VÝROČNÁ SPRÁVA

2018
ANNUAL REPORT

01

OBSAH
1.

Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

4

6.

Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018

42

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

O spoločnosti
Základné údaje o spoločnosti
Identifikačné údaje
Predmet činnosti
Akcionárska štruktúra
Vedenie spoločnosti počas roka končiaceho sa 31. decembra 2018
Organizačná štruktúra k 31. decembru 2018

6
8
8
10
10
12
14

7.

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s., k riadnej individuálnej účtovnej závierke
k 31. decembru 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku
za rok 2018

42

8.

Správa o plnení Programu súladu spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a. s., za rok 2018

44

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Aktivity spoločnosti
Významné udalosti v roku 2018
Investičné plánovanie, hlavné investície v roku 2018
Hlavné aktivity a investície z hľadiska rozvoja distribučnej sústavy
Technické parametre distribučnej sústavy
Ochrana životného prostredia a BOZP
Zamestnanci

16
18
22
26
28
28
32

9.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

48

4.

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a. s., v roku 2018

34

5.

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018

40

Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2018 a účtovná závierka k 31. decembru 2018

02

10. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

48

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

48

12. Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí

48

TABLE OF CONTENTS
1.

Speech of the Chairman of the Board of Directors and
the Chief Executive Officer
		
2. About the Company
2.1 Basic Information on the Company
2.2 Identification Data
2.3 Business Purpose
2.4 Shareholder Structure
2.5 Company Management during the Year Ended
on 31 December 2018
2.6 Organizational structure as at 31 December 2018
3.
3.1
3.2
3.3

Company Activities
Significant Events in 2018
Investment Planning, Key Investments in 2018
Main Activities and Investments in Terms of the Development
of the Distribution System
3.4 Technical Parameters of the Distribution System
3.5 Environmental Protection and the Area of OHS
3.6 Employees
4.

Report on the Economic Results and Operation of the
Company Stredoslovenská distribučná, a. s.
for the Year 2018

5
7
9
9
11
11
13
15
17
19
23
27
29
29
33

35

Annex No. 1: Report of the Independent Auditor on the Audit of the Financial
Statements as at 31 December 2018 and the Financial Statements as at
31 December 2018

03

5.

Report on the Activities of the Supervisory
Board for the Year 2018

41

6.

Proposal of the Board of Directors for the Distribution
of Profits for the Year 2018

43

7.

Opinion of the Supervisory Board of Stredoslovenská
distribučná, a. s. on Ordinary Individual Financial Statements
as at 31 December 2018 and on Proposal for the Distribution
of Profits for the Year 2018

43

8.

Report on the Fulfilment of the Compliance Programme
of Stredoslovenská distribučná, a. s. for the Year 2018

45

9.

Events of Special Relevance Occurring after the Accounting
Period for which the Annual Report is Prepared

49

10. Expenses Related to Activities in the Field of Research
and Development

49

11. Acquisition of Own Shares, Temporary Certificates,
Business Shares and Stock

49

12. Branches of the Accounting Entity Abroad

49

PRÍHOVOR PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNEHO
RIADITEĽA
Vážení zákazníci, obchodní partneri, akcionári a kolegovia,
teší nás, že sa Vám môžeme opäť po roku prihovoriť prostredníctvom výročnej
správy Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Znamená to, že sme spoločne
zvládli ďalšiu etapu v dlhoročnej existencii našej spoločnosti a máme možnosť
pokračovať v napĺňaní jej poslania. V prvom rade je tým poslaním služba kvalitná a bezpečná distribúcia elektrickej energie pre všetky odberné miesta
na území stredného Slovenska, ktorých je už viac ako trištvrte milióna.

Z hľadiska rozvoja distribučnej siete nás teší úspešné dokončenie
novej rozvodne v Novákoch, ale aj rozsiahla rekonštrukcia najstaršieho
100-kilovoltového vedenia na Slovensku medzi Kysuckým Novým Mestom
a Čadcou. Okrem toho sme začali s výstavbou novej transformovne v Krásne
nad Kysucou a s prípravami ďalšej veľkej rekonštrukcie 100-kilovoltového
vedenia medzi Varínom a Sučanmi.
Vo vzťahu k zákazníkom sme tiež urobili niekoľko krokov k tomu, aby bola
naša vzájomná komunikácia rýchlejšia, prehľadnejšia a efektívnejšia. Najmä
sa snažíme vyjsť čo najskôr v ústrety každému žiadateľovi o nové pripojenie.
Prispôsobujeme tomu množstvo aktivít a hľadáme cesty, ako tento proces
urýchliť. Žiaľ, niekedy na to nemáme všetky potrebné kompetencie. Preto
pokračujeme v snahe zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu s ostatnými
subjektmi, ktoré na to priamo vplývajú.

Počet našich zákazníkov je každý rok vyšší. Priamo úmerne k ich počtu
pribúdajú aj naše povinnosti a zodpovednosť. Odberných miest nie je len
čoraz viac, ale mení sa aj ich charakter. Ekonomická prosperita a technologický
rozvoj sa dynamicky odzrkadľujú tiež na požiadavkách smerom k energetickej
infraštruktúre. Vidíme to napríklad v postupnom prechode na obnoviteľné
zdroje energie či náraste záujmu o elektromobily alebo energetickú
nezávislosť. Na aktivity našej spoločnosti to má veľký vplyv nielen z hľadiska
technológií, ale i legislatívy. V tomto smere je pred nami ešte veľa výziev.
Máme však nádej, že tak, ako sme sa vedeli vysporiadať s doterajšími výzvami,
postupne zvládneme aj tie budúce.

Zákazníkom sa okrem toho snažíme ponúkať stále nové a kvalitnejšie služby
najmä vzhľadom na čoraz väčší presun komunikácie do online prostredia.
Preto sme začali s prípravou viacerých formálnych a obsahových zmien na
internetovej stránke spoločnosti vrátane prípravy nových interaktívnych služieb.

