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VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OBCHODNÍ PARTNERI,  

AKCIONÁRI A KOLEGOVIA,
 
pri spätnom pohľade na uplynulý rok v Stredoslovenskej distribučnej, a.s., nás môže tešiť viacero 
faktov. Tým najdôležitejším je, že si stále plníme svoje distribučné povinnosti profesionálne 
a zodpovedne. Svedčí o tom počet zákazníkov, ktorý sa z roka na rok zvyšuje v tisícoch. 
Momentálne ich je zhruba 760-tisíc a už teraz majú naši kolegovia zo zákazníckych služieb na 
stole stovky ďalších žiadostí o pripojenie nových odberných miest. 

Ďalším pozitívom roku 2019 bolo preinvestovanie približne 46 miliónov eur. To tiež veľmi úzko 
súvisí nielen s nárastom počtu zákazníkov, ale aj s našou snahou neustále zvyšovať kvalitu 
distribučných služieb. Najlepším príkladom bolo spustenie novej 110/22 kV transformovne 
v Krásne nad Kysucou, do ktorej sme investovali tri a pol milióna eur. Išlo o strategický projekt 
s obrovským významom pre región Kysúc. Vďaka novej transformovni začnú v oblasti pribúdať 
nové výrobné podniky a priemyselné parky. Tie so sebou prinesú ďalšie pracovné príležitosti, 
ekonomický rozvoj a vyššiu životnú úroveň pre veľké množstvo obyvateľov. 

Sme radi, že sa nám za uplynulý rok podarilo ukončiť desiatky projektov s pozitívnym dopadom 
na veľkosť a kvalitu elektrickej distribučnej sústavy na strednom Slovensku. Medzi tie 
najvýznamnejšie patrili napríklad kolaudácia novej transformovne v Novákoch, rekonštrukcia 
110 kV vedení medzi Handlovou a Chrenovcom-Brusnom, rekonštrukcia 15-kilometrového úseku 
vedenia vysokého napätia medzi Dolným Kubínom a Chlebnicami či prepojenie regiónov Turiec 
a Horehronie podzemným káblom vysokého napätia cez horský priechod Šturec. 

PRÍHOVOR PREDSEDU 
PREDSTAVENSTVA  
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA
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Systematicky sa venujeme aj ochrane životného prostredia, čo potvrdzuje naša investícia do 
montáže odkloňovačov letu vtákov na vedenia križujúce vodné toky. Takýmto spôsobom sme už 
ošetrili množstvo lokalít, ktoré vytypovali štátni ochranári ako rizikové. Postupne plánujeme naše 
environmentálne aktivity rozširovať na ďalšie oblasti. Ekológia sa stáva jednou z najdôležitejších 
tém ľudstva, preto sa aj naša spoločnosť snaží prispôsobovať aktuálnym potrebám a využíva pri 
tom moderné technológie a postupy. 

Ako sme spomenuli v úvode, s rokom 2019 môžeme byť spokojní, ale určite sa nechceme 
uspokojiť. Našou úlohou je zachovať to, čo funguje dobre a zlepšiť to, čo má ešte potenciál.  
Ak chceme udržať krok s vývojom a novými trendmi, stále musíme vidieť aj priestor na 
zlepšovanie našich služieb pre odberateľov elektriny.  

Pred nami je toho ešte veľmi veľa a vieme, že v nasledujúcich rokoch nás čakajú aj obrovské 
výzvy. Ale ak k nim pristúpime tak, ako k tým predchádzajúcim, všetky postupne zvládneme. Naša 
spoločnosť už neraz dokázala svoju životaschopnosť a stabilitu. Dokázala sa vyrovnať s rôznymi 
prekážkami, či už vo sfére zákazníckych služieb, legislatívnych zmien, súdnych sporov, ale aj 
energetických kalamít, ktorých je v posledných rokoch čoraz viac. Preto veríme, že spoločnými 
silami a so vzájomnou dôverou dokážeme pokračovať v našich úlohách a neustále napredovať.

Všetkým, čo sa podieľajú na plynulom chode našej spoločnosti, by sme chceli úprimne poďakovať 
za doterajšiu spoluprácu a jedným dychom poprosiť o priazeň a podporu aj do budúcnosti.

S úctou

Ing. František Čupr, MBA, Mgr. Ing. Marek Štrpka,
predseda predstavenstva generálny riaditeľ
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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 distribuuje elektrickú 
energiu pre takmer 760 000 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

O SPOLOČNOSTI



8Výročná správa 2019 Stredoslovenská distribučná

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, 
vložka číslo 10514/L, deň zápisu 8. apríl 2006.
e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk
webová stránka: www.ssd.sk

2.3 PREDMET ČINNOSTI

Stredoslovenská distribučná, a.s., podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov 
Slovenskej republiky v týchto hlavných činnostiach:

• distribúcia elektriny, 
• montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
• projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, 
• poradenská činnosť v energetike, 
• inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 
• prenájom 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.

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

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

SA 31. DECEMBRA 2019 

Predstavenstvo:
 
• Ing. František Čupr, MBA, predseda, 
• Ing. Martin Kuna, podpredseda,
• Ing. Michal Janíček, člen,
• Ing. Roman Filipoiu, člen,
• Petr Kozojed, člen 

Dozorná rada:

• Ing. Pavol Mertus, predseda, 
• William Price, podpredseda,
• Ing. Marcela Kumštárová, členka, 
• PaedDr. Jozef Bojčík, člen, 
• Ing. Drahomír Múdry, člen, 
• Ing. Vladimír Macášek, člen, 
• Ing. Dušan Majer, člen zvolený zamestnancami, 
• Ing. Igor Pištík, člen zvolený zamestnancami,
• Ing. Miroslav Martoník, člen zvolený zamestnancami
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2.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. DECEMBRU 2019

Predstavenstvo SSD, a.s.

Generálny riaditeľ SSD, a.s.

Energetické aktíva
divízia riaditeľ

Správa a rozvoj siete
sekcia riaditeľ

Stratégia 
distribučnej sústavy

sekcia riaditeľ

Dispečing
sekcia riaditeľ

Projektový 
manažment

sekcia riaditeľ

Stavebnomontážna
činnosť

divízia riaditeľ

Regulácia
sekcia riaditeľ

Kancelária 
predstavenstva

sekcia riaditeľ

Príprava výroby  
a projekty

sekcia riaditeľ

Data protection 
officer

Montáže
sekcia riaditeľ

Compliance officer

Zákaznícke služby
divízia riaditeľ

Ľudské zdroje
sekcia riaditeľ

Právne
sekcia riaditeľ

Elektronické  
a dátové služby

sekcia riaditeľ

Zákaznícky servis
sekcia riaditeľ

Audítor

Financie a interné 
služby

divízia riaditeľ

Správa majetku  
a doprava

sekcia riaditeľ

Financie
sekcia riaditeľ

Informačné 
technológie

sekcia riaditeľ

Nákup a skladové 
hospodárstvo
sekcia riaditeľ

Prevádzka a údržba 
energ. zariadení

divízia riaditeľ

Údržba energetických 
zariadení

sekcia riaditeľ

Prevádzka 
energetických zariadení

sekcia riaditeľ
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3.1 VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2019

Služby pre zákazníkov

V roku 2019 pokračovali interné aktivity zamerané na bezpečnú a efektívnu prevádzku 
distribučnej sústavy. S rovnakým zámerom sme sa venovali aj problematike kybernetickej 
bezpečnosti, dátam, štruktúre, procesom, majetku a ekonomike. 

Pripravili sme nový systémový elektronický komunikačný nástroj pre distribučných zákazníkov, 
ktorý je pripravený na spustenie do produkčnej prevádzky v prvom polroku 2020. Pomôže nám 
efektívnejšie plniť časovo nenáročné legislatívne povinnosti, ktoré platia od 1. januára 2019, ako 
je uzatváranie písomných zmlúv o pripojení k distribučnej sústave medzi našou spoločnosťou 
a každým koncovým odberateľom. 

Úspešne sme pokračovali v spresňovaní lokalizácie distribučných zariadení a dopĺňaní údajov za 
účelom plnenia si povinností a zvyšovania kvality poskytovaných služieb.
 
V roku 2019 sa zvýšil záujem o výstavbu distribučnej sústavy pre pripájanie nových odberných 
miest cez developerské projekty. Takáto spolupráca šetrí hlavne čas a nezanedbateľne aj 
finančné prostriedky, čo znamená, že je možné budovať viac a efektívnejšie.
 
Vo zvýšenej miere sme riešili prípravu na spustenie vyhodnotenia a dodržiavania parametrov 
odberu elektriny podľa technických podmienok spoločnosti a distribučného cenníka. Dodávateľom 
elektriny sme posielali priebežne informácie s nameranými dátami, aby vedeli v predstihu 
vyhodnotiť prevádzku odberného miesta a aby mali dostatok času na vykonanie opatrení 
s cieľom eliminovať fakturovanie zvýšených taríf, čím šetrili svoje rozpočty.
 

AKTIVITY  
SPOLOČNOSTI
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Fakturácia zvýšených taríf za nedodržiavanie účinníka a jalovej zložky elektriny pre odberateľov 
napäťovej hladiny NN bola spustená od 1. januára 2020 s cieľom eliminovať pôsobenie 
odberných miest vo vytváraní nežiadúcich vplyvov na kvalitu distribúcie elektriny vo 
všeobecnosti. 

Aj v roku 2019 sme zorganizovali veľké pracovné stretnutie najvyššieho vedenia spoločnosti 
s našimi najdôležitejšími obchodnými partnermi – dodávateľmi elektriny. Oni sú našou predĺženou 
rukou vo forme uzatvorených rámcových distribučných zmlúv a združených zmlúv o dodávke 
a distribúcii elektriny s koncovými odberateľmi. Zastrešujú významnú časť odbornej komunikácie 
a fakturácie. Tieto vzťahy hodnotíme ako veľmi dobré, ústretové, efektívne a kvalitné. Vzájomné 
povinnosti si plníme v maximálnej miere. Za našu spoločnosť najmä v oblasti dátovej komunikácie 
a distribúcie elektriny, aby bola služba poskytovaná obchodníkmi pre zákazníkov zrozumiteľná, 
prijateľná a čo najviac akceptovaná. 

Povinnosti vo vzťahu k trhu s elektrinou sme si plnili v automatizovaných procesoch s vysokou 
kvalitou. Počet anomálii v pomere k objemu správ bol zanedbateľný. Kvalitu tak udržiavame na 
maximálnej možnej hranici v rámci limitov IT technológií.

Zmenou legislatívy došlo aj k zmene systému podpory vo vzťahu k výrobcom elektriny zo zákona 
309/2009 Z. z. v platnom znení. Z tohto dôvodu sme odovzdali proces podpory doplatkom 
pre výrobcov z OZE a KVET na OKTE, a. s. Z rovnakého dôvodu sme proces podpory výkupom 
vyrobenej elektriny odovzdali na centrálneho výkupcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy sme uzatvárali so všetkými výrobcami, čím sme si 
plnili novú legislatívnu povinnosť uzatvárať písomné zmluvy. V priebehu roka 2019 vyčlenilo 
Ministerstvo hospodárstva SR kapacitu na pripájanie nových zdrojov s ohľadom na stav 
jednotlivých distribučných sústav. Naša spoločnosť riešila požiadavky a posudzovala možnosti 
pripojenia v rámci požadovaných lokalít. 

V závere roka sme venovali čas analýze štvrtého energetického balíčka, a to z hľadiska dopadov, 
rizík a opatrení pred jeho implementáciou do podmienok trhu s elektrinou v Slovenskej republike 
a priamo v podmienkach našej spoločnosti.
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Externá komunikácia

Naša spoločnosť pokračovala v komunikačných aktivitách smerom k externému prostrediu 
s rovnakým princípom ako v posledných rokoch. Cez rôzne informačné kanály, najmä 
prostredníctvom médií, sa spoločnosť snažila komunikovať s verejnosťou o všetkom dôležitom, 
čo sa dotýkalo odberateľov elektriny. Podľa potreby to bolo na osobnej, lokálnej, regionálnej či 
celoštátnej úrovni. 

Verejnosť a médiá sa tradične zaujímali o distribúciu elektriny najviac počas energetických 
kalamít a rozsiahlejších výpadkov elektriny. V takých prípadoch dostávali pravidelné a podrobné 
informácie o tom, kde došlo k poruchám, koľko odberných miest zasiahli a v akom štádiu je ich 
odstraňovanie. V roku 2019 vypuklo na strednom Slovensku osem energetických kalamít. O ich 
priebehu informovala v úzkej spolupráci s našou spoločnosťou väčšina slovenských médií. Veľkým 
prínosom pre obyvateľov neboli len aktuálne informácie o priebehu kalamít, ale aj reportáže 
z odstraňovania ich následkov. Vďaka tomu videli odberatelia v akých podmienkach musia 
energetici pracovať a s čím všetkým sa musia vysporiadať, aby im obnovili dodávku elektriny.  
Na základe konkrétnych reportáži mohli lepšie pochopiť systém práce distribučnej spoločnosti 
počas mimoriadnych situácii.

Samozrejmosťou bolo aj informovanie odberateľov o plánovaných odstávkach elektriny. Okrem 
oficiálnych vyrozumení dostávali informácie aj cez médiá, najmä regionálne. V prvom rade im 
to pomáhalo, aby sa včas pripravili na obmedzenie, ale vždy dostali aj krátke vysvetlenie prečo 
bola odstávka nevyhnutná, aké práce sa počas nej vykonajú a aký to bude mať dopad na ďalšiu 
distribúciu elektriny.

