem nameraných údajov aj odhad spotreby
elektrickej energie na nízkonapäťovej úrovni.
Predaj služieb sa vykazuje v účtovnom období, v ktorom sú služby poskytnuté. S ohľadom na stupeň
dokončenia konkrétnej transakcie je predaj služieb odhadnutý na základe rozsahu skutočne poskytnutej
služby v pomere k celkovej službe, ktorá má byť poskytnutá.
Tržby z poplatkov od zákazníkov za pripojenie do distribučnej siete a následný prístup k poskytovaniu
distribučných služieb sú vykázané ako záväzky zo zmlúv, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia
sa rozpúšťajú počas priemernej doby životnosti majetku súvisiaceho s distribúciou elektrickej energie.
Majetok nadobudnutý vydržaním (napr. trafostanice), bezodplatne nadobudnutý majetok a zistené
inventarizačné prebytky majetku sa účtujú v súlade s existujúcou legislatívou, prvotne v reálnej hodnote do
výnosov budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia sa účtuje hodnota rovnajúca sa
výške ročného účtovného odpisu k tomuto majetku.
Poplatky za preložky energetických zariadení sa účtujú obdobne ako vydržaný majetok, čiže hodnota
takýchto poplatkov je účtovaná do výnosov budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného
obdobia sa účtuje hodnota vo výške ročného účtovného odpisu k tomuto majetku.
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Úrokové výnosy sa vykazujú podľa princípu časového rozlíšenia v období, do ktorého patria, použitím
metódy efektívnej úrokovej miery.
2.20 Výplata dividend
Výplata dividend akcionárovi Spoločnosti sa vykazuje ako záväzok v účtovnej závierke Spoločnosti v
období, v ktorom sú dividendy schválené akcionárom Spoločnosti.
3
3.1.

Riadenie finančného rizika
Faktory finančného rizika

V dôsledku svojich činností je Spoločnosť vystavená rozličným finančným rizikám: trhovému riziku (vrátane
kurzového rizika, cenového rizika, úrokového rizika), prevádzkovému riziku, úverovému riziku a riziku
likvidity. Celkový program riadenia finančného rizika v Spoločnosti sa sústreďuje na nepredvídateľnosť
finančných trhov a snaží sa minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú situáciu Spoločnosti.
Spoločnosť na zaistenie rizík nevyužíva derivátové finančné nástroje.
Riadenie finančného rizika sa vykonáva centrálnym finančným oddelením (Spoločnosť si službu obstaráva
u sesterskej
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.) v súlade s postupmi schválenými
Predstavenstvom. Centrálne finančné oddelenie identifikuje, posudzuje a zaisťuje finančné riziká v
spolupráci s prevádzkovými oddeleniami v rámci Spoločnosti. Predstavenstvo a manažment Spoločnosti
vydáva písomné princípy pre celkové riadenie rizika ako aj písomné postupy pokrývajúce špecifické oblasti
ako kurzové riziko, úrokové riziko, úverové riziko a použitie nederivátových finančných nástrojov.
(i)

Trhové riziko

(a)

Kurzové riziko

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

Cenové riziko

Distribučné služby poskytované Spoločnosťou sú predmetom cenovej regulácie ÚRSO. Na základe prijatej
Regulačnej politiky na roky 2017 – 2021 s predĺženou účinnosťou o jeden rok do 31. decembra 2022 úrad
stanovil rozsah a spôsob cenovej regulácie. ÚRSO stanovuje cenové výmery za distribučné služby
Spoločnosti na celé regulačné obdobie, zvyčajne ich však každý regulačný rok mení. Tieto cenové výmery
sú pri fakturácii pre Spoločnosť záväzné. Primeraný zisk je odvodený od regulačnej bázy aktív a miery
výnosnosti stanovenej ÚRSO. Napriek tomu môžu nastať skutočnosti mimo priamy dosah Spoločnosti,
ktoré budú mať za následok úpravu cenového výmeru počas roka a teda mať negatívny alebo pozitívny
dopad na hospodárske výsledky Spoločnosti. Mieru tohto rizika nie je možné kvantifikovať s časovým
predstihom. V prípade vzniku takejto skutočnosti, manažment Spoločnosti vstupuje do rokovania s ÚRSO,
s cieľom znížiť negatívny dopad na Spoločnosť na minimum.
(c)

Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky

Spoločnosť nie je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku dlhodobých úverov.
K 31. decembru 2021 aj k 31. decembru 2020 sú všetky úvery denominované v EUR úročené fixnými
úrokovými mierami a vykázané v umorovaných nákladoch. Viac informácií sa nachádza v Poznámke č. 15.
(ii)

Prevádzkové riziko

Prevádzkové riziko je riziko priamej a nepriamej straty vyplývajúcej zo širokej škály príčin súvisiacich
s procesmi v Spoločnosti, 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 činnostiach Spoločnosti.
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Cieľom Spoločnosti je manažment prevádzkových rizík vyvážením eliminácie finančných strát a
poškodenia reputácie Spoločnosti na jednej strane a prihliadnutím na celkovú efektivitu nákladov a
zamedzenie interných kontrol, ktoré obmedzujú iniciatívu a kreativitu na strane druhej. Primárnu
zodpovednosť za vývoj a implementáciu kontrol týkajúcich sa prevádzkového rizika má vrcholový
manažment Spoločnosti.
Oddelenie interného auditu vykonáva pravidelné previerky zamerané na zabezpečenie súladu procesov v
Spoločnosti s internými smernicami. Výsledky interného auditu sú diskutované vrcholovým manažmentom
Spoločnosti.
(iii)

Úverové riziko

Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi, vkladmi v bankách
a finančných inštitúciách, pohľadávkami z cash-poolingu voči materskej spoločnosti, a tiež z expozície voči
veľkým a malým odberateľom, vrátane nesplatených pohľadávok a budúcich transakcií z uzavretých
zmlúv. Čo sa týka vzťahov s bankovými a finančnými inštitúciami, Spoločnosť vstupuje do vzťahov iba s
tými, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové hodnotenia. Ak je k dispozícii nezávislé ratingové hodnotenie
veľkých odberateľov, používajú sa tieto hodnotenia. Ak takéto hodnotenie neexistuje, zhodnotí sa bonita
odberateľa, berúc do úvahy jeho finančnú pozíciu, historické údaje a iné faktory.
Kľúčovou službou Spoločnosti je distribúcia elektrickej energie koncovým odberateľom, ktorá je vo väčšine
prípadov fakturovaná prostredníctvom dodávateľov elektriny (napr. sesterská spoločnosť Stredoslovenská
energetika, a.s. alebo iný dodávateľ) formou tzv. zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie (cena za
elektrickú energiu je koncovému odberateľovi fakturovaná spolu s distribučným poplatkom). Spoločnosť
riadi riziko neplatenia zákazníkov prostredníctvom preddavkového systému platenia.
Čo sa týka obchodných pohľadávok voči sesterskej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
pohľadávok z cash-poolingu voči materskej spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
a nízkemu počtu iných odberateľov (dodávateľov elektriny a priamych odberateľov), Spoločnosť eviduje
koncentráciu úverového rizika voči týmto spoločnostiam (2021: 28 % pohľadávok; 2020: 85 % pohľadávok,
medziročný pokles koncentrácie spôsobil pokles hodnoty pohľadávky z cash-poolingu).
Spoločnosť oceňuje opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku sumou rovnajúcou sa
celoživotným ECL.
Straty zo zníženia hodnoty súvisiace s pohľadávkami z obchodného styku a ostatnými pohľadávkami sa
vykazujú vo výsledku hospodárenia. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak zrušenie možno objektívne
priradiť k udalosti, ktorá nastane po vykázaní straty zo zníženia hodnoty.
Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje zostatky pohľadávok voči bankám a zostatky hotovosti v pokladni k
dátumu zostavenia účtovnej závierky:
Protistrana
Banky
Všeobecná úverová banka, a. s.
UniCredit Bank, a. s.
SLSP, a.s.
hotovosť v pokladni
Spolu