Ak chceme myslieť na budúcnosť v pozitívnom kontexte, musíme sa ňu
zodpovedne pripravovať už teraz. Pri pohľade na množstvo a šírku spektra
aktivít, ktorým sme sa za uplynulých 12 mesiacov venovali, sa nemusíme
obávať. Podarilo sa nám dosiahnuť dobré výsledky vo viacerých smeroch
a zrealizovali sme niekoľko významných projektov.

Je toho naozaj veľa, v čom vidíme potenciál rozvoja a zlepšovania vzťahov.
Chceme na tom pracovať zodpovedne ako doposiaľ. Veríme, že si v tomto
smere budeme vzájomne nápomocní aj s Vami, našimi partnermi, zákazníkmi
a kolegami.

Jedným z dôležitých momentov bola zmena obchodného názvu a loga
spoločnosti. Hoci išlo len o formálnu zmenu bez dopadu na jej činnosť, vzťahy
a záväzky, bol to dôležitý krok. Reprezentuje najmä našu snahu jasne
sa identifikovať v rámci energetického trhu ako jeho samostatná, ale
nenahraditeľná súčasť so svojimi konkrétnymi úlohami a povinnosťami.

S úctou
Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva
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Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ

SPEECH OF THE
CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS
AND THE CHIEF
EXECUTIVE OFFICER
Dear customers, business partners, shareholders and colleagues,
We are pleased that we can address you again after a year through the Annual
Report of Stredoslovenská distribučná, a. s. It means that we have together
completed another stage in our company’s long-term existence and have the
opportunity to continue fulfilling its mission. Primarily, the mission is service the high-quality and safe distribution of electricity for all supply points in the
territory of Central Slovakia, of which there are more than three-quarters of a
million.

In the context of distribution network development, we are pleased with the
successful completion of a new substation in Nováky, as well as the extensive
reconstruction of the oldest 100-kilovolt lines in Slovakia between Kysucké
Nové Mesto and Čadca. In addition, we started to build a new transformer
station in Krásno nad Kysucou and prepare further major reconstruction of the
100-kilovolt lines between Varín and Sučany.
In relation to our customers, we also took a few steps to make our mutual
communication faster, more transparent and more efficient. In particular,
we try to respond positively as soon as possible to any applicant for a new
connection. We have adapted many activities and looked for ways to speed
up this process. Unfortunately, sometimes we do not have all the necessary
competences to do so. Therefore, we continue our efforts to intensify and
improve communication with other entities that directly affect the outcome.

The number of our customers is higher each year. Our duties and
responsibilities are also increasing proportionally to their number. Not only
is the number of supply points growing, but their nature is also changing.
Economic prosperity and technological development are also dynamically
reflected in the requirements towards energy infrastructure. We see this, for
example, in the gradual transition to renewable energy sources or increased
interest in electric vehicles or energy independence. The activities of our
company have a great impact not only in terms of technology but also
legislation. However, major challenges remain. We hope that, having been
able to address challenges in the past, we will also be able to manage those
in the future.

We also strive to offer our customers newer and better quality services,
especially in view of the increasing transfer of communications into the online
environment. That is why we have started to prepare a number of formal and
content changes to the company's website, including the development of new
interactive services.

If we want to think about the future in a positive context, we must now
prepare for it responsibly. We have nothing to worry about as we look back at
the amount and range of activities we were doing over the past 12 months. We
managed to achieve good results in several ways and implemented several
major projects.

There are very many aspects in which we see the potential of developing and
improving relationships. We want to work on them as responsibly as before. We
hope that we will also help you, our partners, customers and colleagues, in this
regard.

One important moment was the change of our business name and company
logo. Although it was only a formal change that did not affect our activities,
relationships or commitments, it was an important step. In particular, it
represents our desire to be clearly identified in the energy market as a
separate but irreplaceable part with specific roles and responsibilities.

Best regards,
Ing. František Čupr, MBA
Chairman of the Board of Directors
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Mgr. Ing. Marek Štrpka
Chief Executive Officer
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Company
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2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
O SPOLOČNOSTI

2.2 IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE

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.
Stredoslovenská distribučná, a. s., pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom
a v časti Trenčianskeho kraja, kde distribuuje elektrickú energiu pre takmer
755 000 odberných miest – zákazníkov, t. j. podnikateľov a domácnosti.
Spoločnosť začala aktívnu činnosť 1. júla 2007, keď 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.

Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
36 442 151
2022187453
SK 2022187453
VÚB, a. s., Žilina
SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SUBASKBX

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

2.1 BASIC INFORMATION
ON THE COMPANY

2.2 IDENTIFICATION
DATA

Stredoslovenská distribučná, a. s., (hereinafter: “SSD, a. s.” or the “Company”)
was founded with the business name Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a. s., on 22 March 2006. It was entered in the Commercial Register of the
District Court in Žilina on 8 April 2006. The incorporation was initiated by
the obligation of Stredoslovenská energetika, a. s. to implement the legal
separation of activities associated with the operation of the distribution
system, the so-called unbundling. Stredoslovenská distribučná, a. s., operates in
the Žilina, Banská Bystrica and part of the Trenčín Regions, where it distributes
electricity to almost 755,000 supply points for customers, i.e. entrepreneurs
and households. The Company started its activity on 1 July 2007, when
according to Article 25, par. 1 of the Energy Act (unbundling), the Distribution
system operator was divided by a contribution of part of the company (Division
7000 Distribution System Operator) to the registered capital of the subsidiary
company Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. On 1 March 2018,
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. changed its business name to
Stredoslovenská distribučná, a. s.

Business name:
Address:
Reg. No. (IČO):
Tax ID (DIČ):
VAT ID (IČ DPH):
Bank details:
IBAN:
BIC:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
36 442 151
2022187453
SK 2022187453
VÚB, a. s., Žilina
SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SUBASKBX

The joint-stock company is registered in the Commercial Register of the
District Court of Žilina, Section Sa, Insertion no. 10514/L, incorporation date
8 April 2006.
E-mail:
Website:
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prevadzkovatel@ssd.sk
www.ssd.sk

2.3 PREDMET
ČINNOSTI

2.4 AKCIONÁRSKA
ŠTRUKTÚRA

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

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: 36 403 008, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10328/L, deň zápisu 1. január 2002.