Čoraz významnejšou súčasťou externej komunikácie spoločnosti sa v posledných rokoch stalo 
predstavovanie kľúčových investícií do rozvoja distribučnej siete. Vďaka tlačovým správam, 
článkom, rozhlasovým príspevkom a televíznym reportážam sa verejnosť dozvedela napríklad 
o najvýznamnejších investičných akciách, o montáži ochranných prvkov pre vtáky, o prekládkach 
bocianích hniezd z elektrických stĺpov či o povinnostiach majiteľov pozemkov dodržiavať 
ochranné pásma energetických zariadení. Spoločnosť sa takto snaží vysvetľovať princíp jej 
fungovania, hospodárenia a plánovania. Odberatelia majú vďaka tomu lepší prehľad o tom, kde sa 
investuje, prečo a aký to bude mať pre nich prínos. 

Pokračovali sme aj v osvedčených a veľmi užitočných stretnutiach s primátormi a starostami 
z regiónu našej pôsobnosti. Predstavovali sme im nové investičné projekty a plány z ich regiónu, 
vysvetľovali dôležité súvislosti a riešili konkrétne otázky a požiadavky.
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Okrem vyššie spomínaných okruhov aktívnej externej komunikácie spoločnosti, sme sa priebežne 
zaoberali aj množstvom podnetov, či už od médií, úradov, ale aj jednotlivých odberateľov. 
Aktívna aj reaktívna komunikácia smerom k externému prostrediu mala v každom prípade jasný 
cieľ – informovať odberateľov o všetkom, čo sa ich týka, vysvetľovať im súvislosti a uľahčovať 
im orientáciu v energetike tak, aby vždy vedeli, kto je za čo zodpovedný, akú má úlohu, aké 
povinnosti, na koho sa môžu obrátiť s konkrétnou požiadavkou a ako majú postupovať pri jej 
riešení.   

3.2 INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE, HLAVNÉ INVESTÍCIE 

V ROKU 2019

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 na dosahovanie očakávanej 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:
• nové pripojenia,
• kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení,
• ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou. 

Štruktúra investičných výdavkov v roku 2019 podľa jednotlivých kapitol:
     

Nové pripojenia   8,44 mil. eur

Kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení 26,87 mil. eur      

Ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou  
(rozvoj, IT, meracie súpravy a ďalšie)

11,23 mil. eur 
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Nové pripojenia 

V rámci tejto investičnej kapitoly sme riešili rozvojové akcie výstavby distribučnej sústavy 
z dôvodu potreby pripojenia väčších odberných miest na 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 typu 
rodinné domy, bytové výstavby, menšie podnikateľské objekty a objekty občianskej vybavenosti. 
V roku 2019 sme ukončili na úrovni VN a NN 209 stavieb a preinvestovali 8,44 mil. eur. 

Kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity zariadení

Z hľadiska investičnej výstavby v oblasti kvality a zvyšovania prenosovej kapacity zariadení 
sme v roku 2019 zrealizovali 125 stavieb na napäťovej úrovni VN/NN a 23 stavieb na napäťovej 
úrovni veľmi vysokého napätia (VVN) v sumárnom ročnom investičnom náklade 26,87 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, nasadzovanie prvkov diaľkového monitoringu 
a ovládania, ale aj zlepšovanie možností distribúcie elektriny. Tie prispievajú k zníženiu 
parametrov SAIDIP, t. j. plánovaného času bezprúdia v klientominútach a SAIFIP, čiže plánovanej 
početnosti bezprúdia v klientovýpadkoch. 

Hodnoty základných ukazovateľov SAIDIP a SAIFIP dosiahnuté v predchádzajúcom období:

Rok SAIDIP SAIFIP

2011 146 0,47

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 0,645



17Výročná správa 2019 Stredoslovenská distribučná

V prípade neplánovaných prerušení dodávky elektriny spôsobených najmä poruchami, či už 
z dôvodu nepriaznivého počasia alebo z technických dôvodov, je prioritou obnova dodávky 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 elektriny, 
distribúcie elektriny a dodávky elektriny. 

V tomto smere sme dosiahli tieto parametre:

Rok SAIDIU SAIFIU

2011 105 2,36

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

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 v januári, marci, júli a v decembri. Postihli 
predovšetkým hornaté regióny Kysúc, Oravy, Liptova, Horehronia a Gemera, no výpadky sa 
objavovali aj v iných častiach stredného Slovenska. Najmä vyvrátenie stromov a ich pád na 
elektroenergetické zariadenia mali za následok potrhané vodiče, poohýbané konzoly, polámané 
podperné body i polámané izolátory, čo spôsobilo prerušenia distribúcie elektriny. Postihnuté 
boli nielen vedenia, ale aj stanice VN a NN. Na odstraňovaní následkov porúch pracovali naši 
zamestnanci často vo veľmi ťažko prístupnom teréne a v náročných prírodných podmienkach.  
Ich cieľom je vždy obnoviť dodávku elektriny odberateľom v čo najkratšom čase.
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3.3 HLAVNÉ AKTIVITY A INVESTÍCIE Z HĽADISKA 

ROZVOJA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Z hľadiska zabezpečenia spoľahlivej distribúcie elektriny a rozvoja distribučnej sústavy naša 
spoločnosť v roku 2019 naďalej pokračovala v hľadaní technických a regulačných riešení so 
Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s., (SEPS) v nasledovných oblastiach:

a)  prechod z napäťovej hladiny 220 kV na 400 kV v lokalite Považská Bystrica, resp. Ladce. 
Na základe spoločných rokovaní a štúdií bola potvrdená potreba transformácie prenosovej 
a distribučnej sústavy v tejto oblasti. Uzol 220/110 kV Považská Bystrica nebude zrušený 
bez náhrady, ale bude vybudovaná nová transformovňa 400/110 kV v lokalite Ladce s dvoma 
transformátormi 400/110 kV. Predmetom ďalších rokovaní bude spôsob vyvedenia výkonu 
z novej transformovne do 110 kV distribučnej sústavy SSD.

b)  rozvoj distribučnej sústavy ovplyvnila aj novela zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. V nadväznosti na novelu divízia 
energetické aktíva pripravila stanoviská k rezervovanej kapacite pre pripojenie lokálneho 
zdroja ako aj stanoviská k bodu a podmienkam pripojenia a rezervácii kapacity pre OZE 
a VÚKVET. Tieto stanoviská boli vydávané v zmysle informácie z Ministerstva hospodárstva 
SR o inštalovanom výkone pre SSD na rok 2019 v lokálnych zdrojoch vo výške do 10 MW 
a v obnoviteľných zdrojoch vo výške do 4 MW. V júni 2019 ministerstvo zverejnilo inštalovaný 
výkon nových zariadení na výrobu elektriny pre rok 2020.

c)  pretoky jalovej energie z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré majú 
v posledných rokoch trvalo rastúcu tendenciu z dôvodu rastúcej kabelizácie, revolučnej 
zmeny charakteru spotrebičov elektriny a nasadzovania zdrojov, spôsobujú závažné problémy 
v prevádzke prenosovej sústavy. Spoločne s ďalšími prevádzkovateľmi distribučných sústav 
a prevádzkovateľom prenosovej sústavy bol zahájený proces, ktorý musí priniesť návrhy 
na riešenie tohto nepriaznivého stavu a na zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania celej 
elektrizačnej sústavy.

Nosné projekty roku 2019:

• ukončili sme realizáciu výstavby novej transformovne 110/22 kV v Krásne nad Kysucou 
s kolaudačným rozhodnutím v závere roka 2019. Nová transformovňa zaistí bezpečné 
a spoľahlivé zásobovanie elektrinou pôvodným odberateľom, ale pomôže uspokojiť najmä 
zvýšený záujem o pripojenie nových odberateľov v susednom priemyselnom parku. Nová 
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transformovňa tiež zaistí dostatočnú kapacitu elektriny pre potreby novej bytovej výstavby 
a zároveň umožní bezpečne eliminovať výpadky dodávok elektriny v regióne Kysúc a Oravy 
v kalamitných obdobiach;

 
• ukončili sme celkovú rekonštrukciu najstaršieho 110 kV vedenia na Slovensku. Realizácia bolo 

vykonaná na 2 x 110 kV vedení č. 7855/603 medzi mestami Kysucké Nové Mesto a Čadca 
v dĺžke 19 km. Rekonštrukcia pozostávala z demontáže pôvodného vedenia a výstavby nového 
v rovnakej trase;

• ukončili sme rekonštrukcie VVN vedení 7703 a 7811 zaústených do transformovne Handlová. 
Predmetom rekonštrukcie bola výmena stožiarov s vodičmi prevažne v pôvodnej trase. Časť 
trasy je pozmenená, aby sa eliminoval vplyv banskej činnosti v dotknutej oblasti, pri ktorej 
vznikali kolízne stavy s náklonom stožiarov;

 
• ukončili sme druhú etapu výmeny prístrojových transformátorov VVN na desiatich elektrických 

staniciach. Tieto výmeny boli realizované v koordinácii viacerých zložiek našej spoločnosti 
tak, aby boli vymenené prístrojové transformátory s najkritickejšími hodnotami, aby sme 
predišli potenciálnym závažným poruchám. Ukončením druhej etapy bol naplnený celý rozsah 
technického návrhu na výmenu 180 ks prístrojových transformátorov VVN;

• ukončili sme výmeny dvoch transformátorov VVN/VN v Transformovaniach Fiľakovo a Mokraď 
a zahájili sme výmenu transformátora VVN/VN s tlmivkou v Transformovni Štrba;

• ukončili sme rekonštrukciu riadiaceho informačného systému (RIS) v Transformovni Ladce, 
zahájili sme rekonštrukciu RIS-u v Transformovni Kysucké Nové Mesto a zahájili sme prípravu 
rekonštrukcie RIS-u v Transformovni Hričov; 

• na základe požiadavky o nové pripojenie na VVN strane sme zahájili rozšírenie rozvodne 110 
kV v Kysuckom Novom Meste o dve nové polia pre potreby odberateľa KLF – Distribúcia, s.r.o. 
Technologická časť je zrealizovaná, zostáva dokončiť terénne úpravy, ktoré nebolo možné 
realizovať v zimných mesiacoch;

• zahájili sme rekonštrukciu VVN vedení 7717 a 7718 z uzlovej Elektrickej stanice Varín do 
uzlovej Elektrickej stanice Sučany. Cieľom rekonštrukcie realizovanej v náročnom teréne je 
zabezpečiť bezpečný prenos elektriny medzi uvedenými uzlami;

• v jeseni 2019 sme zahájili rekonštrukciu uzlovej Elektrickej stanice Sučany v koordinácii so 
spoločnosťami SE-VET, a. s., a SEPS, a. s., ktorých zariadení sa predmetná rekonštrukcia tiež 
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dotýka. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti prenosu elektriny dodávanej z uvedenej 
uzlovej elektrickej stanice do distribučnej siete;

• zahájili sme úpravu uzlovej Elektrickej stanice Bystričany z dôvodu prechodu spoločnosti SEPS, 
a.s. z 200 kV napäťovej hladiny na 400 kV. Z dôvodu zmeny nadradenej napäťovej sústavy je 
nutné, aby naša spoločnosť realizovala úpravy v rozvodni 110 kV na vlastnej spotrebe, RIS-e 
a ochranách;

• zahájili sme prípravu rekonštrukcie Transformovne 110/22 kV Vlkanová s cieľom znížiť náklady 
na údržbu, obsluhu a spotrebu energií.

  

3.4 TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Technické parametre našej distribučnej sústavy v roku 2019:

TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Celková dĺžka distribučnej sústavy v km 33 597

VVN   2 528

VN 10 942

NN 20 127

Počet transformovní, rozvodní, trafostaníc   9 255

Rozvodne VVN v staniciach PS/VVN         6

Transformovne VVN/VN       56

Transformačné a spínacie stanice VN/VN       74

Distribučné trafostanice VN/NN  9 119 
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3.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BOZP

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, dodávateľov, odberateľov 
a verejnosti pokladáme za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zámeru. 

V roku 2019 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit systému manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001), v rámci ktorého boli preskúmané kľúčové oblasti 
a bola posúdená zhoda s príslušnou normou.

Taktiež sme sa aktívne zapojili do celoeurópskej kampane „Zdravé pracoviská – Týždeň 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické 
látky“ organizovanej Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Environmentálny manažérsky systém

Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit systému environmentálneho manažérstva podľa 
normy ISO 14001:2015. Výsledkom auditu je certifikačným orgánom preukázaná zhoda s normou.

Ochrana prírody a biodiverzita

Všeobecnú ochranu biodiverzity zabezpečujeme používaním technických prvkov, ktoré zamedzujú 
úhynom vtáctva na elektrických vedeniach. 

V spolupráci s regionálnymi zložkami Štátnej ochrany prírody SR a obcami sme vykonali preložky 
bocianích hniezd z podperných bodov NN siete v šiestich lokalitách. Dlhodobo sa venujeme 
ekologizácii distribučných vedení. V kritických oblastiach boli elektrické vedenia pre zvýšenie 
viditeľnosti označené reflexnými prvkami. Použité boli výstražné gule a dynamické reflexné 
prvky. Na rizikových stĺpoch s rovinnou konzolou pokračujeme v inštalácii overených technických 
prvkov proti úhynom – konzolové chráničky na rovinné konzoly 22 kV. 