Rating*
A2
BBB
A2
-

2021

Stav k 31. decembru
2020

25 690
9
11
15
25 725

125 844
9
21
16
125 890

Prostriedky spravované materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika Holding, a.s. na základe
Zmluvy o poskytovaní služby cash-pooling k 31. decembru 2021 predstavovali sumu 16 325 tis. EUR
(31. december 2020: 40 396 tis EUR) a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej účtovnej jednotke.
Spoločnosť používa nezávislé ratingy Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch.

*
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Vystavenie kreditnému riziku
Účtovná
hodnota
finančného
majetku
predstavuje
maximálne
k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020 bolo nasledovné:

úverové

riziko,

ktoré

Zostatok k 31. decembru
Finančný nástroj
Pohľadávky z obchodného styku (pred opravnou položkou)
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (cash pooling)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Spolu

(iv)

Poznámka
8
7
10

2021
70 910
16 325
25 725
112 960

2020
16 464
40 396
125 890
182 750

Riziko likvidity

Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných prostriedkov a
obchodovateľných cenných papierov, dostupnosti finančných prostriedkov prostredníctvom ešte
nečerpaných úverových liniek a možnosti uzatvárať trhové pozície. Vzhľadom na dynamický charakter
činností sa Spoločnosť snaží udržať flexibilitu financovania prostredníctvom financovania od materskej
spoločnosti.
Spoločnosť má uzavretú zmluvu o cash-poolingu s materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika
Holding, a.s., prostredníctvom ktorej riadi riziko likvidity, ktorá by mala v prípade potreby pokryť nedostatok
peňažných prostriedkov. Hotovostné prostriedky z cash-poolingu sú dostupné na požiadanie. Spoločnosť
pravidelne monitoruje stav svojich likvidných prostriedkov.
Spoločnosť tiež využíva výhody zmluvných podmienok medzi Spoločnosťou a jej dodávateľmi na
zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre jej potreby. Splatnosť dodávateľských faktúr je
zvyčajne v rozsahu 14 až 90 dní.
Očakávané peňažné toky sú pripravované nasledovne:
• očakávané budúce peňažné príjmy z hlavných činností Spoločnosti,
• očakávané budúce peňažné výdavky zabezpečujúce činnosť Spoločnosti a vysporiadanie všetkých
záväzkov Spoločnosti vrátane daňových záväzkov.
Plán peňažných tokov sa pripravuje zvyčajne mesačne. Slúži na zistenie momentálnej potreby hotovosti
a ak má Spoločnosť dostatok zdrojov, umožňuje ich krátkodobo uložiť.
Tabuľka uvedená nižšie analyzuje finančné záväzky Spoločnosti podľa zostatkovej doby splatnosti. Údaje
uvedené v tabuľke predstavujú zmluvné nediskontované peňažné toky. Rozdiel medzi účtovnou
a predpokladanou hodnotou záväzkov predstavujú budúce predpokladané úroky.
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Účtovná
hodnota

Menej ako 1
rok

Od 1 do 2
rokov

Od 2 do 5
rokov

Spolu

K 31. decembru 2021
Bankové úvery (istina vrátane budúcich úrokov)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)

5 000

2 585

2 528

-

5 113

91 174

91 174

-

91 174

Spolu

96 174

93 759

2 528

-

96 287

7 500

2 642

2 585

2 528

7 755

54 040
61 540

54 040
56 682

2 585

2 528

54 040
61 795

K 31. decembru 2020
Bankové úvery (istina vrátane budúcich úrokov)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)
Spolu

3.2.

Riadenie kapitálu

Manažment pre účely riadenia kapitálu považuje vlastné imanie za kapitál. Cieľom Spoločnosti pri riadení
kapitálu je zabezpečiť schopnosť pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú návratnosť kapitálu pre
akcionárov a úžitkov pre iné záujmové skupiny a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom znižovať
náklady financovania. Vedenie Spoločnosti spravuje kapitál akcionárov vykázaný podľa IFRS EÚ
k 31. decembru 2021 v sume 671 743 tis. EUR (2020: 816 239 tis. EUR).
Tak ako iné spoločnosti v sektore, aj Spoločnosť monitoruje kapitál na základe dlhového pomeru. Tento
pomer sa vypočíta ako pomer celkového dlhu k súčtu vlastného imania a záväzkov. Celkový dlh sa vypočíta
ako suma bankových úverov a pôžičiek (vrátane krátkodobých a dlhodobých bankových úverov a pôžičiek
tak, ako sú vykázané vo Výkaze o finančnej situácii).
Rovnako ako v roku 2020, aj v roku 2021 bola Spoločnosť financovaná prevažnej miere z vlastných zdrojov
financovania.
3.3.

Odhad reálnej hodnoty

Pre finančné nástroje sa používajú kótované trhové ceny alebo ceny vyhlásené maklérmi pre podobné
nástroje. Iné metódy, napríklad diskontovanie očakávaných peňažných tokov, sa používajú pre stanovenie
reálnej hodnoty ostatných finančných nástrojov.
Účtovná hodnota pohľadávok a záväzkov z obchodného styku znížená o opravné položky sa približne
rovná ich reálnej hodnote. Pre účely zverejnenia v poznámkach účtovnej závierky sa odhad reálnej hodnoty
finančných záväzkov uskutoční diskontovaním budúcich zmluvných peňažných tokov použitím aktuálnej
trhovej úrokovej sadzby, pri ktorej by Spoločnosť mohla vydať podobné finančné nástroje.
4

Významné účtovné odhady a rozhodnutia

Použitie odhadov a predpokladov
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS EÚ vyžaduje, aby vedenie Spoločnosti urobilo úsudky,
odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných postupov a výšku vykázaného majetku,
záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach
a iných rozličných faktoroch považovaných za primerané okolnostiam. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od
odhadov. Odhady a základné predpoklady sú neustále prehodnocované a korekcie účtovných odhadov sú
zaúčtované v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie alebo v období
korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.
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Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a kritických úsudkov pri používaní účtovných
postupov, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke, sú popísané nižšie.
(i)

Odhadovaná doba životnosti majetku

Doba životnosti dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je stanovená manažmentom v spolupráci
s internými a externými expertmi. Ak by revidovaná doba životnosti dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku bola kratšia o 10% ako odhad manažmentu k 31. decembru 2021, Spoločnosť by vykazovala
dodatočné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške
6 081 tis. EUR
(2020: 5 905 tis. EUR) účtované do Výkazu ziskov a strát.
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5

Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:

K 1. januáru 2020
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
Rok končiaci 31. decembra
2020
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených
investícií
Úbytky
Odpisy
Rozpustenie opravných
položiek
Zostatková hodnota na
konci obdobia
K 31. decembru 2020
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

Rok končiaci 31. decembra
2021
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených
investícií
Úbytky
Odpisy
Rozpustenie opravných
položiek
Zostatková hodnota na
konci obdobia
K 31. decembru 2021
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

Pozemky

Nehnuteľnosti

Stroje,
zariadenia a
ostatný
majetok

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

13 015
-41
12 974

995 477
-487 415
508 062

356 571
-144 207
212 364

24 522
24 522

1 389 585
-631 663
757 922

12 974
167

508 062
19 968

212 364
9 708

24 522
18 503

757 922
48 346

6

5 263

3 311

-8 580

-

-260
-51

-307
-34 900

-85
-16 349

-33
-

-685
-51 300

-

128

-

-

128

12 836

498 214

208 949

34 412

754 411

12 929
-93
12 836

1 017 488
-519 274
498 214

365 244
-156 295
208 949

34 412
34 412

1 430 073
-675 662
754 411

12 836
116

498 214
54 304

208 949
9 557

34 412
18 894

754 411
82 871

12

14 470

8 735

-23 217

-

-24
-64

-21
-36 433

-92
-17 711

-47
-

-184
-54 208

-

689

-

-

689

12 876

531 223

209 438

30 042

783 579

13 032
-156
12 876

1 074 176
-542 952
531 223

377 109
-167 671
209 438

30 042
30 042

1 494 359
-710 779
783 579

K 31. decembru 2021 nebolo na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo v prospech veriteľa.
Spoločnosť nemá uzatvorené zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a zmluvy o výpožičke dlhodobého
majetku.
Vytvorené opravné položky predstavujú stratu z poklesu hodnoty, sú vytvorené na nevyužívané
nehnuteľnosti. K 31. decembru 2021 hodnota opravnej položky k nevyužívaným nehnuteľnostiam
predstavovala 1 656 tis. EUR (31. december 2020: 2 346 tis EUR).
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým hmotným majetkom a nepoužíva ho na ručenie
za svoje záväzky.
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Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia a ostatný majetok predstavujú najmä distribučné siete, elektrické stanice,
trafostanice, transformátory, administratívne budovy a vybavenie, dopravné prostriedky a mechanizmy,
hardvér, servery, telefónne ústredne, diaľkové ovládače, elektromery, meracia technika, detektory zlyhania
systému, elektrické a ručné náradie a prístroje.
Preložky energetických zariadení, majetok nadobudnutý vydržaním (trafostanice, vedenia), bezodplatne
nadobudnutý majetok a inventarizačné prebytky majetku sa účtujú v súlade s existujúcou legislatívou,
prvotne v reálnej hodnote do výnosov budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia
sa účtuje hodnota vo výške ročného účtovného odpisu k tomuto majetku (Poznámka. č.12).
Prehľad práv na používanie majetku z nájmu podľa IFRS 16 vykázaných v rámci dlhodobého hmotného
majetku:

Pozemky

Budovy, haly,
stavby a siete

Stroje,
zariadenia a
ostatné aktíva

Spolu

Stav k 1. januáru 2020
Prírastky
Odpisy
Úbytky
Stav k 31. decembru 2020

439
84
-51
-

1 160
87
-163
-

3 034
1 026
-1 107
-

4 633
1 197
-1 321
-

472

1 084

2 953

4 509

Stav k 1. januáru 2021
Prírastky
Odpisy
Úbytky
Stav k 31. decembru 2021

472
75
-64
483

1 084
32 888
-283
33 689

2 953
702
-1 151
2 504

4 509
33 665
-1 498
36 676

K 31. decembru 2021 lízingová spoločnosť zabezpečuje nájom nových vozidiel do 3.5 tony v počte
439 kusov (2020: 435 kusov) a správu vozového parku pre 271 kusov vozidiel (2020: 268 kusov), ktoré sú
vo vlastníctve Spoločnosti.
Rámcová zmluva s lízingovou spoločnosťou je uzatvorená na dobu 4 roky po uplynutí ktorej, sa po splnení
stanovených podmienok uvedených v zmluve automaticky zmení na dobu neurčitú. Výpovedná lehota
nájomnej zmluvy je pri službe nájmu nových vozidiel 12 mesiacov a správy vozového parku 3 mesiace.
K 31. decembru 2021 predstavovali prírastky majetku z nájmu celkovú hodnotu 33 665 tis. EUR, z čoho
najväčšiu časť prírastkov tvoria budovy, haly, stavby a siete. Prírastok majetku z nájmov týkajúci sa budov,
vznikol uzatvorením novej zmluvy o nájme nebytových priestorov (prenájom budov) so spoločnosťou
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. Zmluva je uzatvorená odo dňa 1.11.2021 na dobu neurčitú. Doba
lízingu bola určená na 50 rokov.
Spôsob a výška poistenia hmotného majetku
Dlhodobý hmotný majetok je poistený až do výšky 1 145 943 tis. EUR (2020: 1 113 459 tis. EUR) pre
živelné riziká, vandalizmus a odcudzenie a do výšky 13 469 tis. EUR (2020: 13 469 tis. EUR) pre riziko
lomu stroja.
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Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

K 1. januáru 2020
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Rok končiaci 31. decembra 2020
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií
Vyradenia
Amortizácia
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2020
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Rok končiaci 31. decembra 2021
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií
Amortizácia
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2021
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Počítačový
softvér

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

40 759
-29 054
11 705

1 413
1 413

287
-19
268

42 459
-29 073
13 386

11 705
980
399
-601
-2 150
10 333

268
2
96
-11
355

1 413
1 164
-495
-1
2 081

13 386
2 146
-602
-2 161
12 769

41 538
-31 205
10 333

386
-31
355

2 081
2 081

44 005
-31 236
12 769

10 333
1 083
386
-2 509

355
7
20
-11

2 081
736
-406
-

12 769
1 826
-2 520

9 293

371

2 411

12 075

43 007
-33 714
9 293

413
-42
371

2 411
2 411

45 831
-33 756
12 075

Softvér predstavuje najmä zákaznícky informačný systém (SAP ISU/CRM), informačný systém pre riadenie
údržby (EAM), grafický informačný systém (GIS) a riadiaci informačný systém (RIS).
Prírastky predstavujú najmä technické zhodnotenia softvéru (SAP, RIS, GIS).
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým nehmotným majetkom a nepoužíva ho na
ručenie za svoje záväzky.
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Finančné nástroje podľa kategórie

Analýza kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia v súlade s IFRS 9 je nasledovná:

Stav k 31. decembru
2021
2020
Majetok podľa Výkazu o finančnej situácii
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (pred opravnou položkou)
(Pozn. č. 8)
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (Cash Pooling)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty ( Pozn.č. 10)
Spolu
Záväzky podľa Výkazu o finančnej situácii
Bankové úvery (Pozn.č.15)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Pozn.č. 14)
Spolu

8

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

70 910

16 464

16 325
25 725
112 960

40 396
125 890
182 750

5 000
90 382
95 382

7 500
45 555
53 055

Stav k 31. decembru
2021
2020

Krátkodobé pohľadávky a poskytnuté zálohy:
Pohľadávky do splatnosti
Pohľadávky po splatnosti, ale nie znehodnotené
Individuálne znehodnotené pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (pred znížením o opravnú položku)