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.
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2.3 BUSINESS
PURPOSE

2.4 SHAREHOLDER
STRUCTURE

Stredoslovenská distribučná, a. s. pursues its business activities based on
licences granted according to special laws of the Slovak Republic and carries
out the following main activities:

The sole shareholder of Stredoslovenská distribučná, a. s., holding 100% of
shares, is Stredoslovenská energetika Holding, a. s., with its registered office
at Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Reg. No. (IČO): 36 403 008, registered in
the Commercial Register of the District Court of Žilina, Section Sa, Insertion
number 10328/L, incorporation date 1 January 2002.










Distribution of electricity,
Installation and repair of measuring and control technology,
Design and construction of electrical equipment,
Advisory activities in the energy sector,
Engineering activities and related technical consultancy,
Rental of energy equipment,
Constructions and changes thereto,
Repairs, expert inspections and technical examinations of electrical
classified technical equipment in the scope of S, O (OU, R, M) – E1-A,
 Installation of determined metering devices.
The Company’s core business is the distribution of electricity to end customers,
which in most cases is invoiced through electricity traders in the form of the
so-called Contract on composite electricity supply.
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2.5 VEDENIE
SPOLOČNOSTI POČAS
ROKA KONČIACEHO SA
31. DECEMBRA 2018
PREDSTAVENSTVO:

DOZORNÁ RADA:


















Ing. František Čupr, MBA, predseda,
Ing. Jozef Vido, podpredseda, do 13. decembra 2018
Ing. Martin Kuna, podpredseda predstavenstva, od 14. decembra 2018
Ing. Michal Janíček, člen,
Ing. Roman Filipoiu, člen,
Petr Kozojed, člen
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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

2.5 COMPANY
MANAGEMENT DURING
THE YEAR ENDED
ON 31 DECEMBER 2018
BOARD OF DIRECTORS:

SUPERVISORY BOARD:


















Ing. František Čupr, MBA, Chairman,
Ing. Jozef Vido, Vice-Chairman, until 13 December 2018,
Ing. Martin Kuna, Vice-Chairman of the Board, since 14 December 2018,
Ing. Michal Janíček, Member,
Ing. Roman Filipoiu, Member,
Petr Kozojed, Member
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Ing. Pavol Mertus, Chairman,
William Price, Vice-Chairman,
Ing. Marcela Kumštárová, Member,
PaedDr. Jozef Bojčík, Member,
Ing. Drahomír Múdry, Member,
Ing. Vladimír Macášek, Member,
Ing. Dušan Majer, Member elected by employees,
Ing. Igor Pištík, Member elected by employees,
Ing. Miroslav Martoník, Member elected by employees.

2.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. DECEMBRU 2018
Predstavenstvo
SSD, a.s.

Compliance Officer

Audítor

Data protection officer

Generálny riaditeľ
SSD, a.s.
Kancelária
Predstavenstva
sekcia riaditeľ

Právne
sekcia riaditeľ

Regulácia
sekcia riaditeľ

Ľudské zdroje
sekcia riaditeľ

Energetické aktíva
divízia riaditeľ

Stavebnomontážna činnosť
divízia riaditeľ

Zákaznícke služby
divízia riaditeľ

Financie a interné služby
divízia riaditeľ

Prevádzka a údržba
energ. zariadení
divízia riaditeľ

Stratégia distribučnej
sústavy
sekcia riaditeľ

Montáže
sekcia riaditeľ

Zákaznícky servis
sekcia riaditeľ

Controlling a reporting
sekcia riaditeľ

Prevádzka energetických
zariadení
sekcia riaditeľ

Správa a rozvoj siete
sekcia riaditeľ

Príprava výroby
a projekty
sekcia riaditeľ

Elektronické a dátové
služby
sekcia riaditeľ

Účtovníctvo a dane
sekcia riaditeľ

Údržba energetických
zariadení
sekcia riaditeľ

Projektový
manažment
sekcia riaditeľ

Investičný controlling,
správa majetku a doprava
sekcia riaditeľ

Dispečingy
sekcia riaditeľ

Nákup a skladové
hospodársto
sekcia riaditeľ
Informačné
technológie
sekcia riaditeľ
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2.6 ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS AT 31 DECEMBER 2018
Board of Directors
SSD, a.s.

Compliance Officer

Audítor

Data protection officer

Chief Executive Officer
SSD, a.s.
Office of the Board
of Directors
Section Director

Legal
Section Director

Regulácia
Section Director

HR
Section Director

Energy Assets
Division Director

Construction and Assembly
Activities
Division Director

Customer Services
Division Director

Finance and Internal
Services
Division Director

Distribution System
Strategy
Section Director

Assemblies
Section Director

Customer Care
Section Director

Controlling and
Reporting
Section Director

Network Management
and Development
Section Director

Production Preparation
and Projects
Section Director

Electronic and Data
Services
Section Director

Accounting and Taxes
Section Director

Project Management
Section Director

Investment Controlling, Asset
Management and Transport
Section Director

Dispatching
Section Director

Purchase and Warehouse
Management
Section Director
Information
Technologies
Section Director
15

Operation and Maintenance
of Power Installations
Division Director
Operation of Power
Installations
Section Director
Maintenance of Power
Installations
Section Director

3

Aktivity
spoločnosti
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3

Company
Activities
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3.1 VÝZNAMNÉ
UDALOSTI V ROKU 2018
REBRANDING

Od 1. januára 2018 sme spustili nový proces pripájania nových odberných miest
vo vzťahu k potrebám rozvoja distribučnej sústavy. Prístup k vyhodnoteniu
lokality, kde budúci odberatelia prejavili záujem o pripojenie, prešiel
významnou zmenou. Pre korektné vyhodnotenie lokalít vzhľadom na potenciál
pripájania odberných miest je nevyhnutné, aby mali samosprávy svoje
strednodobé a dlhodobé rozvojové plány a zástavbové štúdie.