Výsledky našich činností v oblasti znižovania rizík úhynov vtáctva na distribučnej sieti boli 
prezentované na záverečnom stretnutí Riadiacej rady a spolupracovníkov projektu LIFE Energia 
v septembri 2019 za účasti ochranárskych združení a distribučných spoločností na Slovensku. 
Projekt LIFE Energia sa týkal ekologizácie trinástich chránených vtáčích území a trval päť rokov. 
Naša spoločnosť ako dobrovoľný partner projektu zabezpečila rizikové úseky v chránenom 
vtáčom území Poiplie v dĺžke päť kilometrov.
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Odpadové hospodárstvo

V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva dôsledne uprednostňujeme zhodnocovanie 
odpadov pred ich zneškodnením. Významne sme znížili podiel vyprodukovaných nebezpečných 
odpadov. Využívame dostupné zariadenia na recykláciu inertných stavebných odpadov, napríklad 
betónových stĺpov a pätiek. Ďalšími materiálovo zhodnocovanými odpadmi boli železné a farebné 
kovy, káble, vyradené distribučné zariadenia, elektromery, batérie a odpadové oleje. 

Graf: Podiel produkovaných odpadov za rok 2019
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ostatné odpady

nebezpečné odpady

druhotné suroviny

 
Ochrana povrchových a podzemných vôd

V roku 2019 boli zaznamenané úniky olejovej náplne z distribučný zariadení v ôsmich 
distribučných objektoch. Mimoriadne úniky boli ohlásené havarijnej službe Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia. Bezprostredne boli vykonané sanačné práce a územia sme dostali do 
pôvodného stavu. 
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V súlade s podmienkami vodoprávneho povolenia boli vykonané analýzy odpadových vôd 
z čistiarní. Namerané hodnoty neprekročili stanovené limitné hodnoty znečistenia na ústí. Ďalej 
boli vykonané analýzy odpadovej vody z odlučovačov oleja. Sledovaný bol obsah ropných látok 
vo vypúšťanej odpadovej vode (nepolárne extrahovateľné látky) bez preukázaného znečistenia 
olejmi.

3.6 ZAMESTNANCI

K 31. decembru 2019 sme evidovali 1 316 zamestnancov. Miera dobrovoľnej fluktuácie oproti 
minulému roku stúpla na úroveň 2,52 %. V priebehu roka 2019 odišlo 23 zamestnancov do 
dôchodku (starobný, predčasný, invalidný). Priemerný vek zamestnancov k 31. decembru 
2019 oproti minulému roku mierne stúpol. Dostal sa na úroveň 45,74 roka. Priemerná dĺžka 
zamestnania v skupine SSE Holding stúpla iba minimálne a na konci roka 2019 sa nachádzala na 
úrovni takmer 19,7 roka.

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia

k 31. 12. 2019 podiel (v %)

Ženy 230  17,48 

Muži  1 086  82,52

Spolu 1 316 100,0

Našou úlohou je neustále zvyšovať kvalifikáciu, kompetencie a osobnostný rozvoj zamestnancov 
prostredníctvom systému vzdelávania, procesného a projektového riadenia. Podporovať 
vzájomnú dôveru manažmentu a zamestnancov je v našej spoločnosti neoddeliteľnou súčasťou 
rozvoja ľudských zdrojov. Odborné znalosti našich zamestnancov vnímame ako kapitál, ktorý 
je dnes pre zamestnancov a zamestnávateľa nevyhnutnosťou a veľkou devízou, ktorá zvyšuje 
konkurenčnú výhodu spoločnosti.

Zamestnávateľ cielene podporuje vzdelávanie svojich zamestnancov a ponúka im také aktivity, 
ktoré zvýšia ich potenciál a pracovný komfort ako aj dodržanie legislatívnych povinností pre 
výkon pozícií. Zamestnanci sa zúčastnili odborných školení, kurzov, seminárov, konferencií, 
workshopov.
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Minulý rok sa niesol v znamení problematiky kybernetickej bezpečnosti. Túto tému sme zaradili 
do interných školení. Venovali sme sa tiež oblasti elektrickej sústavy, novým javom v energetike, 
problematike investičnej výstavby, ekonomickému a elektrotechnickému minimu, regulácii 
a právnemu povedomiu.

Pozornosť sme venovali aj vzdelávaniu v oblasti manažérskych zručností, ale aj komunikácie, 
zvládania stresu a osobnej efektivity.

Cieľom spoločnosti naďalej ostáva rozvíjať potenciál svojich zamestnancov tak, aby mali možnosť 
osobnostného aj kariérneho rastu. V roku 2019 spoločnosť investovala 
do vzdelávania takmer 315 500 eur a zrealizovala 962 vzdelávacích akcií.

V rámci podpory rozvoja stredného odborného elektrotechnického vzdelávania sme uzatvorili 
zmluvy o praktickom vyučovaní s tromi strednými školami – so Strednou odbornou školou 
elektrotechnickou v Žiline, Spojenou školou v Banskej Bystrici a Strednou odbornou školou 
polytechnickou v Dolnom Kubíne–Kňažej. Od septembra 2019 absolvuje praktické vyučovanie 
v našej spoločnosti desať študentov na rôznych pracoviskách v rámci divízie prevádzka a údržba 
energetických zariadení.

V októbri a novembri 2019 sa začal už siedmy ročník programu „Trainee“. V rámci neho 
môže deväť študentov štvrtých a piatych ročníkov vysokých škôl nadobudnúť skúsenosti 
v oblasti projektového manažmentu, projektovania, riadiacej techniky, správy a rozvoja siete, 
štandardizácie, stratégie distribučnej sústavy a ľudských zdrojov.

Interná komunikácia

V oblasti internej komunikácie pokračujeme v nastavenom trende. Na intranete sme zaviedli 
rýchle správy pre informovanie o pracovných úrazoch. Úlohou je čo najrýchlejšie informovať 
zamestnancov o takýchto udalostiach a správy slúžia aj ako prevencia pri znižovaní úrazovosti 
v rámci skupiny SSE Holding.

Aplikácia, ktorá umožní elektrikárom a elektromontérom prostredníctvom smartfónov prístup do 
intranetu je pripravená na spustenie do prevádzky. Momentálne je v testovacom režime technické 
riešenie (Mobile device management) pre bezpečný prístup do aplikácie z externého prostredia.   

Aj v roku 2019 sme spustili niekoľko ankiet. Dôvodom bolo získať spätnú väzbu 
od zamestnancov hlavne v oblasti ľudských zdrojov. Pre promovanie voľných pracovných miest 
sme spustili firemný LinkedIn.
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Finančné riadenie spoločnosti v roku 2019 bolo naďalej zamerané na vytvorenie optimálnych 
podmienok pre výkon hlavnej činnosti a zároveň dosiahnutie plánovaných ekonomických 
výsledkov, udržanie rentability a finančnej stability spoločnosti. V priebehu roka pokračovali 
aktivity a iniciatívy zamerané na efektívnejšie využívanie finančných zdrojov pri výkone 
prevádzkovej činnosti aj investičnej činnosti. 

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

Za rok 2019 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 112,2 mil. eur, čo prezentuje medziročný 
nárast o 72,1 mil. eur (+180 %). Medziročný nárast je zapríčinený predovšetkým transakciami 
súvisiacimi s podporou obnoviteľných zdrojov energie a tarifou za prevádzkovanie systému (TPS) 
v zmysle platnej legislatívy. Ziskovosť z hlavnej činnosti spoločnosti zostáva medziročne stabilná. 

Prevádzkové výnosy predstavujú 521,1 mil. eur, pričom najvýznamnejšiu časť tvorili výnosy za 
distribúciu elektriny a výnosy z TPS. Medziročný nárast je spôsobený vyššou hodnotou korekcie 
TPS za obdobie t-2. 

Prevádzkové náklady dosiahli úroveň 316,4 mil. eur. Podstatnú časť reprezentujú náklady 
na podporu obnoviteľných zdrojov energie (výkup elektriny od výrobcov OZE/KVET, výplata 
doplatku). Ďalšiu podstatnú časť tvoria náklady súvisiace s distribúciou, predovšetkým náklady 
na nákup elektriny na distribučné straty vrátane prislúchajúcej odchýlky strát, osobné náklady 
a náklady na prevádzku a údržbu distribučnej sústavy.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI 
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ, A.S., V ROKU 2019
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v mil. eur 2019 2018

Prevádzkové výnosy 521,1 436,0

Prevádzkové náklady -316,4 -322,4

EBITDA (výsledok pred započítaním odpisov, úrokov, daní) 204,7 113,5

Odpisy hmotného a nehmotného majetku -57,7 -59,5

Finančné náklady netto -0,4 -0,4

Zisk pred zdanením 146,7 53,6

Daň z príjmov -34,5 -13,5

Zisk po zdanení 112,2 40,1

KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA  

– AKTÍVA, VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

Aktíva

K 31. decembru 2019 aktíva spoločnosti dosiahli úroveň 1 021,6 mil. eur, čo predstavuje 
medziročný pokles o 53,0 mil. eur (- 5 %).
 
Dlhodobý majetok z toho predstavoval 771,3 mil. eur (75 % z hodnoty celkových aktív). Najväčší 
podiel predstavuje distribučná sieť, nehnuteľnosti, stroje, zariadenia a rozpracované investície. 
V roku 2019 sme zaevidovali prírastky dlhodobého majetku vo výške 50,7 mil. eur vrátane 
preložiek energetických zariadení a boli tvorené predovšetkým investíciami smerujúcimi do 
obnovy a rozvoja distribučnej sústavy. 
 
Krátkodobý majetok dosiahol úroveň 250,3 mil. eur (25 % z hodnoty celkových aktív). 
Spoločnosť vykazovala k 31. decembru 2019 pohľadávky z obchodného styku vo výške  
22,8 mil. eur brutto, z toho pohľadávky v lehote splatnosti predstavovali objem 19,7 mil. eur 
brutto. Prostriedky spravované materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika Holding,  
a. s., na základe „Zmluvy o poskytovaní služby cash-pooling” k 31. decembru 2019 predstavovali 
sumu 83,8 mil. eur a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej spoločnosti.
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Pasíva

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. decembru 2019 výšku 790,6 mil. eur, čo predstavuje  
77 % hodnoty zdrojov krytia majetku. Medziročný pokles o 7 % je spôsobený nižším 
nerozdeleným ziskom v súvislosti s výplatou dividend v roku 2019.

Dlhodobé a krátkodobé záväzky okrem záväzkov zo zmlúv a výnosov budúcich období 
predstavujú 16 % celkových zdrojov krytia majetku a ich výška bola k 31. decembru 2019 na 
úrovni 168,3 mil. eur, čo medziročne predstavuje nárast o 3,3 mil. eur (+ 2 %). Významnými 
položkami boli najmä záväzky z odloženej dane (84,8 mil. eur) a záväzky z obchodného styku 
(57,4 mil. eur). 

S účinnosťou od 1. januára 2018 sú výnosy budúcich období za pripojovacie poplatky vykázané 
ako záväzky zo zmlúv. V roku 2019 dosiahli výšku 34,2 mil. eur.

Dlhodobé výnosy budúcich období dosiahli výšku 28,5 mil. eur, čo predstavuje 3 % hodnoty krytia 
majetku pri medziročnom náraste o 1,8 mil. eur (+ 7 %). Najvýznamnejšiu časť výnosov budúcich 
období predstavujú výnosy súvisiace s preložkami energetických zariadení (25,2 mil. eur).

 

v mil. eur 2019 % 2018 %

Aktíva 1 021,6  1 074,6  

Dlhodobý majetok 771,3 75 % 774,1 72 %

Krátkodobý majetok 250,3 25 % 300,6 28 %

     

Pasíva 1021,6  1 074,6  

Vlastné imanie 790,6 77 % 851,6 79 %

Dlhodobé záväzky 104,8 10 % 106,0 10%

Krátkodobé záväzky 63,5 6 % 58,9 5 %

Záväzky zo zmlúv - pripojovacie poplatky 34,2 3 % 31,3 3 %

Dlhodobé výnosy budúcich období 28,5 3 % 26,7 2 %
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Dozorná rada spoločnosti pracovala počas roka 2019 v tomto zložení:

Ing. Pavol Mertus predseda dozornej rady 
William Price podpredseda dozornej rady 
Ing. Marcela Kumštárová člen dozornej rady 
Ing. Vladimír Macášek člen dozornej rady 
PaedDr. Jozef Bojčík člen dozornej rady 
Ing. Drahomír Múdry člen dozornej rady 
Ing. Dušan Majer člen dozornej rady            
Ing. Igor Pištík člen dozornej rady         
Ing. Miroslav Martoník člen dozornej rady        
    
Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2019 stretla päťkrát – 14. marca 2019, 10. apríla 
2019, 13. júna 2019, 11. septembra 2019 a 12. decembra 2019. Na každom rokovaní bola 
dozorná rada uznášaniaschopná.

V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka dozorná 
rada spoločnosti v roku 2019:

(a) Prijala tieto zásadné rozhodnutia: 
• schválila správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018;  
• schválila stanovisko dozornej rady k návrhu auditovanej riadnej individuálnej účtovnej závierky 

zostavenej k 31. decembru 2018 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018;
• schválila príslušné návrhy pohyblivých častí odmien členov predstavenstva v súlade s platnými 

zásadami odmeňovania členov predstavenstva;
• preskúmala v zmysle článku XI (1) (h) stanov návrh individuálneho ročného rozpočtu 

a obchodného plánu spoločnosti, vrátane návrhu plánu CAPEX na rok 2019.

SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ 
RADY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019
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(b) zobrala na vedomie najmä:
• príslušné rozhodnutia jediného akcionára v roku 2019;
• 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 2019;

• vyhlásenie predstavenstva pre členov dozornej rady v zmysle článku XII (21) (a) (ii) stanov za 
rok 2018 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 2019;
• správu o výsledkoch auditov a kontrol za rok 2018 a plán auditov a kontrol na rok 2019;
• informácie o hospodárskych výsledkoch vrátane vývoja plnenia plánu CAPEX na rok 2019 za 

príslušné obdobia; 
• správy o porovnaní reálnych nákladov na TPS s plánom roka 2019 za príslušné obdobia;
• informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré môžu mať výrazne negatívny dopad na 

hospodárenie spoločnosti;
• výročnú správu o plnení programu súladu spoločnosti za rok 2018 a program súladu na rok 

2019;
• informácie o vývoji realizácie investičnej akcie výstavby novej transformovne 110/22 kV 

v Novákoch;
Dozorná rada v priebehu roka 2019 nepožiadala predstavenstvo spoločnosti o zvolanie valného 
zhromaždenia.

ZÁVER:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia roka 2019 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 8. apríla 2020.

Ing. Pavol Mertus
predseda dozornej rady

Stredoslovenská distribučná, a.s.
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v eurách

Auditovaný čistý zisk za rok 2019 112 208 644,48 

Prídel do sociálneho fondu 0,00

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady              0,00

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

0,00

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi 112 208 644,48

NÁVRH PREDSTAVENSTVA  
NA ROZDELENIE ZISKU  
ZA ROK 2019
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Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., dňa 8. apríla 2020 preskúmala riadnu 
individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2019, vrátane správy nezávislého 
audítora KPMG Slovensko spol. s r.o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 13. marca 2020 a návrh 
predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019. 

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,  
ODPORÚČA Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.:

1.  schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru 2019,

2.  schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,  
za rok 2019 nasledovne:

v eurách

Auditovaný čistý zisk za rok 2019 112 208 644,48 

Prídel do sociálneho fondu 0,00

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady 0,00

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte Nerozdelený zisk z minulých rokov 0,00

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi 112 208 644,48

V Žiline dňa 8. apríla 2020 Ing. Pavol Mertus  
 predseda dozornej rady
 Stredoslovenská distribučná, a.s.

STANOVISKO DOZORNEJ RADY 
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ, A.S., K RIADNEJ 
INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE  
K 31. DECEMBRU 2019 A K NÁVRHU NA 
ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019
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SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMU SÚLADU SPOLOČNOSTI 

ZA ROK 2019

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 dáva prehľadnú informáciu o plnení si legislatívneho rámca pre takto organizovanú 
spoločnosť 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. Uvedená 
legislatíva určuje pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou.
 
Program súladu je dokument, ktorý obsahuje opatrenia zabezpečujúce nediskriminačný 
a transparentný prístup ku všetkým účastníkom trhu zo strany prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy (ďalej len „DS“).

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMU 
SÚLADU SPOLOČNOSTI 
STREDOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ, A.S., ZA ROK 2019
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Na základe uvedeného je prevádzkovateľ DS povinný podľa § 31 ods. 6 a §32 ods. 8 písm. b) 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 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. 

2. Program súladu v spoločnosti

Na základe uvedených legislatívnych noriem pre nezávislé postavenie prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy vo vertikálne integrovanom podniku bolo v skupine SSE Holding 
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 2019

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

• Prevencia:

Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 2019 zamerané najmä na zvyšovanie 
povedomia zamestnancov o programe súladu.
 
Priebežne sa uskutočňovali školenia pre novoprijatých zamestnancov. 
 
V spoločnosti SSD bolo vyškolených 118 zamestnancov (štyri návraty z materských 
a rodičovských dovoleniek, 35 zamestnancov na dohodu, 79 novoprijatých zamestnancov).

V rámci skupiny SSE Holding, a. s. bolo vyškolených 106 zamestnancov (z toho SSE, a. s. - 94, 
EEM, a. s. - 10 a SSE – Metrológia, s. r. o. – 6 zamestnancov)

• Monitoring a kontrola/audit

Počas roka 2019 pokračovala implementácia zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti. Tento 
proces obsahoval implementáciu nových procesov, ktoré prešli zo spoločnosti Stredoslovenská 
energetika Holding, a. s., a taktiež boli upravené, prípadne vypracované nové interné smernice. 
V rámci prehodnocovania bola aktualizovaná jedna korporátna smernica a sedem interných 
dokumentov súvisiacich s prevádzkou distribučnej sústavy s cieľom zabezpečiť ich realizáciu 
v súlade s princípmi programu súladu. 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 2019 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 
zabezpečenia nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ochrany 
dôverných informácií. V priebehu roka 2019 bolo preškolených 206 zamestnancov v oblasti 
unbundlingu. 
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• 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 a v zmysle platnej legislatívy je predkladané ÚRSO.

Záverom je možné konštatovať, že úlohy, ktoré boli uvedené v „akčnom pláne“, boli v roku 2019 
splnené. 
            
28. januára 2020  Vypracoval: Ing. Ján Michalík, PhD.
 osoba povinná zabezpečiť súlad



40Výročná správa 2019 Stredoslovenská distribučná

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 v súvislosti so šírením vírusu SARS-
CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19 globálnu pandémiu a vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 
16. marca 2020 núdzový stav. Keďže starostlivosť o zdravie našich zamestnancov a zákazníkov je na 
prvom mieste, spoločnosť pristúpila k určitým opatreniam, ktoré však neobmedzujú kontinuitu služieb 
poskytovaných spoločnosťou.
 
V rámci dôležitých udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spoločnosť 
posúdila možný dopad vírusu SARS-CoV-2 na hospodárenie spoločnosti za rok 2020 a likviditu 
spoločnosti. Spoločnosť v súčasnosti neočakáva významný dopad na výšku tržieb a svoju likviditu, avšak 
tento predpoklad sa môže meniť vzhľadom na budúci vývoj situácie.
 
Spoločnosť aktuálne neočakáva významný výpadok v tržbách a spoločnosti nebolo komunikované 
žiadne zrušenie zmluvných záväzkov. Napriek tomu spoločnosť posúdila vplyv maximálneho 
predpokladaného výpadku výnosov a ich vplyvu na plánované hospodárenie a likviditu. Na základe 
toho prišla k záveru, že disponuje dostatočnou likviditou na to, aby vedela pokryť aj tento výpadok 
a zabezpečila nepretržité pokračovanie činnosti. Spoločnosť mala k 31. decembru 2019 kladný pracovný 
kapitál, pričom ani aktuálnym vývojom sa táto situácia nezmenila. Spoločnosť je súčasťou mechanizmu 
riadenia peňažných prostriedkov v rámci skupiny Stredoslovenská energetika Holding, čím má prístup 
k načerpaniu voľných peňažných prostriedkov v rámci skupiny na pokrytie svojich prevádzkových 
nákladov a zachovania finančnej stability. Spoločnosť má navyše likvidné aktíva vo forme krátkodobých 
pohľadávok, ktorých splatenie sa predpokladá v najbližšom čase. Spoločnosť je preto pri nezmenených 
podmienkach schopná plniť svoje záväzky a zabezpečiť kontinuitu v peňažných tokoch.
 
Podľa názoru vedenia spoločnosti uvedené faktory podporujú tvrdenie, že spoločnosť bude mať 
dostatočné zdroje na to, aby pokračovala vo svojej činnosti, ktorou je distribúcia elektriny. Vedenie 
spoločnosti dospelo k záveru, že rozsah možných výsledkov, ktoré sa zvažujú pri prijímaní tohto 
posúdenia, nespôsobuje významné neistoty súvisiace s udalosťami alebo podmienkami, ktoré by mohli 
spôsobiť vážne pochybnosti o schopnosti spoločnosti pokračovať v činnosti.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, 
KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ 
SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
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Spoločnosť nemala v roku 2019 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2019 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ  
V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

NADOBÚDANIE VLASTNÝCH 
AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, 
OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ 
JEDNOTKY V ZAHRANIČÍ
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PRÍLOHA Č. 1: SPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ 
ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2019 
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. 
DECEMBRU 2019
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Výkaz o finančnej situácii 

2019 2018

MAJETOK

 Neobežný majetok 
 Dlhodobý hmotný majetok 5                    757 922             759 279 
 Dlhodobý nehmotný majetok 6                      13 386               14 784 

            771 308             774 063 
 Obežný majetok 
 Zásoby                 2 749                 2 099 
 Pohľadávky z obchodného styku a
 iné pohľadávky  8                      21 664               21 588 
 Pohľadávky z dane z príjmov -                        1 681
 Pohľadávky voči materskej účtovnej
 jednotke (Cash Pooling)               83 795             176 947 
 Príjmy buducích období         9             138 248               97 832 
 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty       10                 3 848                    413 

            250 304             300 560 

Majetok spolu          1 021 612          1 074 623 

VLASTNÉ IMANIE 

 Vlastné imanie 
 Základné imanie       11             499 835             499 835 
 Zákonný rezervný fond       11               99 967               99 967 
 Nepeňažný vklad materskej spoločnosti                 3 401                 3 401 
 Ostatné zložky komplexného výsledku -1 585 -1 897
 Nerozdelený zisk              189 003             250 335 
 Vlastné imanie spolu             790 621             851 641 

ZÁVÄZKY

 Dlhodobé záväzky 
 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky       14                 3 480 -                       
 Záväzky voči materskej účtovnej jednotke (úvery)       15                 7 500               10 000 
 Odložený daňový záväzok       16               84 791               86 341 
 Dlhodobé rezervy        17                 9 056                 9 683 
 Záväzky zo zmlúv dlhodobé       13               33 136               30 377 
 Výnosy budúcich období dlhodobé       12               28 547               26 744 

            166 510             163 145 
 Krátkodobé záväzky 
 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky        14 57 357              54 749              
 Záväzky z dane z príjmov 3 179                -                       
 Záväzky voči materskej účtovnej jednotke (úvery)       15 2 500                3 897                
 Záväzky zo zmlúv krátkodobé       13 1 021                924                   
 Krátkodobé rezervy        17 424                   267                   

              64 481               59 837 

 Záväzky spolu             230 991             222 982 

 Vlastné imanie a záväzky spolu          1 021 612          1 074 623 

Stav k 31. decembru   
Poznámka
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 Výkaz ziskov a strát 

 

Poznámka 2019 2018

Tržby 18 515 221 430 666
Nákup elektrickej energie, systémové a ostatné súvisiace 
poplatky 20 -258 678 -268 081
Osobné náklady 22 -40 510 -37 662
Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku 5, 6

-57 695 -59 501

Spotreba materiálu a energií -5 489 -5 790
Aktivácia vlastných nákladov 10 288 10 223
Ostatné prevádzkové výnosy 19 5 911 5 301
Ostatné prevádzkové náklady 21 -22 007 -21 121
Prevádzkový zisk 147 041 54 035

Nákladové úroky 23 -372 -404
Ostatné finančné náklady, netto 23 -4 -4
Finančné náklady, netto -376 -408
Zisk pred zdanením 146 665 53 627

Daň z príjmov 24 -34 456 -13 524

Zisk za účtovné obdobie 112 209 40 103

Rok končiaci 31. decembra

 
 
 
 
 
Výkaz komplexného výsledku 
 

2019 2018
Zisk za účtovné obdobie 112 209 40 103
Ostatné zložky komplexného výsledku:
Poistno-matematický zisk/(strata) 17 395 -181

Odložená daň -83 38
Ostatné zložky komplexného výsledku spolu 312 -143

Komplexný výsledok za účtovné obdobie 112 521 39 960

Poznámka
Rok končiaci 31. decembra
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní  
 
 

Základné 
imanie

Zákonný 
rezervný 

fond

Nepeňažný 
vklad 

materskej 
spoločnosti

Nerozdelený 
zisk

Poistno-matematická 
(strata) z dlhodobých 

zamestnaneckých požitkov 
už očistená o daň

Vlastné 
imanie spolu

Zostatok k 1. januáru 2019 499 835 99 967 3 401 250 335 -1 897 851 641
Zisk za účtovné obdobie 2019 - - - 112 209 - 112 209

Ostatné zložky komplexného 
výsledku spolu - - - - 312 312
Dividendy - - - -173 541 - -173 541
Zostatok k 31. decembru 
2019 499 835 99 967          3 401    189 003 -1 585 790 621

Zostatok k 1. januáru 2018 499 835 99 967 3 401 210 232 -1 754 811 681

Zisk za účtovné obdobie 2018 - - - 40 103 - 40 103
Ostatné zložky komplexného 
výsledku spolu - - - - -143 -143
Zostatok k 31. decembru 
2018 499 835 99 967          3 401    250 335 -1 897 851 641
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Výkaz peňažných tokov 
 

Poznámka 2019 2018

Zisk pred zdanením 146 665 53 627

Úpravy o:
Odpisy a amortizácia 5, 6 57 826 59 731

Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku -169 -69

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku -131 -230

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam 8 222 165

Zmena stavu rezerv 17 124 876
Úrokové náklady (netto) 23 372 404
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 204 909 114 504

Zmeny pracovného kapitálu:
Úbytok / (Prírastok) pohľadávok z obchodného styku a príjmov 
budúcich období 8, 9 52 594 -35 875
(Prírastok) / Úbytok zásob -650 38
Prírastok / (Úbytok) záväzkov a výnosov budúcich období 12, 14 1 996 -402
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 258 849 78 265

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti 258 849 78 265

Zaplatené úroky 23 -383 -422
Zaplatená daň z príjmov -31 229 -29 033
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227 237 48 810

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 5, 6 -45 603 -48 074
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 363 874
Čisté peňažné prostriedky použité na investičnú činnosť -45 240 -47 200

Peňažné toky z finančnej činnosti
Splátky pôžičiek prijatých od materskej účtovnej jednotky -3 897 -3 844
Platby za nájmy - istina 5 -1 124 -
Vyplatené dividendy 11 -173 541 -
Čisté peňažné prostriedky použité na finančnú činnosť -178 562 -3 844

Čisté zvýšenie (+) / zníženie (-) peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov 3 435 -2 234
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku 
obdobia 413 2 647
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci 
obdobia 3 848 413

Rok končiaci 31. decembra
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1 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 
 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 (napr. sesterská spoločnosť Stredoslovenská 
energetika, a.s. alebo iný dodávateľ) 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 2019 bola nasledovná: 
 

Absolútna hodnota 
v tis. EUR Vlastnícky podiel % Hlasovacie práva %

Stredoslovenská energetika 
Holding, a.s.