68 913
1 997
70 910

14 520
1 944
16 464

Znížené o: Opravná položka k pohľadávkam
Pohľadávky z obchodného styku - netto

-1 585
69 325

-1 779
14 685

Ostatné pohľadávky a majetok
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

1 491
70 816

1 232
15 917

Štruktúra pohľadávok z obchodného styku, ktoré sú do splatnosti, je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Veľmi vysoké napätie
Vysoké napätie
Nízke napätie
Agregované faktúry
Výrobcovia EE (MPDS - odvod do NJF)
TPS - kompenzácia nákupu zelenej energie od OKTE
Ostatní zákazníci
Pohľadávky z obchodného styku do splatnosti

800
994
6
13 283
83
53 518
229
68 913

919
723
4
11 542
81
22
1 229
14 520
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Štruktúra pohľadávok z obchodného styku podľa lehoty splatnosti je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

68 913
1 997
70 910

14 520
1 944
16 464

Znehodnotené pohľadávky sa týkajú veľkoodberateľov aj maloodberateľov, ktorí sa dostali do neočakávane
zložitej ekonomickej situácie.
Očakáva sa, že časť pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré sú individuálne znehodnotené, bude splatená.
Veková štruktúra týchto pohľadávok bola nasledujúca:

Od 1 do 30 dní
Od 31 do 90 dní
Od 91 do 180 dní
Od 181 do 360 dní
Viac ako 361 dní
Individuálne znehodnotené pohľadávky celkom:

Stav k 31. decembru
2021
2020
48
316
61
14
1 558
1 997

80
32
13
20
1 799
1 944

Pohyby opravnej položky k pohľadávkam sú vykázané vo Výkaze ziskov a strát v riadku Ostatné
prevádzkové náklady. Sú prezentované v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Na začiatku obdobia
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam
Použitie opravnej položky k pohľadávkam
Na konci obdobia

9

1 779
83
-277
1 585

2 577
115
-913
1 779

Príjmy budúcich období

Do 31. decembra 2019, vrátane, Spoločnosť bola povinná znášať všetky náklady súvisiace s podporou
OZE/KVET, ktorá predstavuje: výkup elektriny z OZE/KVET, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a
vyplácanie doplatku vo výške schválenej ÚRSO. Tieto náklady sú pokryté v tarife za prevádzkovanie
systému („TPS“). Za obdobie roka 2019 vznikla Spoločnosti strata ako rozdiel medzi nákladmi spojenými
s podporou OZE/KVET a výnosmi z TPS. Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 2020, Spoločnosť
vykázala príjmy budúcich období vo Výkaze o finančnej situácii vo výške ÚRSO priznanej kompenzácie
straty za rok 2019 vo výške 88 131 tis. EUR. Časť kompenzácie bola v priebehu roka 2021 vyplatená
prostredníctvom výnosov z tarify TPS a časť bola vykázaná ako pohľadávka z obchodného styku. Zostatok
ku koncu roka 2021 predstavuje 19 805 tis. EUR (2020: 88 131 tis. EUR).
10 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Spoločnosť uzavrela so svojou materskou spoločnosťou Zmluvu o poskytovaní služby
cash-pooling, na základe ktorej sú voľné peňažné prostriedky spravované materskou spoločnosťou.
V prípade potreby dodatočných peňažných prostriedkov sú tieto prostriedky Spoločnosti k dispozícii na
požiadanie.
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Spoločnosť vykázala k 31. decembru 2021 z tohto titulu voči materskej spoločnosti Stredoslovenská
energetika Holding, a.s. pohľadávku v hodnote 16 325 tis. EUR (k 31. decembru 2020: 40 396 tis. EUR),
táto pohľadávka je úročená v prípade kreditného salda sadzbou 0,00% p.a., v prípade debetného salda
sadzbou 0,40% p.a. a je splatná na požiadanie.
Stav k 31. decembru
2021
2020
Peniaze na bežných účtoch a peňažná hotovosť
Krátkodobé bankové vklady
Spolu

2 725
23 000
25 725

1 890
124 000
125 890

Stav k 31. decembru
2021
2020
Hotovosť a zostatky na bankových účtoch s pôvodnou dobou viazanosti
menej ako 3 mesiace
Spolu

25 725
25 725

125 890
125 890

Účtovná hodnota peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. decembru 2021 a
k 31. decembru 2020 nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty.
11 Vlastné imanie
V roku 2020 ani v roku 2021 sa neudiali žiadne zmeny týkajúce sa základného imania Spoločnosti.
Spoločnosť nemá žiadne upísané základné imanie, ktoré by nebolo zapísané v Obchodnom registri.
Základné imanie Spoločnosti tvorí 15 058 akcií (2020: 15 058 akcií) v nominálnej
hodnote
33 194 EUR (2020: 33 194 EUR). Celá výška základného imania bola k 31. decembru 2021 vydaná
a splatená.
Podľa Obchodného zákonníka je Spoločnosť povinná tvoriť Zákonný rezervný fond vo výške 10 % zo
základného imania pri jej vzniku. Táto suma sa musí každý rok dopĺňať minimálne o 10 % z čistého zisku
až do výšky 20 % základného imania. Použitie tohto fondu je Obchodným zákonníkom obmedzené iba na
krytie strát Spoločnosti a fond nie je distribuovateľným fondom. Zákonný rezervný fond predstavoval k
31. decembru 2021 hodnotu 99 967 tis. EUR (k 31. decembru 2020: 99 967 tis. EUR) a teda dosahuje
požadovanú plnú výšku.
Valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom zasadnutí 17. mája 2021 schválilo individuálnu účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o výplate dividend akcionárom za rok 2020
vo výške 215 386 tis. EUR, z toho 138 354 tis. EUR zo zisku za rok 2020 a 77 032 tis. EUR z nerozdelených
ziskov minulých období (2020: 112 209 tis. EUR zo zisku za rok 2019).
Do dňa zostavenia účtovnej závierky predstavenstvo Spoločnosti nepredložilo návrh na rozdelenie
výsledku hospodárenia za rok 2021.
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12 Výnosy budúcich období
Stav k 31. decembru
2021
2020
Preložky energetických zariadení
Vydržaný majetok
Ostatné
Výnosy budúcich období dlhodobé

29 666
59
3 440
33 165

28 011
62
3 220
31 293

Preložky energetických zariadení, majetok nadobudnutý vydržaním (najmä trafostanice a vedenia),
bezodplatne nadobudnutý majetok a zistené inventarizačné prebytky majetku sa účtujú v súlade s
existujúcou legislatívou, prvotne v reálnej hodnote do výnosov budúcich období, pričom do výnosov
bežného účtovného obdobia sa účtuje hodnota rovnajúca sa výške ročného účtovného odpisu k tomuto
majetku.
13 Záväzky zo zmlúv

Stav k 31. decembru
2021
2020
Pripojovacie poplatky dlhodobé
Pripojovacie poplatky krátkodobé
Záväzky zo zmlúv