Počas prvých týždňov roka 2018 prebiehali v spoločnosti prípravy na zmenu
jej názvu a loga. Takzvaný rebranding sa uskutočnil 1. marca, kedy začala
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., (SSE-D) vystupovať pod novým
obchodným menom Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD). Výraznou
zmenou prešlo aj logo spoločnosti. Okrem toho bolo nevyhnutné zmeniť aj
internetovú doménu tak, aby korešpondovala s novým názvom. Oficiálna
webová stránka sa presťahovala z adresy www.sse-d.sk na www.ssd.sk.

Spoločnosti sa taktiež podarilo vo väčšej miere aktivovať výstavbu distribučnej
sústavy cez developerské projekty. Takáto spolupráca šetrí významnou mierou
čas aj finančné prostriedky, vďaka čomu je možné budovať viac a rýchlejšie.

Všetky zmeny, ktoré prebehli, mali len formálny charakter. Podnikateľskú
činnosť, obchodné vzťahy, záväzky ani štruktúru spoločnosti nijako neovplyvnili.
Cieľom rebrandingu bolo zvýraznenie identity spoločnosti a jej jednoznačné
odlíšenie od ostatných subjektov na energetickom trhu v rámci Slovenska.

Rok 2018 priniesol nové pravidlá v ochrane osobných údajov, takzvané GDPR.
Veľmi výrazne sa to dotklo všetkých členských krajín Európskej únie. Naša
spoločnosť nebola výnimkou.
Pre zákazníkov sme v závere roka spustili elektronický formulár pre
nahlasovanie odpočtu elektromera. Má slúžiť hlavne pre staršie odberné
miesta, ktoré nemajú elektromer dostatočne prístupný na vykonanie
odpočtu našim zamestnancom alebo dodávateľom tejto služby. Nástroj má
predchádzať nedorozumeniam pri vystavovaní fakturačných podkladov
a následných reklamáciách. Aplikácia nenahrádza povinnosť SSD navštíviť
odberné miesto, ale pomáha zjednodušiť komunikáciu a spoluprácu
vo veciach, ktoré má SSD spoločné s koncovými odberateľmi.

SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV
Rok 2018 bol aj rokom interných projektov a poprojektových aktivít. Ich cieľom
bola vyššia bezpečnosť a efektivita prevádzkovania distribučnej sústavy, ale
aj bezpečnosť samotnej spoločnosti. Ďalšie projekty sa venovali oblasti dát,
štruktúry, procesov, majetku či ekonomiky.
Intenzívne sme pracovali na lokalizácii distribučných zariadení a spresňovaní
dát v geografickom informačnom systéme (GIS). Presnosť dát v tomto systéme
je pre bezchybnú prevádzku distribučnej sústavy kľúčová. Pomáha nám
pri lokalizácii a riešení porúch, vyhlasovaní plánovaných odstávok, ale aj pri
celkovej komunikácii s koncovými odberateľmi a vlastníkmi nehnuteľností,
ktoré sú dotknuté distribučnou sústavou.

Do života spoločnosti zasahovalo výraznou mierou aj pokračovanie súdnych
sporov s výrobcami elektrickej energie o oprávnenosti účtovania poplatku
za prístup do distribučnej sústavy, takzvaný G-komponent. V priebehu roka
2018 rozhodovali krajské súdy o odvolaniach SSD voči rozsudkom okresných
súdov, ktoré boli v jej neprospech. Hoci krajské súdy potvrdili platnosť
rozhodnutí okresných súdov, spoločnosť pokračovala ďalej v snahe obhájiť
oprávnenosť účtovania G-komponentu. Vyústilo to do mimoriadneho
dovolania na Najvyšší súd SR. Na konci roka 2018 nebola táto problematika
ešte definitívne doriešená.

V priebehu roka bola vyhlásená aj ukončená súťaž pre systém elektronickej
komunikácie so zákazníkmi. Vykonali sme prípravy pre spustenie projektu na
implementáciu.
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3.1 SIGNIFICANT
EVENTS IN 2018
REBRANDING

On 1 January 2018, we launched a new process of connecting new supply
points in relation to the needs of the distribution system development. The
approach to evaluating a location, where future subscribers expressed an
interest in joining, was subject to significant change. For a correct assessment
of locations in regards to the connectivity potential of supply points it is
necessary for local authorities to have their medium-term and long-term
development plans and construction studies in place.

During the first weeks of 2018, the Company was preparing to change its
name and logo. The rebranding took place on 1 March when Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a. s., (SSE-D) started to act under its new business
name Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD). The Company logo has also
undergone a significant change. Moreover, it was necessary to change the
Internet domain to match the new name. The official website moved from
www.sse-d.sk to www.ssd.sk.

The Company also managed to activate the construction of the distribution
system more widely through development projects. Such cooperation
significantly saves time and money, making it possible to develop more
projects and faster.

All the changes that occurred were only of a formal nature. They did not in any
way affect the business activity, business relations, liabilities or structure of the
Company. The purpose of rebranding was to highlight the Company’s identity
and to clearly distinguish it from other entities in the energy market
in Slovakia.

The year 2018 brought new rules for personal data protection, namely the
GDPR. This greatly affected all EU Member States. Our company was no
exception.
At the end of the year, we launched an electronic form for reporting the
electricity meter reading for customers. It is intended mainly for older supply
points, which do not have an electricity meter sufficiently accessible for
reading by our employee or service supplier. The tool is designed to prevent
misunderstanding when issuing billing documents and subsequent claims.
The application does not replace the SSD‘s obligation to visit the supply point,
but it helps to simplify communication and cooperation in matters that SSD
has in common with the end customers.