499 835 100 100

Spolu 499 835 100 100
  

 
Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., 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 za rok 2019 je sprístupnená v mieste sídla 
spoločnosti EP Investment S.à r.l.. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú 
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 27. júna 2019 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné 
obdobie končiace 31. decembra 2018. 
 
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 
Účtovná závierka Spoločnosti a správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2018 bola 
uložená a zverejnená v Registri účtovných závierok 28. marca 2019. Výročná správa s dodatkom správy 
nezávislého audítora k 31. decembru 2018 bola uložená do Registra účtovných závierok  
28. júna 2019. 
 
Schválenie audítora 
 
Valné zhromaždenie Spoločnosti menovala KPMG Slovensko spol. s r. o. ako audítora účtovnej závierky 
za rok končiaci sa 31. decembra 2019 dňa 27. júna 2019. 
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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 2019 mala Spoločnosť v priemere 1 308  zamestnancov (2018: 1 294), z toho 9 vedúcich 
zamestnancov (2018: 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 2019 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 2019 do 31. decembra 2019. 
 
Slovenský zákon o účtovníctve vyžaduje, aby Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za rok končiaci  
31. decembra 2019 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 2019. 
 
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. 
 
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.  
 
Zmeny účtovnej politiky 
 
IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Spoločnosť prvýkrát aplikovala  
IFRS 16 1. januára 2019, pričom použila modifikovaný retrospektívny prístup s hodnotou takto prvotne 
vykázaného majetku rovnajúcou sa hodnote príslušného lízingovému záväzku. Štandard nemal vplyv na 
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vlastné imanie Spoločnosti k 1. januáru 2019. Účtovný štandard je aplikovaný bez zmeny údajov za minulé 
obdobie. 
 
Nový štandard priniesol aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú: 
 lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu opciu, 
 lízingy, pri ktorých predmet nájmu má nízku hodnotu (tzv. small-ticket lízingy). 
 
Zavedenie nového štandardu malo predovšetkým vplyv na predtým vykázaný operatívny prenájom. 
Štandard odstránil duálny model účtovania u nájomcu podľa IAS 17 eliminujúc rozlišovanie medzi 
operatívnym a finančným lízingom. Podľa IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša 
právo kontrolovať používanie identifikovaného majetku počas určitého obdobia za protihodnotu.  
Pri takýchto zmluvách nový model vyžaduje, aby nájomca vykázal majetok, ku ktorému má právo 
používania a záväzok z lízingu. Majetok, ku ktorému je právo používania, sa odpisuje a záväzok sa úročí. 
Pre ocenenie záväzkov z nájmu (určenie súčasnej hodnoty lízingových platieb), ktoré boli predtým 
vykázané ako operatívny prenájom, Spoločnosť k 1. januáru 2019 použila priemernú váženú diskontnú 
sadzbu (stanovenú ako prírastkovú výpožičkovú mieru nájomcu) vo výške 1,82 %. 
 
Prechod na IFRS 16 nemal vplyv na počiatočnú hodnotu nerozdeleného zisku k 1. januáru 2019.  
Z dôvodu prvotnej aplikácie štandardu IFRS 16, Spoločnosť uplatnila nasledujúce praktické výnimky  
v súlade s IFRS 16: 
 použila jednotnú diskontnú sadzbu pre súbory lízingových zmlúv s podobnými charakteristikami,  
 náklady na nájmy so zostatkovou dobou nájmu menej ako 12 mesiacov odo dňa prvotnej aplikácie  

(t.j. od 1. januára 2019) vykázala obdobne ako krátkodobé nájmy v rámci prevádzkových nákladov 
rovnomerne počas doby nájmu, 

 nezohľadnila počiatočné priame náklady na strane nájomcu pri prvotnom vykázaní práva na používanie 
majetku, 

 využila možnosť spätného posúdenia na základe súčasných skutočností (napríklad pri posúdení, či 
nájomná zmluva obsahuje možnosť na predĺženie alebo predčasné ukončenie).  

 
Vplyv prvotnej aplikácie IFRS 16 na jednotlivé položky Výkazu o finančnej situácii k 1. januáru 2019 bol 
nasledovný: 
 
Vykázanie práv na používanie majetku v rámci dlhodobého hmotného majetku 4 548 
Vykázanie záväzku z nájmu v rámci dlhodobých záväzkov z obchodného styku 4 548 
Vplyv na vlastné imanie k 1. januáru 2019 - 

 
Spoločnosť  za rok končiaci sa 31. decembra 2019 vykázala odpisy vo výške 1 156 tis. EUR a úrokové 
náklady zo záväzkov z prenájmu vo výške 79 tis. EUR. Aplikácia štandardu zároveň znížila prevádzkové 
náklady o 1 203 tis. EUR. 
  
Záväzky z nájmu, ktoré neboli vykázané vo Výkaze finančnej situácii k 31. decembru 2018 odsúhlasené na 
záväzky z nájmu k 1. januáru 2019 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
Nevykázaný záväzok z operatívneho nájmu k 31. decembru 2018 5 397 

Záväzky z operatívneho nájmu odúročené úrokovou mierou 1,82% 
k dátumu prvotnej aplikácie k 1. januáru 2019 

5 016 

Krátkodobý nájom do 12 mesiacov vykázaný rovnomerne počas doby 
nájmu 

-122 

Nájom drobného majetku vykázaný rovnomerne počas doby nájmu -346 
Záväzok z nájmu vykázaný k 1. januáru 2019 4 548 
  
Ďalšie informácie týkajúce sa účtovných metód a účtovných zásad pri vykazovaní nájmov sú opísané 
v Poznámke č. 2.10. 
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Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte nenadobudli účinnosť 
 
Štandardy, interpretácie a doplnenia k zverejneným štandardom, ktoré boli prijaté EÚ a ktoré ešte 
nenadobudli účinnosť pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2019 a neboli použité pri zostavení tejto 
účtovnej závierky. 
 
Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky a IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a 
chyby 
 
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr. 
 
Doplnenia vysvetľujú a zjednocujú definíciu významnosti s cieľom zlepšiť konzistentnosť pri použití tohto 
princípu v jednotlivých IFRS štandardoch. 
 
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej aplikácii.  
 
Spoločnosť neplánuje aplikovať vyššie uvedené nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie pred 
dňom ich účinnosti. Všetky nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie, ktoré sú relevantné pre 
Spoločnosť, budú aplikované Spoločnosťou, keď nadobudnú účinnosť. 
 
Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28: Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženým podnikom 
alebo spoločným podnikom 
 
Európska Komisia rozhodla odložiť prijatie doplnení na neurčito. 
 
Doplnenia objasňujú, že v transakciách s pridruženým podnikom alebo spoločným podnikom, zisk alebo 
strata sa vykážu v takom rozsahu a podľa od toho, či predaný alebo vkladaný majetok tvorí podnik, 
nasledovne: 
 zisk alebo strata sa vykáže v plnej výške, ak transakcia medzi investorom a jeho  pridruženým 

podnikom alebo spoločným podnikom zahŕňa prevod majetku alebo majetkov, ktoré tvoria podnik (bez 
ohľadu na to, či je umiestnený v dcérskej spoločnosti alebo nie), zatiaľ čo 

 zisk alebo strata sa vykáže čiastočne, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým podnikom a 
spoločným podnikom zahŕňa majetok, ktorý netvorí podnik, aj keď je tento majetok umiestnený v 
dcérskej spoločnosti. 

 
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závierku, 
keďže Spoločnosť nemá dcérske spoločnosti, pridružené podniky ani spoločné podniky. 
 
IFRS 17 Poistné zmluvy 
 
Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2021 alebo neskôr a má sa aplikovať prospektívne. 
Skoršia aplikácia je povolená. 
 
IFRS 17 nahrádza štandard IFRS 4, ktorý bol v roku 2004 prijatý ako dočasný štandard. IFRS 4 udelil 
spoločnostiam výnimku, aby účtovali o poistných zmluvách podľa národných účtovných štandardov, čo 
malo za následok veľké množstvo rozličných prístupov. 
 
IFRS 17 rieši problémy s porovnateľnosťou, ktoré spôsobil IFRS 4 a vyžaduje, aby všetky poistné zmluvy 
boli účtované konzistentne, čo je v prospech investorov aj poisťovacích spoločností. Záväzky z poistenia 
sa budú účtovať v ich súčasnej hodnote, namiesto účtovanie v ich historickej hodnote. 
 
Spoločnosť neočakáva, že štandard bude mať pri jeho prvej aplikácii významný vplyv na prezentáciu 
účtovnej závierky Spoločnosti, nakoľko Spoločnosť nepodniká v poisťovníctve. 
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Doplnenia k IFRS 3 Podnikové kombinácie 
 
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr. 
 
Doplnenia zužujú a objasňujú definíciu podniku. Takisto umožňujú použiť zjednodušené zhodnotenie, či 
nadobudnutý súbor činností a majetkov predstavuje súbor majetkov alebo podnik. 
 
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej aplikácii.  
 
Doplnenia k IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referečnej úrokovej sadzby 
 
Účinné od 1. januára 2020. Skoršia aplikácia je povolená. 
 
Doplnenia sa zaoberajú otázkami ovplyvňujúcimi finančné vykazovanie v období pred reformou IBOR, sú 
povinné a vzťahujú sa na všetky zabezpečovacie vzťahy (hedging), ktoré sú priamo ovplyvnené neistotami 
súvisiacimi s reformou IBOR. 
 
Všetky spoločnosti, ktoré majú hedgingy,na ktoré má reforma IBOR vplyv, musia:  
 

 posúdiť, či sa referenčná úroková sadzba, na ktorej je založené zabezpečenie (hedging) peňažných 
tokov, nezmení v dôsledku reformy IBOR, pri posudzovaní, či budúce peňažné toky sú vysoko 
pravdepodobné. V prípade ukončených zabezpečení sa uplatní ten istý predpoklad aj na určenie toho, 
či sa očakáva, že dôjde k zabezpečovaným budúcim peňažným tokom. 

 posúdiť, či ekonomický vzťah medzi zabezpečenou položkou a zabezpečovacím nástrojom existuje na 
základe predpokladov, že referenčná hodnota úrokovej sadzby, na ktorej je zaistená položka a 
zabezpečovací nástroj založený, sa nezmení v dôsledku reformy IBOR. 

 neukončiť zabezpečovací vzťah počas obdobia neistoty vyplývajúcej z reformy IBOR iba preto, že 
skutočné výsledky zabezpečenia sú mimo rozsahu 80 - 125%. 

 uplatňovať požiadavku na separátnu identifikovateľnosť iba na začiatku zabezpečovacieho vzťahu. 
Podobná výnimka sa poskytuje aj na nové určenie zabezpečovaných položiek v zabezpečeniach, kde 
sú často zabezpečované položky ukončené ako určené na zabezpečenie a sú znova určené ako 
zabezpečované - napr. makro zabezpečenie. 

 
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej 
aplikácii.  
 
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.  
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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. 
 
Predpokladaná doba životnosti jednotlivých skupín majetku bola v roku 2019 a 2018 nasledovná: 
 

     
Budovy, haly, stavby distribučnej siete 10 – 70 rokov
Distribučná sieť (technologická časť), 
prístroje a dopravné prostriedky 

4 – 45 rokov

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 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 realizovateľnej hodnoty, ak účtovná hodnota 
majetku je vyššia ako jeho predpokladaná realizovateľná 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. 
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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, 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 
hmotného 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 
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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. 
 
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. 
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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). 
 
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.   
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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.   
 
Prvotná aplikácia IFRS 9 nemala významný vplyv na účtovnú závierku. Spoločnosť využila možnosť 
ustanovenia 7.2.15 štandardu IFRS 9 a nezmenila klasifikáciu finančného majetku ani jeho ocenenie 
vrátane opravných položiek v porovnateľnom období v súlade s IFRS 9. 
 
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. 
 
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 ne-
lízingových zložkách pri nájmoch vozidiel pozemkov a nehnuteľností. Pri nájmoch pozemkov 
a nehnuteľností a iného majetku Spoločnosť neúčtuje o lízingovej ako aj ne-lízingovej zložke samostatne 
avšak ich považuje za jednu lízingovú zložku. 
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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). Počas účtovného obdobia 
Spoločnosť neúčtovala o precení lízingového záväzku z dôvodu vyššie uvedených zmien.  
 