36 892
1 176
38 068

34 976
1 096
36 072

Vykázané záväzky zo zmlúv predstavujú predovšetkým poplatky zákazníkov za pripojenie do distribučnej
siete a následný prístup k poskytovaniu distribučných služieb, pričom do výnosov bežného účtovného
obdobia sa rozpúšťajú počas priemernej doby životnosti majetku súvisiaceho s distribúciou elektrickej
energie. Skupina odhaduje ročný výnos z rozpúšťania záväzkov zo zmlúv k 31. decembru 2022 vo výške
približne 1 176 tis. EUR (k 31. decembru 2021: vo výške približne 1 096 tis. EUR).
14 Dlhodobé a krátkodobé záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Stav k 31. decembru
2021
2020
Záväzky z obchodného styku a iné - krátkodobé
Záväzky z nájmu - dlhodobé
Výnosy budúcich období - krátkodobé (Pozn. č. 12)
Záväzky voči zamestnancom
Sociálne zabezpečenie
Časové rozlíšenie záväzkov voči zamestnancom
Sociálny fond
Záväzok z dane z pridanej hodnoty
Ostatné záväzky
Spolu

31 246
35 202
1 053
1 611
1 143
5 928
48
11 159
2 991
90 381

28 312
3 459
1 093
1 611
1 148
4 939
24
2 252
2 717
45 555

Nárast dlhodobých záväzkov z nájmu v roku 2021 oproti roku 2020 je zapríčinený uzatvorením novej
zmluvy o nájme nebytových priestorov (prenájom budov) so spoločnosťou Stredoslovenská energetika
Holding, a.s. Zmluva je uzatvorená odo dňa 1.11.2021 na dobu neurčitú. Doba lízingu bola odhanutá na
50 rokov a dlhodobý záväzok z uvedenej zmluvy k 31.12.2021 predstavuje hodnotu 32 264 tis. EUR.
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Žiadne záväzky nie sú zabezpečené formou záložného práva alebo iného zabezpečenia.
Štruktúra záväzkov podľa lehoty splatnosti je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu

90 373
8
90 381

45 544
11
45 555

Prehľad záväzkov z nájmu, ktoré sú vykázané v rámci záväzkov z obchodného styku a iných
záväzkov-krátkodobých a záväzkov z nájmu-dlhodobých je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Menej ako jeden rok
Jeden až päť rokov
Viac ako päť rokov
Spolu

1 576
4 073
31 129
36 778

1 106
2 452
1 007
4 565

Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných v prehľade peňažných tokov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2020
2021
Celková platba za nájmy
Spolu

1 590
1 590

1 377
1 377

Platby za nájmy týkajúce sa istiny v priebehu účtovného obdobia vo výške 1 451 tis. EUR (r. 2020
1 297 tis. EUR) sú vykázané v rámci tokov z finančných činností vo Výkaze peňažných tokov. Platby za
úroky týkajúce sa záväzkov z nájmu vo výške 139 tis. EUR (r. 2020 80 tis. EUR) sú vykázané v rámci tokov
z prevádzkovej činnosti vo Výkaze peňažných tokov.
Účtovná hodnota záväzkov je denominovaná v nasledujúcich menách:
Stav k 31. decembru
2021
2020
EUR
CZK
Spolu

90 379
2
90 381

45 540
15
45 555
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Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia sú vykázané v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Počiatočný stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Čerpanie
Konečný stav k 31. decembru

24
372
-348
48

85
412
-473
24

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa
môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné,
rekreačné a iné potreby zamestnancov.
15 Bankové úvery a záväzky voči materskej spoločnosti
Bankové úvery
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa Spoločnosť stala priamym dlžníkom pri bankovom úvere voči
Slovenskej sporiteľni, Spoločnosť prevzala na seba záväzok zaplatiť sumu úveru vrátane súvisiacich
poplatkov a to v rozsahu, ako bola pôvodne materská spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
povinná zaplatiť Slovenskej sporiteľni.
Splatnosť bankových úverov je nasledovná:
Splatnosť

Stav k 31. decembru
2021
2020

Krátkodobá časť úverov

2 500

2 500

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

2 500
5 000

5 000
7 500

Reálna hodnota úverov k 31. decembru 2021 sa výrazne nelíši od účtovnej hodnoty.
Bankové úvery a ich štruktúra k 31. decembru 2021 a 2020 sú nasledovné:

Banka

Slovenská sporiteľňa
Spolu

Suma v tis.
EUR
2021
5 000
5 000

2020
7 500
7 500

Úroková sadzba %
p. a.
Fixná 2,25%
X

Konečná
splatnosť
30.6.2023
X

Forma
zabezpečenia

X

-

Všetky úvery sú denominované v mene EUR.
Úverová zmluva so Slovenskou sporiteľňou obsahuje určité zmluvné podmienky, ktoré od Spoločnosti
požadujú dosiahnuť minimálne stanovené ukazovatele celkovej zadlženosti, likvidity, ziskovosti, príjem
hotovosti, úrokového krytia a pomeru celkového dlhu k prevádzkovému zisku (bankové kovenanty)
vypočítaných podľa údajov v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny Stredoslovenská energetika
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Holding, a.s.. Spoločnosť splnila všetky zmluvné podmienky ku dňu, ku ktorému sa individuálna účtovná
závierka zostavuje.
Odsúhlasenie pohybov úverov a pôžičiek s peňažnými tokmi z finančných činností za rok, ktorý sa skončil
31. decembra 2021:

Stav k 1. januáru 2021
Zmeny peňažných tokov z
finančných činností
Splácanie úverov a pôžičiek
Platby za nájmy
Zaplatené úroky - lízingy
Zaplatené úroky – úvery a
pôžičky
Celkové zmeny peňažných
tokov z finančných činností
Iné zmeny
Úrokové náklady
Nové nájomné zmluvy
Ostatné zmeny celkom
Stav k 31. decembru 2021

Bankové úvery a
pôžičky

Záväzky z nájmu

Celkom

7 500

4 564

12 064

-2 500
-

-1 451
-139

-2 500
-1 451
-139

-139

-

-139

-2 639

-1 590

-4 229

139
139

139
33 665
33 804

278
33 665
33 943

5 000

36 778

41 778

16 Odložená daň z príjmov
Odložená daň z príjmov sa počíta v plnej výške z dočasných rozdielov podľa súvahovej záväzkovej metódy.
Pri kalkulácii odloženej dane v rokoch 2021 a 2020 bola použitá sadzba 21%.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa započítavajú, ak existuje vymožiteľné právo započítať
krátkodobú pohľadávku s krátkodobým záväzkom, a ak sa odložená daň z príjmov týka toho istého
daňového úradu.
Stav k 31. decembru
2021
2020
Odložená daňová pohľadávka
- Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vyrovnaná po viac ako 12 mesiacoch
- Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vyrovnaná do 12 mesiacov
Odložený daňový záväzok:
- Odložený daňový záväzok, ktorý bude vyrovnaný po viac ako 12 mesiacoch
Čistý odložený daňový záväzok

1 985
1 389
3 374

1 983
1 321
3 304

-85 558
-85 558
-82 184

-87 254
-87 254
-83 950
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Pohyb v odložených daňových pohľadávkach a záväzkoch bol počas roka nasledovný:

Dlhodobý majetok *
Rezervy na zamestnanecké požitky a
odmeny zamestnancov
Ostatné

Dlhodobý majetok *
Rezervy na zamestnanecké požitky a
odmeny zamestnancov
Ostatné