CUSTOMER SERVICES
The year 2018 was also the year of internal projects and post-project activities.
Their aim was to increase the security and efficiency of the distribution
system operation, but also the security of the Company itself. Other projects
addressed the field of data, structure, processes, assets or economy.
We worked intensively on locating distribution devices and refining data in
the Geographic Information System (GIS). The accuracy of the data in this
system is essential for correct operation of the distribution system. It helps
us locate faults and troubleshooting, announcing planned outages, but also
in communicating with end customers and property owners affected by the
distribution system.

The Company’s life was also significantly affected by the ongoing lawsuits
with electricity producers on the eligibility of charging fees for access to the
distribution system, the so-called G-komponent. In 2018, the regional courts
decided on SSD‘s appeals against the judgments of the district courts that
were to the detriment of SSD. Although the regional courts confirmed the
validity of the district court decisions, the Company continued to defend the
eligibility of billing the G-komponent. This resulted in an extraordinary appeal
to the Supreme Court of the SR. At the end of 2018, this issue has not yet been
resolved.

In the course of the year, a contest for electronic communication with
customers was also announced and concluded. We made preparations for the
launch of an implementation project.
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ŠTART Z TMY

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

Prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy inicioval skúšku „Štart z tmy“.
Išlo o dvojkrokový test schopnosti reagovať na „tmu“ – teda rozsiahly výpadok
elektrickej energie. Vykonal sa na trase medzi Vodnou elektrárňou Nosice
a Elektrárňou Nováky prostredníctvom zariadení distribučnej sústavy,
konkrétne 100 kV vedení.

V spolupráci s regionálnymi aj celoštátnymi médiami komunikovala
spoločnosť viaceré dôležité témy. Boli medzi nimi napríklad práva energetikov
vstupovať na súkromné pozemky alebo povinnosti majiteľov pozemkov
dodržiavať ochranné pásma elektrických vedení v súvislosti s výrubmi
a orezávaním drevín. Vďaka médiám sa verejnosť dozvedela aj o kľúčových
investíciách spoločnosti. Pravidelnou súčasťou externej komunikácie sa stalo
informovanie odberateľov o väčších plánovaných odstávkach prostredníctvom
regionálnych médií. Najintenzívnejšia komunikácia s externým prostredím
prebiehala vždy počas mimoriadnych situácií, kedy boli bez elektrickej energie
v dôsledku kalamity tisícky odberných miest.

Poznatky získané pri tomto cvičení majú slúžiť dispečerom prenosovej sústavy,
ale aj dispečerom distribučnej siete a ostatným dotknutým subjektom
z oblasti výroby elektriny či priemyslu náročného na jej spotrebu. Odskúšanie
postupu umožnilo lepšie pripraviť dispečerov na reálny stav, prípravu
školení či úpravu tréningových simulátorov. Ďalej na úpravu a doplnenie
miestnych prevádzkových predpisov, prevádzkových inštrukcii a na preverenie
náhradného satelitného spojenia. Skúška „Štartu z tmy“ nadväzovala na
predchádzajúce úspešné skúšky vykonané v rokoch 2014 až 2016.

K zvyšovaniu kvality vzťahov s externým prostredím prispeli stretnutia
so zástupcami médií. Vďaka nim sa novinári lepšie oboznámili s činnosťami
distribučnej spoločnosti a dokážu ľahšie oddeliť jej kompetencie od iných
spoločností z oblasti energetiky.
Súčasťou externej komunikácie sú aj pravidelné stretnutia so zástupcami
samospráv. Pri tejto príležitosti dostávajú primátori a starostovia z vopred
vybraného regiónu informácie o zrealizovaných a plánovaných investíciách
v ich okolí. Je to priestor aj pre vzájomnú diskusiu a riešenie požiadaviek.
V priebehu roka sme zorganizovali pracovné stretnutie s našimi
najdôležitejšími obchodnými partnermi – dodávateľmi elektriny, ktorí majú
s koncovými odberateľmi uzatvorené združené zmluvy o dodávke elektriny.
Cez tieto zmluvy sú predĺženou rukou SSD a vo vzťahu k odberateľom
zastrešujú komunikáciu, informácie a fakturáciu aj za našu spoločnosť.
V druhej polovici roka sa začali v spoločnosti prípravy redizajnu oficiálnej
internetovej stránky www.ssd.sk. Spustenie novej verzie stránky je naplánované
v roku 2019. Nový dizajn by mal byť pre návštevníkov atraktívnejší a štruktúra
jednoduchšia a zrozumiteľnejšia.
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START FROM THE DARK

EXTERNAL COMMUNICATION

The electricity transmission system operator initiated a "Start from the Dark"
test. It was a two-step test of the ability to respond to "darkness", i.e. a large
electric power outage. It was carried out on the route between Nosice Water
Power Station and Nováky Power Plant via the distribution system equipment,
namely 100 kV lines.

In cooperation with regional and national media, the Company communicated
several important topics. These included, for example, the rights of energy
operators to enter private land or the obligations of landowners to respect the
protective zones of power lines in connection with wood species felling and
cutting. Thanks to the media, the public also became aware of the Company‘s
key investments. Informing customers about larger planned outages through
regional media has become a regular part of external communication. The
most intensive communication with the external environment was always
during emergency situations where thousands of supply points were without
electricity due to disasters.

The lessons learnt from this test should serve the transmission system
dispatchers, the distribution network dispatchers and other stakeholders in
the field of electricity production or energy-intensive sectors. Testing of the
procedure made it possible to better prepare dispatchers for a real outage,
prepare training or modify training simulators, and to modify and supplement
local operating regulations, operating instructions and to test the substitute
satellite connection. The "Start from the Dark" test followed previous successful
tests carried out in 2014 - 2016.