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. 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.  
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Nájmy - IAS 17 (porovnateľné obdobie) 
 
IAS 17 definuje lízing ako zmluvu, pri ktorej prenajímateľ poskytuje nájomcovi výmenou za platbu alebo 
sériu platieb právo využívať majetok počas dohodnutého obdobia. 
 
Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú časť rizík a výhod spojených s vlastníctvom, 
sa klasifikuje u nájomcu ako operatívny lízing. Splátky realizované v rámci operatívneho lízingu (po 
odpočítaní zliav od prenajímateľa) sú vykazované rovnomerne vo Výkaze ziskov a strát  počas doby trvania 
lízingu. 
 
Spoločnosť nemá žiadne finančné lízingy. 
 
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. 
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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 
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. 
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Nezaistený penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením 
 
Podľa Korporátnej kolektívnej zmluvy Spoločnosti platnej na roky 2017 – 2019 je Spoločnosť povinná 
zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku v závislosti od počtu  
odpracovaných rokov, nasledovné násobky ich priemernej mesačnej mzdy: 
 

Násobok priemernej mesačnej mzdy
do 10 rokov 2
11 - 15 4
16 - 20 5
21 - 25 6
nad 25 7  
 
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 poistno-
matematických predpokladoch sa vykazujú v období, v ktorom nastanú. V prípade záväzkov z odchodného 
vo Výkaze komplexného výsledku a v prípade odmien pri pracovných a životných jubileách vo Výkaze 
ziskov a strát. Náklady minulej služby sa okamžite vykazujú vo Výkaze ziskov a strát. 
 
Dôchodkové programy s vopred stanovenými príspevkami 
 
Spoločnosť prispieva do štátnych a súkromných dôchodkových programov s vopred stanovenými 
príspevkami. 
 
Spoločnosť platí počas roka odvody na povinné zdravotné, 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% (2018: 35,2%) hrubých miezd 
do výšky mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je stanovený príslušnými právnymi predpismi max. do 
6 678 EUR (2018: max. do 6 384 EUR) podľa druhu fondu, pričom vymeriavací základ pre zdravotné  a 
úrazové poistenie je neohraničený.  Zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval ďalšími 13,4%  
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(2018: 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, max. do výšky 1 400 EUR (2018: 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 
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 
2018, 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. 
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Výnosy 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. 
 
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 Riadenie finančného rizika 
 
3.1. 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 materskej  spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, 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 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. 
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(c) Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky 
 
Spoločnosť nie je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku dlhodobých úverov. 
 
K 31. decembru 2019 aj k 31. decembru 2018 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.  
 
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 
významnú koncentráciu úverového rizika voči týmto spoločnostiam (2019: 87 % pohľadávok; 2018: 93 % 
pohľadávok).  
 
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.  
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Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje zostatky pohľadávok voči bankám a zostatky hotovosti v pokladni  k 
dátumu zostavenia účtovnej závierky:  

Protistrana Rating* 2019 2018

Banky
Všeobecná úverová banka, a. s. A2 3 830 398
UniCredit Bank, a. s. Baa1 8 8
hotovosť v pokladni - 10 7
Spolu 3 848 413

Stav k 31. decembru

 
 
 
Prostriedky spravované materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika Holding, a.s. na základe           
„Zmluvy o poskytovaní služby cash-pooling” k 31. decembru 2019 predstavovali sumu 83 795 tis. EUR  
(31. december 2018: 176 947 tis EUR) a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej účtovnej jednotke. 
 
*Spoločnosť používa nezávislé ratingy Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch. 
 
 
Vystavenie kreditnému riziku 
 
Účtovná hodnota finančného majetku predstavuje maximálne úverové riziko, ktoré  
k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018  bolo nasledovné: 

Finačný nástroj Poznámka 2019 2018

Pohľadávky z obchodného styku (pred opravnou položkou) 8 22 839 22 838
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (Cash
Pooling) 83 795 176 947
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 10 3 848 413

Spolu 110 482 200 198

Stav k 31. decembru

 
 
(iv) 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. 
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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.  
 

Účtovná 
hodnota

Menej ako 1 
rok

Od 1 do 2 
rokov

Od 2 do 5 
rokov Spolu

K 31. decembru 2019

Pôžičky od materskej spoločnosti
(istina vrátane budúcich úrokov) 10 000 2 699 2 642 5 113 10 454
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem 
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7) 62 961 62 961 - - 62 961

Spolu 72 961 65 660 2 642 5 113 73 415

K 31. decembru 2018

Pôžičky od materskej spoločnosti
(istina vrátane budúcich úrokov) 13 800 4 104 2 699 7 755 14 558
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem 
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7) 53 426 53 426 - - 53 426
Spolu 67 226 57 530 2 699 7 755 67 984

 
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 2019 v sume  790 621 tis. EUR (2018: 851 641 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 2018, aj v roku 2019 bolo stratégiou Spoločnosti udržať ukazovateľ dlhového pomeru 
pod úrovňou 60%, stanovenej v úverových zmluvách Spoločnosti. 
 
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. 
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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. 
 
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 2019, Spoločnosť by vykazovala 
dodatočné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške  6 412 tis. EUR  
(2018:  6 890 tis. EUR) účtované do Výkazu ziskov a strát. 
  
 
  



Stredoslovenská distribučná, a.s.                                                                                                  26                  
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2019 zostavenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné 
výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou 
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak) 
 
 

. 

5 Dlhodobý hmotný majetok 
 
Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 je uvedený v 
nasledujúcej tabuľke: 

Pozemky Nehnuteľnosti

Stroje, 
zariadenia a 

ostatné aktíva

Nedokončené 
investície 

vrátane 
preddavkov Spolu

K 1. januáru 2018
Obstarávacia cena 12 646 944 180 334 027 19 977 1 310 830
Oprávky a opravné položky                     -   -419 660 -122 968                      -   -542 628
Zostatková hodnota 12 646 524 520 211 059 19 977 768 202

Rok končiaci 31. decembra 
2018
Stav na začiatku obdobia 12 646 524 520 211 059 19 977 768 202
Prírastky 102 22 124 8 862 17 257 48 345
Prevod z nedokončených 
investícií

8 5 453 7 156 -12 617                  - 

Úbytky -212 -503 -111 -105 -931
Odpisy                     -   -40 795 -15 772                      -   -56 567
Rozpustenie opravných 
položiek

                    -   230                       -                        -   230

Zostatková hodnota na 
konci obdobia

12 544 511 029 211 194 24 512 759 279

K 31. decembru 2018
Obstarávacia cena 12 544 966 615 346 244 24 512 1 349 915
Oprávky a opravné položky                     -   -455 586 -135 050                      -   -590 636
Zostatková hodnota 12 544 511 029 211 194 24 512 759 279

Zostatková hodnota k 
1. januáru 2019

12 544 511 029 211 194 24 512 759 279

Právo na použ. majetku - 
vplyv prechodu na IFRS 16 480 1 191 2 877                      -   4 548

Upravená zostatková 
hodnota k 1. januáru 2019 

13 024 512 220 214 071 24 512 763 827

Rok končiaci 31. decembra 
2019
Stav na začiatku obdobia 13 024 512 220 214 071 24 512 763 827

Prírastky 34 21 231 9 078 18 261 48 604
Prevod z nedokončených 
investícií

7 11 549 6 589 -18 145                  - 

Úbytky -50 -143 -25 -106 -324
Odpisy -41 -36 926 -17 349                      -   -54 316
Rozpustenie opravných 
položiek

                    -   131                       -                        -   131

Zostatková hodnota na 
konci obdobia

12 974 508 062 212 364 24 522 757 922

K 31. decembru 2019
Obstarávacia cena 13 015 995 477 356 571 24 522 1 389 585
Oprávky a opravné položky -41 -487 415 -144 207                      -   -631 663
Zostatková hodnota 12 974 508 062 212 364 24 522 757 922

 
 
K 31. decembru 2019 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. 
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Vytvorené opravné položky predstavujú stratu z poklesu hodnoty, sú vytvorené na nevyužívané 
nehnuteľnosti. K 31. decembru 2019 hodnota opravnej položky k nevyužívaným nehnuteľnostiam 
predstavovala  2 629 tis. EUR (31. december 2018: 2 909 tis EUR).   
 
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým hmotným majetkom a nepoužíva ho na ručenie 
za svoje záväzky. 
 
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 2019                            -                              -                              -                              -   

Vplyv prechodu na IFRS 16 480 1 191 2 877 4 548

Prírastky                            -   109 1 132 1 241

Odpisy -41 -140 -975 -1 156

Úbytky                            -                              -                              -                              -   

Stav k 31. decembru 2019 439 1 160 3 034 4 633

 
 
K 31. decembru 2019 lízingová spoločnosť zabezpečuje nájom nových vozidiel do 3.5 tony (v počte  
430 kusov) a správu vozového parku pre 266 kusov vozidiel, 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.  
 
Spôsob a výška poistenia hmotného majetku 
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený až do výšky 1 113 295 tis. EUR (2018: 1 025 140 tis. EUR) pre 
živelné riziká, vandalizmus a odcudzenie a do výšky 12 962 tis. EUR (2018: 15 616 tis. EUR) pre riziko 
lomu stroja. 
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6 Dlhodobý nehmotný majetok 
 
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

Počítačový 
softvér

Nedokončené 
investície 

vrátane 
preddavkov

Ostatný 
dlhodobý 

nehmotný 
majetok Spolu

K 1. januáru 2018
Obstarávacia cena 36 077 1 564 78 37 719
Oprávky -22 391 - -8 -22 399
Zostatková hodnota 13 686 1 564 70 15 320

Rok končiaci 31. decembra 2018

Stav na začiatku obdobia 13 686 1 564 70 15 320
Prírastky 1 725 893 16 2 634
Prevod z nedokončených investícií 750 -770 20 -
Vyradenia - -6 - -6
Amortizácia -3 161 - -3 -3 164
Zostatková hodnota 13 000 1 681 103 14 784

K 31. decembru 2018
Obstarávacia cena 38 552 1 681 114 40 347
Oprávky -25 552 - -11 -25 563
Zostatková hodnota 13 000 1 681 103 14 784

Rok končiaci 31. decembra 2019
Stav na začiatku obdobia 13 000 1 681 103 14 784
Prírastky 1 608 493 13 2 114
Prevod z nedokončených investícií 599 -759 160 -
Vyradenia - -2 - -2
Amortizácia -3 502 - -8 -3 510
Zostatková hodnota 11 705 1 413 268 13 386

K 31. decembru 2019
Obstarávacia cena 40 759 1 413 287 42 459
Oprávky -29 054 - -19 -29 073
Zostatková hodnota 11 705 1 413 268 13 386

 
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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7 Finančné nástroje podľa kategórie 
 
Analýza kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia v súlade s IFRS 9 je nasledovná:  

2019 2018

Majetok podľa Výkazu o finančnej situácii
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (pred opravnou položkou)
(Pozn. č. 8)

22 839 22 838

Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (Cash Pooling) 83 795 176 947
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty ( Pozn.č. 10) 3 848 413
Spolu 110 482 200 198

Záväzky podľa Výkazu o finančnej situácii
Záväzky voči materskej účtovnej jednotke (Pozn.č. 15) 10 000 13 897
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Pozn.č. 14) 60 837 54 613
Spolu 70 837 68 510

Stav k 31. decembru

 
8 Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 

2019 2018

Krátkodobé pohľadávky a poskytnuté zálohy:

Pohľadávky do splatnosti           19 711           19 605 
Pohľadávky po splatnosti, ale nie znehodnotené                    -                    - 
Individuálne znehodnotené pohľadávky             3 128             3 233 
Pohľadávky z obchodného styku (pred znížením o opravnú položku) 22 839 22 838

Znížené o: Opravná položka k pohľadávkam -2 577 -2 529
Pohľadávky z obchodného styku - netto 20 262 20 309

Ostatné pohľadávky a majetok             1 402             1 279 
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 21 664 21 588

2019 2018

Veľmi vysoké napätie 949 736
Vysoké napätie 703 618
Nízke napätie 2 12
Agregované faktúry 12 431 12 235
Výrobcovia EE (MPDS - odvod do NJF) 80 63
TPS - kompenzácia nákupu zelenej energie od OKTE 3 833 4 270
SSE - prekup, nákup EE 413 561
Ostatní zákazníci 1 300 1 110
Pohľadávky z obchodného styku do splatnosti 19 711 19 605

Štruktúra pohľadávok z obchodného styku, ktoré sú do splatnosti, je nasledovná:

Stav k 31. decembru

Stav k 31. decembru
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Štruktúra pohľadávok z obchodného styku podľa lehoty splatnosti je nasledovná:  
 

2019 2018

Pohľadávky v lehote splatnosti 19 711 19 605
Pohľadávky po lehote splatnosti 3 128 3 233
Spolu 22 839 22 838

Stav k 31. decembru

 
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: 

2019 2018

Od 1 do 30 dní 503 542
Od 31 do 90 dní 128 126
Od 91 do 180 dní 49 59
Od 181 do 360 dní 149 17
Viac ako 361 dní 2 299 2 489
Individuálne znehodnotené pohľadávky celkom: 3 128 3 233

Stav k 31. decembru

 
 
Pohyby opravnej položky k pohľadávkam sú vykázané vo Výkaze  ziskov a strát v riadku Ostatné 
prevádzkové náklady / výnosy. Sú prezentované v nasledujúcej tabuľke: 
 

2019 2018

Na začiatku obdobia 2 529 2 471
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam 226 241
Použitie  opravnej položky k pohľadávkam -174 -107
Rozpustenie nepoužitej časti opravnej položky -4 -76
Na konci obdobia 2 577 2 529

Stav k 31. decembru

 
 

9 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 2018 (2018: roka 2017) vznikla Spoločnosti strata ako rozdiel medzi 
nákladmi spojenými s podporou OZE/KVET a výnosmi z TPS. Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 
2019 (2018: z decembra 2018), Spoločnosť vykázala príjmy budúcich období vo Výkaze o finančnej situácii 
vo výške ÚRSO priznanej kompenzácie straty za rok 2018 (2018: za rok 2017) vstupujúcej do TPS v roku 
2020 (2018: v roku 2019) vo výške 138 248 tis. EUR (2018: 97 832 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 2019 z tohto titulu voči materskej spoločnosti Stredoslovenská 
energetika Holding, a.s. pohľadávku v hodnote  83 795 tis. EUR (k 31. decembru 2018: 176 947 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. 
 