Stav k 1.
januáru 2021

Zaúčtované
do (nákladov)
/ výnosov

Zaúčtované
do vlastného
imania

Stav k 31.
decembru
2021

-87 254

1 696

-

-85 558

2 628
676
-83 950

47
-114
1 629

137
137

2 812
562
-82 184

Stav k 1.
januáru 2020

Zaúčtované
do (nákladov)
/ výnosov

Zaúčtované
do vlastného
imania

Stav k 31.
decembru
2020

-88 156

902

-

-87 254

2 408
957
-84 791

80
-281
701

140
140

2 628
676
-83 950

* zahŕňa rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku.
Spoločnosť k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020 nemala odpočítateľné dočasné rozdiely, ku
ktorým nebola vykázaná odložená daňová pohľadávka.
17 Rezervy na záväzky

Stav k 1. januáru 2021
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Rozpustenie nepoužitých rezerv
Stav k 31. decembru 2021

Stav k 1. januáru 2020
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Rozpustenie nepoužitých rezerv
Stav k 31. decembru 2020

Dôchodkové
programy a ostatné
dlhodobé požitky
(a)

Odstupné
(b)

Právne
spory
(c)

Ostatné

Spolu

9 731
1 339
-443
-1 921
8 706

539
775
-94
-445
775

250
250

216
320
-216
320

10 486
2 684
-537
-2 582
10 051

Dôchodkové
programy a ostatné
dlhodobé požitky
(a)

Odstupné
(b)

Právne
spory

Ostatné

Spolu

8 847
1 282
-398
9 731

610
-71
539

23
216
-23
216

9 480
1 498
-398
-94

-

10 486
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Analýza celkových rezerv

Stav k 31. decembru
2021
2020

Dlhodobé
Krátkodobé

9 266
785

9 731
755

10 051

10 486

Spolu

(a)

Dôchodkové a ostatné zamestnanecké 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
2021
2020

Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom do
dôchodku
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii

7 693
7 693

8 693
8 693
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Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

Náklady súčasnej služby
Zmena interpretácie štandardu IAS 19 *
Úrokový náklad
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch

2021

2020

532
-1 921
36
-1 353

443
14
457

Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov z dôchodkového plánu sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2020
2021
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom
do dôchodku na začiatku roka
Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené
Zmena interpretácie štatndardu IAS 19 *
Poistno-matematická strata
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom
do dôchodku na konci roka

8 693
532
36
-298
-1 921
651

7 847
443
14
-279
668

7 693

8 693

* Zrušenie časti rezervy v hodnote 1 921 tis. EUR bolo vyvolané prehodnotením alokovania a adresného
priradenia nákladov k rokom služby zamestnanca, na základe rozhodnutia IFRIC z mája 2021.
(ii) ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (jubileá a vernostné odmeny)
Stav k 31. decembru
2021
2020
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov

1 013

1 038

Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii

1 013

1 038

Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

Náklady súčasnej služby
Poistno-matematická strata
Úrokový náklad
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch

2021

2020

91
24
5

94
62
1

120

157
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Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov programov s definovaným dôchodkovým plnením sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na začiatku roka
Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené
Poistno-matematická strata
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na konci roka

1 038
91
5
-145
24
1 013

1 000
94
1
-119
62
1 038

Základné poistno-matematické predpoklady pri stanovení rezervy na odchodné boli nasledovné:

Počet zamestnancov k 31. decembru
Miera fluktuácie zamestnancov
Očakávaný nárast miezd v dlhodobom horizonte
Diskontná sadzba

2021

2020

1 337
1.97% p. a.
1.90% p. a.
0.00 – 1.25% p. a.
(2022 - 2067)

1 344
1.96% p. a.
1.90% p. a.
0.00 – 0.65% p. a.
(2021 - 2066)

Ak by sa skutočná diskontná sadzba odlišovala o 1% od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota záväzku
z titulu dôchodkových plnení by bola o 711 tis. EUR nižšia alebo o 276 tis. EUR vyššia
(2020: o 1 017 tis. EUR nižšia alebo o 106 tis. EUR vyššia).
(b)

Rezerva na odstupné

Rezerva na odstupné predstavuje odhad výšky odstupného pre zamestnancov ako výsledok schváleného
a odkomunikovaného
reštrukturalizačného
procesu,
ktorý
sa
dovŕši
v
roku
2024
(2020: sa dovŕši v roku 2022). Očakáva sa, že čiastky podľa príslušného detailného plánu pozícií
sprevádzajúceho reštrukturalizačný proces budú vyplatené nasledovne:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Očakávaná výplata v roku 2021
Očakávaná výplata v roku 2022
Očakávaná výplata v roku 2023
Očakávaná výplata v roku 2024

215
332
228
775

539
539

(c) Rezerva na právne spory
Spoločnosť eviduje nároky na finančné vyrovnanie vo výške 250 tis. EUR (2020: 0 EUR), ktoré sa riešia
právnou cestou. Manažment Spoločnosti sa rozhodol neuvádzať ďalšie podrobnosti ohľadom týchto
súdnych sporov, keďže tieto sú v súčasnosti otvorené a ďalšie informácie by mohli Spoločnosť poškodiť.
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18 Tržby
Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, zahŕňajú nasledovné položky:
Segment VVN
Napäťová hladina

Tržby za distribúciu
Tržby za pripojovacie poplatky
Výnosy TPS
Výnosy TPS - korekcia ÚRSO (Pozn.
č. 9)
Výnosy z SLA zmlúv
Ostatné
Spolu

Segment VN
VN

VVN

Segment NN-MOP

Segment NN-MOO
NN-MOO

NN-MOP

Spolu
Nepriradené

Spolu

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

29 837
89
-

28 248
89
-

97 599
482
-

99 583
451
-

53 804
198
-

54 396
183
-

79 103
407
-

78 054
373
-

68 098

15 107

260 343
1 176
68 098

260 281
1 096
15 107

29 926

28 337

98 081

100 034

54 002

54 579

79 510

78 427

-68 098
2 270
996
3 266

74 307
2 068
827
92 309

-68 098
2 270
996
264 785

74 307
2 068
827
353 686

Spoločnosť člení tržby sledované podľa napäťových hladín nasledovne:
a)
b)
c)
d)

VVN – veľmi vysoké napätie,
VN – vysoké napätie,
NN-MOP – nízke napätie, podnikatelia,
NN-MOO – nízke napätie, obyvateľstvo.