Meetings with media representatives contributed to improving the quality
of external relations. Thanks to them, journalists were better informed of the
activities of the distribution company and could more easily separate their
competencies from other energy companies.
Regular meetings with local government representatives are also part of
external communication. On this occasion, mayors from a pre-selected region
receive information about implemented and planned investments in their
surroundings. It is also an opportunity for mutual discussion and addressing
requirements.
During the year, we organized a working meeting with our most important
business partners - electricity suppliers, who have Contracts on composite
electricity supply with end customers. Through these Contracts, they are
the extended arm of the SSD, providing customers with communication,
information and billing also on behalf of our Company.
In the second half of the year, the Company started to prepare the redesign
of the official website www.ssd.sk. The launch of a new version of the website is
planned in 2019. The new design should be more attractive to visitors and the
structure should be simpler and easier to understand.
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3.2 INVESTIČNÉ
PLÁNOVANIE, HLAVNÉ
INVESTÍCIE V ROKU 2018
NOVÉ PRIPOJENIA

Našimi stálymi cieľmi sú posilňovanie kritických miest sústavy, jej fyzická
obnova, dodržiavanie štandardov kvality, znižovanie strát pri distribúcii
elektrickej energie 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 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 2018 sme ukončili na úrovni VN a NN 182 stavieb
a preinvestovali 7,82 mil. eur.

V súvislosti s poslaním našej spoločnosti je investičný proces rozdelený na tri
základné kapitoly:

KVALITA A ZVYŠOVANIE PRENOSOVEJ KAPACITY ZARIADENÍ

 nové pripojenia,
 kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení,
 ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou.

Z hľadiska investičnej výstavby v oblasti kvality a zvyšovania prenosovej
kapacity zariadení sme v roku 2018 zrealizovali 179 stavieb na napäťovej
úrovni VN/NN a 24 stavieb na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia (VVN)
v sumárnom ročnom investičnom náklade 26,94 mil. eur. Účelom týchto
investícií je zabezpečiť spoľahlivosť a plynulosť distribúcie elektriny a z toho
vyplývajúcu spokojnosť zákazníkov.

Štruktúra investičných výdavkov v roku 2018 podľa jednotlivých kapitol:
Nové pripojenia

7,82 mil. eur

Kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení

26,94 mil. eur

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

12,99 mil. eur

Pretrvávajúcimi prioritami tejto 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 elektrickej energie. Tie
prispievajú k zníženiu parametrov SAIDIP, t. j. plánovaného času bezprúdia
v klientominútach, a SAIFIP, čiže plánovanej početnosti bezprúdia
v klientovýpadkoch.
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3.2 INVESTMENT
PLANNING, KEY
INVESTMENTS IN 2018
NEW CONNECTIONS

Our permanent goals are to strengthen the critical points of the grid, to restore
the system in terms of its physical condition, to comply with quality standards,
to reduce electricity distribution losses, and to connect new supply points. The
investment activity reflects the current needs for the development and quality
of the distribution system, the previous development as well as the legislative
requirements for the distribution system operator. The quality of distribution
and the trouble-free operation of the distribution system are very important
to our customers, which our company is aware of. The planned activities
and investments are therefore targeted at achieving the expected quality of
services. We make every effort to best meet the expectations of customers.

In terms of this investment section, we have dealt with the development
actions of the distribution system construction because of the need to connect
larger supply points to the high voltage (HV) level. It includes, for instance,
industrial parks, multifunctional buildings and retail spaces. On the lowvoltage (LV) level, we invested in the construction of new supply points for
family houses, housing developments, smaller business premises, and public
amenities. In 2018 we completed 182 constructions at the HV and LV level, and
invested EUR 7.82 mil..

In connection with the Company’s mission, the investment process is divided
into three basic sections:

QUALITY AND INCREASE OF THE TRANSMISSION CAPACITY
OF FACILITIES

 New connections,
 Quality and increase of transmission capacity of lines,
 Other investments linked to the distribution activity.

From the point of view of investment construction, in the area of quality
and increase in transmission capacity of the facilities, we implemented 179
constructions at the HV/LV voltage level, and 24 constructions at the very high
voltage level (VHV) at a total annual investment cost of EUR 26.94 mil. in 2018.
The purpose of these investments is to ensure the reliability and fluency of the
distribution of electricity and the resulting customer satisfaction.

Structure of investment expenditures in 2018 by individual sections:
New connections

EUR 7.82 mil.

Quality and increase of transmission capacity of lines

EUR 26.94 mil.

Other investments associated with the distribution
activity (development, IT, measuring sets, and others)

EUR 12.99 mil.

The continuing priorities of this construction were to keep the quality
parameters, eliminate the adverse physical condition due to external
influences and equipment lifetime, reduce failure rate, modernize equipment,
deploy remote monitoring and control functions, and improve the possibilities
of electricity distribution. These actions contribute to reducing the SAIDIP
parameters, i.e. the planned period of dead intervals in client/minutes, and
SAIFIP, i.e. the planned frequency of dead intervals in client/blackouts.
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Hodnoty základných ukazovateľov SAIDIP a SAIFIP dosiahnuté
v predchádzajúcom období:

V tomto smere sme dosiahli tieto parametre:

Rok

SAIDIP

SAIFIP

Rok

SAIDIU

SAIFIU

2011

146

0,47

2011

105

2,36

2012

81

0,36

2012

86

1,72

2013

85

0,35

2013

83

1,81

2014

89

0,35

2014

77

1,62

2015

118

0,46

2015

88

1,89

86

2,19

2016

179

0,60

2016

2017

140

0,49

2017

91

1,97

2018

190

0,60

2018

96

2,08

Z dôvodu extrémnych poveternostných podmienok, najmä silného vetra,
dažďa a sneženia došlo v priebehu roka k šiestim kalamitám s významným
prerušením distribúcie elektriny. Naše distribučné územie najviac postihli
kalamity v júni, júli a v októbri. Postihli predovšetkým hornaté regióny
Kysúc, Oravy, Liptova a Horehronia, 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. 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.