 

2019 2018

Peniaze na bežných účtoch a peňažná hotovosť            3 848               413 
Spolu 3 848 413

Stav k 31. decembru

 
 
Účtovná hodnota peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. decembru 2019 a  
k 31. decembru 2018 nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty.  
 
 

11 Vlastné imanie 
 
V roku 2018 ani v roku 2019 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 (2018: 15 058 akcií) v nominálnej  hodnote  
33 194 EUR (2018: 33 194 EUR). Celá výška základného imania bola k 31. decembru 2019 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 2019 hodnotu 99 967 tis. EUR (k 31. decembru 2018: 99 967 tis. EUR) a teda dosahuje 
požadovanú plnú výšku. 
 
Valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom zasadnutí 27. júna 2019 schválilo individuálnu účtovnú 
závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o výplate dividend akcionárom vo výške 
173 541 tis. EUR, predstavujúci kumulovaný výsledok hospodárenia za obdobie rokov 2016 - 2018  
(2018: rozhodlo o ponechaní zisku za rok 2017 vo vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých 
rokov).  
 
Do dňa zostavenia účtovnej závierky predstavenstvo Spoločnosti nepredložilo návrh na rozdelenie 
výsledku hospodárenia za rok 2019. 
 

12 Výnosy budúcich období 

2019 2018

Preložky energetických zariadení 25 150 22 954
Vydržaný majetok 66 14
Ostatné 3 331 3 776
Výnosy budúcich období dlhodobé 28 547 26 744

Stav k 31. decembru

 
 
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. 
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13 Záväzky zo zmlúv 

 

2019 2018

Pripojovacie poplatky dlhodobé 33 136 30 377
Pripojovacie poplatky krátkodobé 1 021 924
Záväzky zo zmlúv 34 157 31 301

Stav k 31. decembru

 
 
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. Spoločnosť odhaduje ročný výnos z rozpúšťania záväzkov zo zmlúv k 31. decembru 2019 vo 
výške približne 1 021 tis. EUR (k 31. decembru 2018: vo výške približne 924 tis. EUR). 
 
 

14 Dlhodobé a krátkodobé záväzky z obchodného styku a iné záväzky 
 
 

2019 2018

Záväzky z obchodného styku - krátkodobé          40 385          37 589 

Záväzky z obchodného styku - dlhodobé            3 480                    - 

Výnosy budúcich období - krátkodobé (Pozn. č. 12)            1 049            1 317 

Záväzky voči zamestnancom            1 533            1 303 

Sociálne zabezpečenie            1 066               908 

Časové rozlíšenie záväzkov voči zamestnancom            4 690            4 349 

Sociálny fond                 85               126 

Záväzok z dane z pridanej hodnoty            5 930            6 123 

Ostatné záväzky            2 619            3 034 

Spolu 60 837 54 749

Stav k 31. decembru

 
 
Reálna hodnota záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov nie je významne odlišná od ich účtovnej 
hodnoty.  
 
Žiadne záväzky nie sú zabezpečené formou záložného práva alebo iného zabezpečenia. 
 
 
Štruktúra záväzkov podľa lehoty splatnosti je nasledovná: 
 

2019 2018

Záväzky v lehote splatnosti 60 808 54 549
Záväzky po lehote splatnosti 29 200
Spolu 60 837 54 749

Stav k 31. decembru
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Prehľad záväzkov z nájmu podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

2019

Menej ako jeden rok 1 185
Jeden až päť rokov 2 289
Viac ako päť rokov 1 191

Spolu 4 665

Stav k 31. decembru

 
 
Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných v prehľade peňažných tokov je uvedený  
v nasledujúcej tabuľke: 

2019

Celková platba za nájmy 1 203
Spolu 1 203

Stav k 31. decembru

 
Platby za nájmy týkajúce sa istiny v priebehu účtovného obdobia vo výške 1 124 tis. EUR sú vykázané v 
rámci tokov z finančných činností vo Výkaze peňažných tokov. Platby za úroky týkajúce sa záväzkov z 
nájmu vo výške 79 tis. EUR sú vykázané v rámci tokov z prevádzkovej činnosti vo Výkaze peňažných 
tokov. 
 
Účtovná hodnota záväzkov je denominovaná v nasledujúcich menách: 
 

2019 2018

EUR 60 815 54 724
CZK 22 25

Spolu 60 837 54 749

Stav k 31. decembru

 
 
Sociálny fond 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia sú vykázané v nasledujúcej tabuľke: 
 

2019 2018

Počiatočný stav k 1. januáru 126 163
Tvorba na ťarchu nákladov 444 447
Čerpanie -491 -484
Konečný stav k 31. decembru 79 126

Stav k 31. decembru

  
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. 
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15 Záväzky voči materskej spoločnosti 
 
Splatnosť pôžičiek je nasledovná: 
 

Splatnosť 2019 2018

Krátkodobá časť úverov 2 500 3 897

Dlhodobá časť bankových úverov
  Od 1 do 5 rokov 7 500 10 000
  Viac ako 5 rokov - -
Spolu 10 000 13 897

Stav k 31. decembru

 
 
Reálna hodnota úverov k 31. decembru 2019 sa výrazne nelíši od účtovnej hodnoty, keďže vplyv 
diskontovania nie je významný. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa Spoločnosť stala priamym dlžníkom 
voči Slovenskej sporiteľni, čím záväzky voči materskej spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding a.s. 
v hodnote 10 000 tis. EUR sa považujú za splnené.  
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Pôžičky prijaté od  materskej účtovnej jednotky 
 
Spoločnosť v rámci vkladu časti podniku 1. júla 2007 prevzala úvery od Stredoslovenská energetika Holding, a.s. v sume 56 324 tis. EUR, pričom 
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. zostáva naďalej voči bankovým inštitúciám pôvodným dlžníkom. Dlžník (Spoločnosť) prevzal na seba záväzok 
zaplatiť veriteľovi (Stredoslovenská energetika Holding, a.s.) sumu úverov vrátane súvisiacich poplatkov, a to v rozsahu, ako bude Stredoslovenská energetika 
Holding, a.s. povinná zaplatiť bankám platby a poplatky, ktoré vznikli po 1. júli 2007 podľa jednotlivých úverových zmlúv. 
 
Spoločnosť k 30. septembru 2013 čerpala investičný úver od Slovenskej sporiteľne 179/AUCC/13 vo výške 25 000 tis. EUR. Priamym dlžníkom voči 
Slovenskej sporiteľni je Stredoslovenská energetika Holding, a.s. Dlžník (Spoločnosť) prevzal na seba záväzok zaplatiť veriteľovi (Stredoslovenská energetika 
Holding, a.s.) sumu úverov vrátane súvisiacich poplatkov, a to v rozsahu, ako bude Stredoslovenská energetika Holding, a.s. povinná zaplatiť Slovenskej 
sporiteľni. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa Spoločnosť stala priamym dlžníkom voči Slovenskej sporiteľni. 
 
 
 
Prehľad pôžičiek prijatých od finančných inštitúcií cez materskú spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s. je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Typ pôžičky Banka a kód Mena Úroková sadzba % p.a.
Konečná 

splatnosť 2019 2018

investičný úver VÚB 52/ZU/2006 EUR Fixná 3,88% + 0,3% 30.06.2019 -               425
investičný úver VÚB 85/ZU/2007 EUR Fixná 4,80% 01.12.2019 -               875
investičný úver SLSP 179/AUCC/13 EUR Fixná 2,25% 30.06.2023 10 000 12 500
Pôžičky spolu - - - 10 000 13 800

Stav k 31. decembru

 

Záväzok z úrokov k poskytnutým investičným úverom predstavoval k 31. decembru 2019 sumu 0 tis. EUR (2018: 97 tis. EUR).   
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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 2019 a 2018 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. 
 

2019 2018

Odložená daňová pohľadávka

- Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vyrovnaná po viac ako 12 mesiacoch 1 985 2 089
- Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vyrovnaná do 12 mesiacov 1 380 886

3 365 2 975
Odložený daňový záväzok:
- Odložený daňový záväzok, ktorý bude vyrovnaný po viac ako 12 mesiacoch -88 156 -89 316

-88 156 -89 316

Čistý odložený daňový záväzok -84 791 -86 341

Stav k 31. decembru

 
Pohyb v odložených daňových pohľadávkach a záväzkoch bol počas roka nasledovný: 
 

Stav k 1. 
januáru 2019

Zaúčtované 
do (nákladov) 

/ výnosov

Zaúčtované 
do vlastného 

imania

Stav k 31. 
decembru 

2019

Dlhodobý majetok * -89 316 1 160                      -   -88 156
Rezervy na zamestnanecké požitky a 
odmeny zamestnancov 2 435 56 -83 2 408
Ostatné 540 417                      -   957

-86 341 1 633 -83 -84 791

Stav k 1. 
januáru 2018

Zaúčtované 
do (nákladov) 

/ výnosov

Zaúčtované 
do vlastného 

imania

Stav k 31. 
decembru 

2018

Dlhodobý majetok * -90 053 737                      -   -89 316
Rezervy na zamestnanecké požitky a 
odmeny zamestnancov 2 453 -56 38 2 435
Ostatné 624 -84                      -   540

-86 976 597 38 -86 341

 
* zahŕňa rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku. 
 
Spoločnosť k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018 nemala odpočítateľné dočasné rozdiely, ku 
ktorým nebola vykázaná odložená daňová pohľadávka. 
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17 Rezervy na záväzky 
 

Dôchodkové 
programy a ostatné 

dlhodobé požitky Odstupné Ostatné Spolu
(a) (b)

Stav k 1. januáru 2019 9 175 774 1 9 950
Tvorba rezerv 102 - 22 124
Použitie rezervy -430 -164 - -594
Stav k 31. decembru  2019 8 847 610 23 9 480

Dôchodkové 
programy a ostatné 

dlhodobé požitky Odstupné Ostatné Spolu
(a) (b)

Stav k 1. januáru 2018 8 820 956 54 9 830
Tvorba rezerv 758 774 - 1 532
Použitie rezervy -403 -300 -53 -756
Rozpustenie nepoužitých rezerv - -656 - -656

Stav k 31. decembru  2018 9 175 774 1 9 950

 

Analýza celkových rezerv 2019 2018

Dlhodobé 9 056 9 683
Krátkodobé 424 267

Spolu 9 480 9 950

Stav k 31. decembru

 
 
(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 
 

2019 2018

Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom do 
dôchodku 7 847 8 156
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii 7 847 8 156

Stav k 31. decembru
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Hodnoty vykázané vo Výkaze  ziskov a strát sú nasledovné: 

2019 2018

Náklady súčasnej služby 383 384
Úrokový náklad 29 83
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch 412 467

 
Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov z dôchodkového plánu sú nasledovné: 
 

2019 2018

Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom
do dôchodku na začiatku roka 8 156 7 783
Náklady súčasnej služby 383 384
Úrokový náklad 29 83
Vyplatené -326 -275
Poistno-matematický (zisk)/strata -395 181
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom
do dôchodku na konci roka 7 847 8 156

Stav k 31. decembru

 
 
 
(ii) ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (jubileá a vernostné odmeny) 
 
 

2019 2018

Súčasná hodnota nezaistených záväzkov 1 000 1 019
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii 1 000 1 019

Stav k 31. decembru

 
Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné: 
 

2019 2018

Náklady súčasnej služby 81 80
Poistno-matematická strata 1 23
Úrokový náklad 3 7
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch 85 110
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Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov programov s definovaným dôchodkovým plnením sú nasledovné: 
 

2019 2018

Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na začiatku roka 1 019 1 037
Náklady súčasnej služby 81 80
Úrokový náklad 3 7
Vyplatené -104 -128
Poistno-matematická strata 1 23
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na konci roka 1 000 1 019

Stav k 31. decembru

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

2019 2018

Počet zamestnancov k 31. decembru 1 316 1 309
Miera fluktuácie zamestnancov 1.99% p.a. 1.93% p.a.
Očakávaný nárast miezd v dlhodobom horizonte 1.70% p.a. 2.60% p.a.
Očakávaný nárast miezd v krátkodobom horizonte 2.50% p.a. 2.90% p.a.

Diskontná sadzba
0.00 – 1.06% p. a. 

(2020 - 2063)
0.00 – 1.93% p. a. 