Výnosy z distribúcie elektrickej energie sú regulované ÚRSO prostredníctvom záväzných rozhodnutí, ktoré definujú distribučné poplatky počas stanoveného
obdobia a pre špecifické skupiny zákazníkov na základe ich taríf.
Výnosy TPS sú od spoločnosti OKTE, a.s. (2020: OKTE, a.s. ) na základe tarify TPS ( Poznámka č. 9) stanovenej ÚRSO na pokrytie straty vzniknutej z podpory
OZE/KVET za rok 2019.
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Distribučné poplatky sú fakturované dodávateľom elektriny na základe spotreby na odberných miestach ich
zákazníkov a odberateľom so samostatnou distribučnou zmluvou.
Suma všetkých výnosov bola generovaná v Slovenskej republike.
19 Ostatné prevádzkové výnosy
Prehľad ostatných prevádzkových výnosov z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Výnosy z použitia majetku *
Výnosy z prenájmu majetku
Rozpustenie časového rozlíšenia výnosov (Pozn. č. 12)
Predpis náhrad za škody
Zisk z predaja majetku
Ostatné
Spolu

2021

2020

2 023
599
1 053
849
143
1 435
6 102

2 009
582
1 093
871
172
1 341
6 068

Spoločnosť takisto dostáva od zákazníkov príspevky na ich pripojenie do elektrickej distribučnej siete. Výnosy
vo forme takýchto príspevkov sú zaúčtované ako výnosy budúcich období (vykázané ako záväzky zo zmlúv)
a sú do výnosov rozpúšťané počas priemernej doby životnosti distribučnej siete.
* Výnos z poskytnutej kapacity optických vlákien a podperných bodov k 31. decembru 2021 je
1 590 tis. EUR (2020: 1 602 tis. EUR) a služby spojené s nájmom v sume 433 tis. EUR (2020: 407 tis. EUR).
20 Nákup elektrickej energie, systémové a ostatné súvisiace poplatky
Nasledujúce položky boli zahrnuté do nákupov elektrickej energie a systémových súvisiacich poplatkov:

Nákup elektrickej energie:
Náklady na vysporiadanie odchýlok
Dodávky od SEPS
Nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiaci
doplatok
Spolu

2021

2020

1 874
37 238

3 018
35 687

22 112

24 255

61 224

62 960
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21 Ostatné prevádzkové náklady
Prehľad ostatných prevádzkových nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

IT služby
Opravy a údržba
Lízing – právo na užívanie
Strážna služba
Výrub stromov
Poštovné a telekomunikácie
SLA – služby
Náklady na poistenie
Náklady na poradenstvo
Poplatky a ostatné dane
Odpočet elektrickej energie a kontrola odberných miest
Komunálny odpad a čistenie
Metrologická služba
Obsluha energetických zariadení
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

2021

2020

3 670
3 230
2 236
1 244
1 050
714
755
697

3 400
3 667
2 490
1 159
2 324
768
745
656

657
589
544
522
260
258
83
3 763
20 272

1 047
580
560
433
295
262
115
3 533
22 034

Náklady na audit boli nasledovné:
Náklady na audit

2021

2020

55
2
45
102

45
18
31
94

Overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Ostatné neaudítorské služby
Spolu

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

* Medziročný pokles
v poznámke č. 17

dôchodkov

a iných

dlhodobých

2021

2020

31 436
3 211

28 815
2 738

10 417
-1 233
43 831

9 867
614
42 034

zamestnaneckých

pôžitkov

je

vysvetlený
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23 Finančné náklady, netto
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Nákladové úroky na pôžičky
Nákladové úroky zo záväzkov z prenájmu
Ostatné finančné náklady
Finančné náklady netto

2021

2020

139
139
4
282

194
80
4
278

Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných vo výsledku hospodárenia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:

Nákladový úrok
Náklady na krátkodobý nájom
Náklady na nájom drobného hmotného majetku s výnimkou
nákladov na krátkodobý nájom drobného hmotného majetku

Rok končiaci 31. decembra
2021
2020

Spolu

139
46

80
161

347
532

316
557

24 Daň z príjmov
Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je nasledovný:
Rok končiaci 31. decembra
2021
2020
Zisk pred zdanením

94 295

183 245

Teoretická daň z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 21%

19 802

38 481

55
3 028

85
6 313

6
22 891

11
44 890

-1 628
24 507
12
22 891

-702
45 593
-1
44 890

- Daňovo neuznateľné náklady
- Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach vrátane vplyvu na
daň
- Ostatné

Celkovo vykázaná daň
Celková daň za vykazované obdobie zahŕňa:
- Odložený daňový výnos
- Splatná daň za vykazované obdobie z pokračujúcich činností
- Daň z príjmov týkajúca sa minulých období

Sadzba dane z príjmov právnických osôb pre rok 2021 je 21% (2020: 21%). Efektívna sadzba dane z príjmov
Spoločnosti pre rok 2021 je 24,28% (2020: 24,50%).
Spoločnosť je povinná platiť osobitný odvod v súlade so zákonom o osobitnom odvode z podnikania v
regulovaných odvetviach.
Základom odvodu je výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa slovenských postupov účtovania
za účtovné obdobie vynásobený koeficientom. Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako
podiel výnosov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol

Stredoslovenská distribučná, a.s.
44
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2021 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo
(IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient za rok 2021 je 0,98 (2020:
0,70). Sadzba odvodu pre rok 2021 je 0,00363 za kalendárny mesiac, čo predstavuje 0,04356 (4,356 %) za
12 mesiacov. Odvod sa počíta ako súčin sadzby odvodu a sumy základu odvodu, platí sa mesačne a podlieha
ročnému zúčtovaniu.
Sadzby osobitného odvodu podľa novely z roku 2016 platia nasledovne:
0,00726 za mesiac (8,712 % p.a.) pre roky 2017 - 2018,
0,00545 za mesiac (6,54 % p.a.) pre roky 2019-2020,
0,00363 za mesiac (4,356 % p.a.) pre rok 2021 a neskôr.
25 Podmienený majetok a záväzky
Podmienená pohľadávka z kompenzácie nákladov na nákup elektrickej energie na straty
V zmysle platnej vyhlášky ÚRSO, ktorá upravovala reguláciu nákladov na nákup elektrickej energie na straty
bola pre rok 2021 zavedená korekcia nákupu elektriny na straty a to tak, že náklady na nákup elektriny na
straty pre rok 2021, ktoré ÚRSO uzná ako oprávnený náklad sú na úrovni cien slovenskej obchodnej oblasti
na dennom trhu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v každej štvrťhodine roku 2021
v eurách na MWh. V zmysle platnej vyhlášky teda ÚRSO cez korekciu vykompenzuje rozdiel medzi cenou
slovenskej obchodnej oblasti na dennom trhu organizovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v
každej štvrťhodine roku 2021 v eurách na MWh a predpokladanou cenou elektriny na nákup strát. V dôsledku
prudkého nárastu spotových cien elektrickej energie v priebehu roka 2021 došlo k významnému rozdielu
priemernej spotovej ceny elektrickej energie na straty oproti predpokladanej cene zahrnutej do rozhodnutia
URSO stanovujúceho tarify na straty. V tejto súvislosti vznikol spoločnosti podmienený majetok na
kompenzáciu nákladov na nákup elektrickej energie na straty v očakávanej výške 28 746 tis. EUR. V zmysle
platnej legislatívy sa predpokladá, že bude takto vzniknutý rozdiel kompenzovaný v období t+2, čiže v roku
2023 za rok 2021.
Zdanenie
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať
a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.
Súdne spory
Spoločnosť v súčasnosti eviduje 266 súdnych sporov, predmetom ktorých je žaloba na vrátenie časti
uhradených poplatkov za prístup do sústavy, a to za rôzne časové obdobia. Celkový žalovaný nárok nie je
možné spoľahlivo a presne určiť. Manažment Spoločnosti na základe právnej analýzy považuje úhradu z
týchto sporov za nepravdepodobnú, Spoločnosť preto netvorila na tieto súdne spory rezervu.
26 Zmluvné povinnosti
Budúce investičné výdavky
Investičné výdavky zmluvne dohodnuté ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, avšak nevykázané
vo Výkaze o finančnej situácii:
Stav k 31. decembru
2021
2020
Dlhodobý hmotný majetok
Nehmotný majetok
Spolu