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.
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The values of the basic SAIDIP and SAIFIP indicators achieved in the previous
period:

In this context, we achieved the following parameters:

Year

SAIDIP

SAIFIP

Year

SAIDIU

SAIFIU

2011

146

0.47

2011

105

2.36

2012

81

0.36

2012

86

1.72

2013

85

0.35

2013

83

1.81

2014

89

0.35

2014

77

1.62

2015

118

0.46

2015

88

1.89

86

2.19

2016

179

0.60

2016

2017

140

0.49

2017

91

1.97

2018

190

0.60

2018

96

2.08

During the year, six disasters occurred due to extreme weather conditions,
mainly strong windstorms, rain and snowfall, resulting in significant
interruption of the electricity distribution. Our distribution region was mainly
affected by disasters in June, July and October. They affected mainly the
mountainous regions of Kysuce, Orava, Liptov and Horehronie, but outages
occurred also in other parts of central Slovakia. Particularly, the rooting out of
trees and their collapse on electric power equipment resulted in torn wires,
bent brackets, broken support points and broken insulators, causing the
interruption of distribution. Not only were the lines affected, but the HV and
LV stations were as well. To eliminate the consequences, our employees often
worked in very difficult-to-access terrain and demanding conditions. Their
aim was always to restore the supply of electricity to customers in the shortest
possible time.

In the event of unplanned interruptions in the electricity supply, caused in
particular by failures (whether due to adverse weather or technical reasons),
the priority is to restore the supply after interruption in the shortest possible
time and in accordance with the terms defined by the Decree of the
Regulatory Office for Network Industries No. 236/2016, which regulates the
quality standards of transmission, distribution and supply of electricity.
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3.3 HLAVNÉ AKTIVITY
A INVESTÍCIE Z HĽADISKA
ROZVOJA DISTRIBUČNEJ
SÚSTAVY
Pre zabezpečenie rozvoja a bezpečnej stability distribučnej sústavy sme v roku
2018 realizovali a pre ďalšie obdobie pripravili významné projekty na úrovni
distribučnej sústavy VVN.

NOSNÉ PROJEKTY ROKU 2018:
 ukončenie realizácie výstavby novej transformovne 110/22 kV Nováky, ktorá
zaistí bezpečné a spoľahlivé zásobovanie našich odberateľov s ohľadom
na potreby spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., v závodoch Elektrárne
Nováky (vyvedenie výkonu a napájanie vlastnej spotreby) a spoločnosti
Fortischem, a. s., Nováky (napájanie z prenosovej sústavy);
 celková rekonštrukcia 2 x 110 kV vedení č. 7855/603 z Kysuckého Nového
Mesta do Čadce v dĺžke 19 km. Rekonštrukcia pozostávala z výstavby nového
vedenia v pôvodnej trase zdemontovaného 110 kV vedenia. Išlo o prvé vedenie
tejto napäťovej úrovne vybudované na území Slovenska. Táto investícia bola
pre SSD jednou z najvýznamnejších v horizonte posledných rokov;



v júni 2018 začala výstavba novej transformovne 110/22 kV v Krásne nad
Kysucou. Bude slúžiť na zabezpečenie stabilného zásobovania elektrickou
energiou v okrese Čadca. Najväčším prínosom bude pokrytie požiadaviek na
nové odbery elektriny v Krásne nad Kysucou, kde vzniká priemyselný park;



od septembra do decembra prebehla prvá etapa rekonštrukcie VVN vedení
medzi uzlovými elektrickými stanicami Varín a Sučany v dĺžke 5,6 km. Práce
pozostávali z opravy stožiarov a výmeny vodičov po preizolácii;



štúdia realizovateľnosti výstavby novej transformovne 400/110 kV
v Považskej Bystrici, resp. v lokalite Ladce v súvislosti s postupným útlmom
napäťovej hladiny 220 kV;



príprava aplikácie nariadení Európskej komisie týkajúcich sa požiadaviek
na generátory elektriny (Requirements for Generators – RfG) z pohľadu
prístupu a pripojenia do distribučnej sústavy;

 príprava investičných akcii pre komplexné rekonštrukcie transformovní
Vlkanová, Bánoš, Rajčianka;

 ukončenie prvej etapy výmeny prístrojových transformátorov VVN v počte
111 ks. Tieto stavby prebiehajú v koordinácii viacerých zložiek našej
spoločnosti tak, aby boli vymenené prístrojové transformátory
v najkritickejších bodoch v čo najkratšom možnom čase pre zachovanie
bezpečnosti distribúcie elektrickej energie;

 rekonštrukcie riadiaceho informačného systému (RIS) v transformovniach
Prievidza, Hričov a Kysucké Nové Mesto.

 v mesiacoch apríl až október prebehla rekonštrukcia VVN vedení medzi
transformovňou v Žiari nad Hronom a transformovňou v Lieskovci v dĺžke
33,5 km. Rekonštrukcia pozostávala z čiastočnej úpravy stožiarov, preizolácie
elelektrických vedení a úplnej výmeny vodičov na vedeniach;
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3.3 MAIN ACTIVITIES AND
INVESTMENTS IN TERMS
OF THE DEVELOPMENT
OF THE DISTRIBUTION
SYSTEM
 In June 2018, the construction of a new 110/22 kV transformer substation
in Krásno nad Kysucou started. It will serve to secure a stable electricity
supply in the district of Čadca. The greatest benefit will be the coverage of
requirements for new supply of electricity in Krásno nad Kysucou, where an
industrial park is developed;

To ensure the development and safe stability of the distribution system, we
implemented and prepared significant projects for the next period at the VHV
level of the distribution system in 2018.