(2019 - 2062)

 
Ak by sa skutočná diskontná sadzba odlišovala o 1% od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota záväzku 
z titulu dôchodkových plnení by bola o 923  tis. EUR nižšia alebo o 239  tis. EUR vyššia  
(2018: o 1 005 tis. EUR nižšia alebo o 765  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 2021  
(2018: sa dovŕši v roku 2021). Očakáva sa, že čiastky podľa príslušného detailného plánu pozícií 
sprevádzajúceho reštrukturalizačný proces budú vyplatené nasledovne: 
 

2019 2018

Očakávaná výplata v roku 2019 - 266
Očakávaná výplata v roku 2020 401 299
Očakávaná výplata v roku 2021 209 209

610 774

Stav k 31. decembru
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18 Tržby 
 
Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, zahŕňajú nasledovné položky: 
 

Napäťová hladina

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Tržby za distribúciu 26 555 25 464 102 329 97 073 56 102 56 329 75 163 73 331             -              -   260 149 252 197
Tržby za pripojovacie poplatky 76 76 427 376 171 154 347 318             -              -   1 021 924
Výnosy TPS           -   -           -              -             -             -             -               -   208 133 211 710 208 133 211 710
Výnosy TPS - korekcia ÚRSO 
(Pozn. č. 9)           -   -           -              -             -             -             -               -   40 416 -40 344 40 416 -40 344
Zmluvný predaj elektrickej energie 
pre Stredoslovenská energetika, 
a.s.           -   -           -              -             -             -             -               -   1 925 2 687 1 925 2 687
Výnosy z SLA zmlúv           -   -           -              -             -             -             -               -   2 689 2 635 2 689 2 635
Ostatné           -   -           -   -           -   -           -   - 888 857 888 857
Spolu 26 631 25 540 102 756 97 449 56 273 56 483 75 510 73 649 254 051 177 545 515 221 430 666

Segment VVN Segment VN Segment NN-MOP Segment NN-MOO Spolu

VVN VN NN-MOP NN-MOO SpoluNepriradené

 
 
Spoločnosť člení tržby sledované podľa napäťových hladín nasledovne: 
 
a) VVN – veľmi vysoké napätie, 
b) VN – vysoké napätie, 
c) NN-MOP – nízke napätie, podnikatelia, 
d) 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. (2018: OKTE, a.s. ) na základe tarify TPS ( Poznámka č. 9) stanovenej ÚRSO. 
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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:  
 
 

2019 2018

Výnosy z použitia majetku * 1 965 1 321
Rozpustenie časového rozlíšenia výnosov (Pozn. č. 12 a č. 13 ) 1 049 1 317
Predpis náhrad za škody 701 69
Výnosy z prenájmu majetku 664 588
Zisk z predaja majetku 169 712
Ostatné 1 363 1 294
Spolu 5 911 5 301

 
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 2019 je  
1 612 tis. EUR (2018: 984 tis. EUR) a služby spojené s nájmom v sume  353 tis. EUR (2018: 337 tis. EUR).  

 
 

20  Nákup elektrickej energie, systémové a ostatné súvisiace poplatky 
 
Nasledujúce položky boli zahrnuté do nákupov elektrickej energie a systémových súvisiacich poplatkov: 
 

2019 2018

Nákup elektrickej energie:
Náklady na vysporiadanie odchýlok 3 794 5 588

Dodávky od SEPS 37 601 35 640

Nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiaci 
doplatok

217 283 226 853

Spolu 258 678 268 081
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21 Ostatné prevádzkové náklady 
 
Prehľad ostatných prevádzkových nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

2019 2018

IT služby 3 470 3 300
Výrub stromov 3 035 1 610
Opravy a údržba 2 923 3 626
Lízing – právo na užívanie 2 491 3 365
Strážna služba 1 014 881
Náklady na poradenstvo 990 1 190
SLA – služby 744 749
Poštovné a telekomunikácie 635 555
Náklady na poistenie 607 572

Poplatky a ostatné dane 544 630
Odpočet elektrickej energie a kontrola odberných miest 475 407
Komunálny odpad a čistenie 349 271
Obsluha energetických zariadení 274 295
Metrologická služba 272 293
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam 223 163
Ostatné prevádzkové náklady 3 961 3 214
Spolu 22 007 21 121

     
Náklady na audit boli nasledovné: 
 
Náklady na audit 2019 2018

Overenie účtovnej závierky 45 44
Iné uisťovacie služby 14 21
Ostatné neaudítorské služby 12 -
Spolu 71 65

 
22 Osobné náklady 

 
2019 2018

Mzdy a platy 27 700 25 656
Ostatné mzdové náklady 2 839 2 610
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie – fondy so stanovenými
príspevkami 9 474 8 819
Dôchodky a iné dlhodobé zamestnanecké požitky 497 577
Spolu 40 510 37 662

 
23 Finančné náklady, netto 

 
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

2019 2018

Nákladové úroky na pôžičky od materskej spoločnosti 293 404
Nákladové úroky zo záväzkov z prenájmu                79    - 
Ostatné finančné náklady 4 4
Finančné náklady netto 376 408
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Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných vo výsledku hospodárenia je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 

2019

Nákladový úrok 79
Variabilné náklady na nájom, ktoré nie sú zahrnuté do ocenenia záväzkov z nájmu -
Náklady na krátkodobý nájom 122

Náklady na nájom drobného hmotného majetku s výnimkou nákladov na 
krátkodobý nájom drobného hmotného majetku 266
Iné -
Spolu 467

Rok končiaci  31. decembra

 
 

24 Daň z príjmov 
 
Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je nasledovný: 
 

2019 2018

Zisk pred zdanením 146 665 53 627

Teoretická daň z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 21% 30 800 11 262

- Daňovo neuznateľné náklady 135 136
- Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach vrátane vplyvu na 
daň

3 609 2 006

- Ostatné -88 120
34 456 13 524

Celkovo vykázaná daň

Celková daň za vykazované obdobie zahŕňa:
- Odložený daňový výnos -1 633 -598
- Splatná daň za vykazované obdobie z pokračujúcich činností 36 074 14 122
- Daň z príjmov týkajúca sa minulých období 15                  - 

34 456 13 524

Rok končiaci 31. decembra

 
Sadzba dane z príjmov právnických osôb pre rok 2019 je 21% (2018: 21%). Efektívna sadzba dane 
z príjmov Spoločnosti pre rok 2019 je 23,49% (2018: 25,22%).  
 
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 vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient za rok 2019 
je 0,49 (2018: 0,57). Sadzba odvodu pre rok 2019 je 0,00545 za kalendárny mesiac, čo predstavuje 0,0654 
(6,54%) za 12 mesiacov. Odvod sa počíta ako súčin sadzby odvodu a sumy základu odvodu. Odvod sa 
platí 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. 
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25 Podmienený majetok a záväzky 
 
Podmienená pohľadávka z TPS 
 
Do 31.decembra 2019, vrátane, bola Spoločnosť povinná, vykupovať od výrobcov elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla (OZE/KVET) elektrinu na pokrytie strát, prevziať 
zodpovednosť za odchýlku a uhrádzať im aj doplatok vo výške schválenej ÚRSO. Tieto náklady sú 
kompenzované v TPS.  

Náklady spojené s podporou OZE/KVET prevýšili výnosy z TPS. V tejto súvislosti Spoločnosti vznikol 
podmienený majetok na kompenzáciu vzniknutej straty za rok 2019  v odhadovanej výške 88 123 tis. EUR. 
V zmysle platnej legislatívy bude táto predpokladaná hodnota kompenzovaná prostredníctvom TPS v 
perióde t+2, čiže v roku 2021.  

Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 2019, Spoločnosť vykázala príjmy budúcich období vo Výkaze 
o finančnej situácii (Poznámka č. 9) vo výške ÚRSO priznanej kompenzácie straty za rok 2018 vstupujúcej 
do TPS pre rok 2020. 

 
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 236 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 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: 
 

2019 2018

Dlhodobý hmotný majetok 21 722 17 398
Dlhodobý nehmotný majetok 2 463 1 234
Spolu 24 185 18 632

Stav k 31. decembru

 
 

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., Žilina (do 31. decembra 2018 Stredoslovenská
energetika, a.s.)

b) Sesterské spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina (do 31. decembra 2018 Stredoslovenská energetika
Obchod, a. s.)
Elektroenergetické montáže, s.r.o., Žilina
SSE – Metrológia, s.r.o., Žilina
SSE CZ, s.r.o., Praha
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o., Žilina
SSE-Solar, s.r.o., Žilina
SPV100, s. r. o., Liptovský Mikuláš  
SSE - MVE, s.r.o., Žilina

c) Spriaznené osoby cez materskú spoločnosť
Energotel, a.s., Bratislava
SPX, s.r.o., Žilina

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.

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.

členovia predstavenstva
členovia dozornej rady

f) členovia kľúčového vedenia účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti

e) subjekty kontrolované, pod spoločnou kontrolou skupiny EP Investment , pridružené 
podniky a ich organizačné zložky
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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 skupina (a,b,c) 2019 2018

Predaj výrobkov, služieb a tovaru 153 370 150 535
Stredoslovenská energetika, a. s.˟ 151 955 0
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 27 150 005
Elektroenergetické montáže, s.r.o. 300 284
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. 39 36
SSE – Metrológia, s.r.o. 13 13
SSE – Solar, s.r.o. 206 188
SPV100, s.r.o. 7 6
Energotel, a.s. 850 3

Predaj majetku 3                          -                      
Stredoslovenská energetika, a. s. 1                          -
SPV100, s.r.o. 2                          -                      

Predaj spolu 153 373 150 535

Nákup materiálu 634 581
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina 634 -
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. - 581

Nákup energií a ostatných neskladovateľných dodávok 31 973 29 258
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina 27 452 -
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. - 24 887
SSE – Solar, s. r. o., Žilina 4 146 4 371
SSE – MVE, s. r. o., Žilina 375 -

Nákup majetku 318 482
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. - 141
SSE – Metrológia, s. r. o., Žilina 318 341

Nákup služieb 2 691 2 474
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina 1 034 -
Stredoslovenská energetika Holding, a. s., Žilina 942 1 707
SSE – Metrológia, s. r.o., Žilina 256 272
Energotel, a. s., Bratislava 459 495

Finančné náklady 292 404
Stredoslovenská energetika Holding, a. s., Žilina 292 404

Ostatné náklady 78 98
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina 27 -
Stredoslovenská energetika, Holding, a. s., Žilina 40 79
Energotel, a. s., Bratislava 2 11
SPX, s. r. o., Žilina 9 8

Nákup  spolu 35 986 33 297
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Spriaznené osoby cez štát (d), cez EP Investment (e)  2019 2018

Spriaznené osoby cez štát 243 519 245 882
Spriaznené osoby cez EP Investment 19 150 18 239
Predaj spolu 262 669 264 121

Spriaznené osoby cez štát 50 473 51 530
Spriaznené osoby cez EP Investment 7 379 8 274
Nákup spolu 57 852 59 804

 
 
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. (2018: cez 
materskú spoločnosť Stredoslovenská energetika Holding, a.s.), ktorá však nie je koncovým zákazníkom 
Spoločnosti. 
 
 
 
 
Spriaznené osoby cez členov kľúčového vedenia (f) 2019 2018

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: 
 
 

2019 2018

Pohľadávky  z obchodného styku : 8 468 8 492
SSE - Metrológia, s.r.o. 4 4
Stredoslovenská energetika, a. s. 8 266 -
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 5 8 365
Elektroenergetické montáže, s.r.o. 55 82
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. 13 11
SSE - Solar, s.r.o. 23 23
SPV100, s.r.o. 8 7
SSE - MVE, s.r.o. 10 -
Energotel, a.s. 84 -

Ostatné pohľadávky  v rámci konsolidovaného celku : 83 795 176 947
Stredoslovenská energetika, a. s. -                        -                   
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 83 795 176 947

Aktíva spolu 92 263 185 439

Záväzky  z obchodného styku : 4 269 3 990
SSE-Metrológia, s.r.o. 40 28
Stredoslovenská energetika, a. s. 3 827 -
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 16 3 578
SSE - MVE, s.r.o. 60 -
SSE - Solar, s.r.o. 124 94
Energotel, a.s. 195 283
SPX, s.r.o. 7 7

Prijaté pôžičky : 10 000 13 897
Stredoslovenská energetika, a. s. (Pozn. č. 15) - -                   
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 10 000 13 897

Pasíva spolu 14 269 17 887

2019 2018

Pohľadávky z obchodného styku
Spriaznené osoby cez štát 6 376 6 531
Spriaznené osoby cez EP Investment 1 803 1 322
Aktíva spolu 8 179 7 853

Záväzky z obchodného styku 
Spriaznené osoby cez štát 3 640 4 013
Spriaznené osoby cez EP Investment 706 568
Pasíva spolu 4 346 4 581

SSE skupina (a,b,c)

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

Stav k 31. decembru

Stav k 31. decembru
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Spriaznené osoby cez členov kľúčového vedenia (f) 2019 2018

Pohľadávky z obchodného styku - -
Majetok spolu - -

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky - -
Záväzky spolu - -

Stav k 31. decembru

 
 
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 2019 2018

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky 449 442 
Ostatné nepeňažné príjmy 28 32 

Spolu 477 474 

 
 
Dozorná rada 2019 2018

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky 74 74 

Spolu 74 74 

 
 

29 Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2019.  
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	Príloha 1_Finančné výkazy a výrok audítora
	FS_SSD_master_SK_2019_12032020_1700_CLEAN
	SSD vyrok + prva strana
	SSD prva strana

	FS_SSD_master_SK_2019_12032020_1700_CLEAN
	SSD vyrok + prva strana
	SSD Vyrok

	FS_SSD_master_SK_2019_12032020_1700_CLEAN
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