14 452
2 224
16 676

19 586
1 908
21 494
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27 Údaje na podsúvahových účtoch
Majetok vzatý do prenájmu
Nájomné zmluvy aplikáciou štandardu IFRS 16 sú vykázané vo Výkaze o finančnej situácii v rámci dlhodobého
hmotného majetku.
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28 Transakcie so spriaznenými stranami
Transakcie so spriaznenými stranami sú vykázané nasledovne:

Spriaznené osoby
a) Materská spoločnosť
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
b) Sesterské spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
SSE – Metrológia, s.r.o.
SSE CZ, s.r.o.
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o.
SSE-Solar, s.r.o.
SPV100, s. r. o.
SSE - MVE, s.r.o.
Kinet, s.r.o.
c) Spriaznené osoby cez materskú spoločnosť
Energotel, a.s.
SPX, s.r.o.
d) subjekty pod kontrolou Vlády Slovenskej republiky
OKTE, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
ZSE Energia, a.s.
Žilinská teplárenská, a.s.
Zvolenská teplárenská, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
e) subjekty kontrolované, pod spoločnou kontrolou skupiny EP Investment , pridružené
podniky a ich organizačné zložky
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
EP Commodities, a.s.
eustream, a.s.
SPP - distribúcia, a.s.
EP Investment Advisors, s.r.o.
NAFTA a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetický a průmyslový holding, a.s.
f) členovia kľúčového vedenia účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti
členovia predstavenstva
členovia dozornej rady
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Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Transakcie so spriaznenými stranami sa uskutočnili za bežných trhových podmienok.
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :
SSE Holding skupina (a,b,c)

2021

2020

Predaj výrobkov, služieb a tovaru
Stredoslovenská energetika, a.s.*
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o
SSE-PD
SSE – Metrológia, spol. s r.o.
SSE - Solar, s.r.o.
SPV100, s.r.o.
SSE - MVE, s.r.o.
Kinet, s.r.o.
Energotel, a.s.

154 728
153 323
28
215
54
11
226
25
7
839

155 238
153 839
28
235
37
12
214
1
31
841

Predaj majetku
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

-

728
126
602

154 728

155 966

-

619
619

24 861
24 861

27 934
27 934

729
14
190
525

460
20
143
206
91

3 047
943
1 220
222
60
602

2 795
969
1 109
229
34
454

82
82
-

70
68
2

28 719

31 878

Predaj spolu
Nákup materiálu
Stredoslovenská energetika, a. s.
Nákup energií a ostatných neskladovateľných dodávok
Stredoslovenská energetika, a. s.
Nákup majetku
Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektroenergetické montáže, a.s.
SSE-Metrológia, spol. s r.o.
Kinet, s.r.o.
Nákup služieb
Stredoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
SSE-Metrológia, spol. s r.o.
Elektroenergetické montáže, a.s.
Energotel, a.s.
Ostatné náklady
Stredoslovenská energetika, a. s.
Energotel, a. s.
Nákup spolu
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Spriaznené osoby cez štát (d), cez EP Investment (e)

2021

2020

Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EP Investment
Predaj spolu

108 433
18 738
127 171

53 036
18 736
71 772

Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EP Investment
Nákup spolu

37 954
182
38 136

36 442
180
36 622

Vláda Slovenskej republiky má významný vplyv na Spoločnosť a je preto považovaná za spriaznenú stranu.
Vedenie Spoločnosti vyvinulo primerané úsilie pre identifikáciu subjektov pod kontrolou štátu, alebo tých, kde
má štát významný vplyv. Vedenie Spoločnosti zverejňuje informácie, ktoré jej súčasný účtovný systém
umožňuje zverejňovať vo vzťahu k aktivitám so spoločnosťami s kontrolou štátu a so spoločnosťami, o ktorých
vedenie Spoločnosti predpokladá na základe svojho najlepšieho vedomia, že by mohli byť považované za
spoločnosti s kontrolou štátu.
* Svoje príjmy realizuje Spoločnosť cez sesterskú spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., ktorá však
nie je koncovým zákazníkom Spoločnosti.

Spriaznené osoby cez členov kľúčového vedenia (f)

2021

2020

Predaj elektrickej energie a súvisiace poplatky
Predaj spolu

-

-

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky
Nákup spolu

-

-
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Zostatky so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
SSE Holding skupina (a,b,c)

Stav k 31. decembru
2021
2020

Pohľadávky z obchodného styku :
SSE-Metrológia, spol s r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.

8 310
8 179
2
25
20
84

7 553
4
7 362
16
41
11
25
10
84

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku :
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

16 325
16 325

40 396
40 396

Aktíva spolu

24 635

47 949

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
SSE - MVE, s.r.o.
Kinet, s.r.o.
Energotel, a.s.

3 903
20
3 048
6
11
26
792

3 536
22
3 242
41
89
142

Pasíva spolu

3 903

3 536

Spriaznené osoby cez štát (d), cez EP Investment (e)

Stav k 31. decembru
2021
2020

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Elektroenergetické montáže, a. s.
SSE-PD
SSE - Solar, s.r.o.
SSE - MVE, s.r.o.
Energotel, a.s.

Záväzky z obchodného styku :
SSE-Metrológia, spol s r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.

Pohľadávky z obchodného styku
Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EP Investment
Aktíva spolu

56 598
1 452
58 050

2 964
1 410
4 374

Záväzky z obchodného styku
Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EP Investment
Pasíva spolu

2 352
19
2 371

2 121
19
2 140
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Spriaznené osoby cez členov kľúčového vedenia (f)

Stav k 31. decembru
2021
2020

Pohľadávky z obchodného styku
Majetok spolu

-

-

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky spolu

-

-

Odmeňovanie štatutárnych orgánov a vedúcich pracovníkov
Štruktúra odmien prijatých členmi predstavenstva, vedúcimi pracovníkmi a ostatnými členmi
štatutárnych orgánov Spoločnosti je nasledovná:
Predstavenstvo a vedúci pracovníci
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Ostatné nepeňažné príjmy
Spolu

2021

2020

624
31
655

467
25
492

2021

2020

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky

120

67

Spolu

120

67

Dozorná rada

29 Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine a súvisiacimi sankciami namierenými
proti Ruskej federácii Spoločnosť identifikovala riziká a prijala primerané opatrenia na zmiernenie
vplyvu na svoje podnikanie. Na základe dostupných informácií a aktuálneho vývoja Spoločnosť
neustále analyzuje situáciu a posudzuje jej priamy dopad na Spoločnosť. Vedenie spoločnosti
posúdilo potenciálne dopady tejto situácie na svoju prevádzku a podnikanie a dospelo k záveru, že v
súčasnosti nemá významný vplyv na účtovnú závierku za rok končiaci sa 31. decembra 2021 ani na
predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti v roku 2022. Nemožno však vylúčiť ďalší negatívny
vývoj tejto situácie, čo by mohlo následne mať významný negatívny dopad na Spoločnosť, jej
podnikanie, finančnú situáciu, výsledky, peňažné toky a celkové vyhliadky.