FLAGSHIP PROJECTS 2018:

 Between September and December, there was the first phase of the
reconstruction of the VHV lines between the nodal electric stations in Varín
and Sučany in the length of 5.6 km. The work consisted of repairing poles
and replacing wires after placing new insulation;

 Completion of the construction of a new 110/22 kV transformer substation
in Nováky, which will ensure safe and reliable supply for our customers with
respect to the needs of Slovenské elektrárne, a. s., in the Nováky Power Plant
(exported output and connection of own consumption) and the company
Fortischem, a. s., Nováky (power supply from the transmission system);

 Feasibility study for the construction of a new 400/110 kV transformer
substation in Považská Bystrica or at the Ladce site with respect to gradual
attenuation of the 220 kV voltage level;

 Total reconstruction of 2 x 110 kV lines no. 7855/603 from Kysucké Nové
Mesto to Čadca in the length of 19 km. The reconstruction consisted of
the construction of new lines on the original route of dismantled 110 kV
lines. They were the first lines of this voltage level built in Slovakia. This
investment has been one of the most significant investments for SSD in
recent years;

 Preparing the application of the European Commission’s regulations
concerning the Requirements for Generators (RfG) from the point of view
of access and connection to the distribution system;
 Preparation of investment actions for comprehensive reconstruction of the
Vlkanová, Bánoš, and Rajčianka transformer substations;

 Completion of the first stage of the replacement of 111 VHV instrument
transformers (IT). This type of construction is organized in coordination with
several units of our Company so that instrument transformers are replaced
at the most critical points in the shortest possible time to maintain the safe
distribution of electricity;

 Reconstruction projects of the Management Information System (MIS)
in the Prievidza, Hričov, and Kysucké Nové Mesto transformer substations.

 Between April and October, there was the reconstruction of the VHV
lines between the transformer substation in Žiar nad Hronom and
the transformer substation Lieskovec in the length of 33.5 km. The
reconstruction consisted of the partial modification of the poles, the new
insulation of electrical power lines, and the complete replacement of wires
on the lines;
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3.4 TECHNICKÉ
PARAMETRE
DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

3.5 OCHRANA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A BOZP

Technické parametre našej distribučnej sústavy v roku 2018:

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRÁCI

TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Celková dĺžka distribučnej sústavy v km
VVN

2 529

VN

10 894

NN

21 393

Počet transformovní, rozvodní, trafostaníc

9 207

Rozvodne VVN v staniciach PS/VVN

6

Transformovne VVN/VN

56

Transformačné a spínacie stanice VN/VN

70

Distribučné trafostanice VN/NN

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, dodávateľov,
odberateľov a verejnosti pokladáme za prioritnú podmienku svojho
podnikateľského zámeru.
V roku 2018 sme úspešne absolvovali dozorný 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.

34 816

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽÉRSKY SYSTÉM

9 075

V roku 2018 sme úspešne absolvovali dozorný audit systému
environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015. Výsledkom
auditu je certifikačným orgánom preukázaná zhoda s normou.
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3.4 TECHNICAL
PARAMETERS OF THE
DISTRIBUTION SYSTEM

3.5 ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND
THE AREA OF OHS

Technical parameters of our distribution system in the year 2018:

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AND OHS
Providing for the safety and health protection of our employees, suppliers,
customers and the public has top priority in our business plan.
In 2018 we successfully passed the Occupational Safety and Health
Management System (OHSAS 18001) supervisory audit, where key areas were
reviewed and compliance with the relevant standard was assessed.
We were actively involved in the European Union wide campaign “Healthy
workplaces – Week of Safety and Health at Work – Healthy Workplaces Control
Hazardous Chemical Substances” organized by the European Agency for
Safety and Health at Work.

TECHNICAL PARAMETERS OF THE DISTRIBUTION SYSTEM
Total length of the distribution system in km
Very high-voltage VHV

34,816
2,529

High-voltage HV

10,894

Low-voltage LV

21,393

Number of transformer substations, substations,
transformer stations

9,207

VHV Substations in stations TS/VHV
Transformer substations VHV/HV

56

Transformation and switching stations HV/HV

70

Distribution transformer stations HV/LV

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

6

In 2018 we successfully passed an environmental management system audit
under ISO 14001:2015. The audit results in compliance with the standard
confirmed by the certification body.

9,075
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OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITA
Všeobecnú ochranu biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja zabezpečujeme
používaním technických prvkov, ktoré zamedzujú úhynom vtáctva na
elektrických vedeniach. Naše záväzky v oblasti ochrany prírody a krajiny súvisia
s ochranou voľne žijúcich dravých vtákov
v regióne stredného Slovenska. V spolupráci s regionálnymi zložkami Štátnej
ochrany prírody SR sme vykonali prekládky bocianích hniezd z podperných
bodov elektrických vedení, ktoré spolu s dravcami predstavujú najohrozenejšiu
skupinu vtáctva pri úrazoch na elektrických vedeniach.

1 % nebezpečné odpady
podiel
produkovaných
odpadov
za rok 2018

12 % druhotné suroviny
87 % ostatné odpady

Vykonali sme montáž hniezdnych podložiek v exponovaných lokalitách. Na
vytypované rizikové podperné body VN a VVN vedení sme nainštalovali 498 ks
konzolových chráničiek a odkloňovačov letu. Pri komplexných rekonštrukciách
sme vymenili 293 podperných bodov s environmentálne vhodnejšou konzolou
Antibird, ktorá je konštrukčne zhotovená tak, aby zabraňovala úhynom na sieti.
Naše aktivity stále smerujú k bezpečnej prevádzke distribučnej siete a zároveň
k zníženiu potenciálnych úhynov chránených druhov vtáctva.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD

Zneškodňovanie a zhodnocovanie vyprodukovaných nebezpečných
a ostatných odpadov vykonávame prostredníctvom zmluvných oprávnených
spoločností. Odpady vznikli pri prevádzke a údržbe elektrických sietí,
distribučných zariadení, pri stavbách a rekonštrukciách. 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. Recyklované odpady sú železné a neželezné kovy, káble, vyradené
zariadenia vrátane elektromerov, batérií, olejov.

V roku 2018 sme vykonali lokálne sanácie a hydrogeologické prieskumy
v siedmich objektoch pod dohľadom Slovenskej inšpekcie životného prostredia
(SIŽP). Výsledkom všetkých sanačných prác bolo uvedenie územia do
pôvodného stavu na základe protokolu SIŽP o vykonaní a ukončení sanácií
a hydrogeologických prieskumov.
Na elektrických staniciach sme monitorovali znečistenie podzemných vôd
v podzemných vrtoch. Odbery podzemnej vody a následné analýzy ropných
látok v podzemných vodách znečistenie nepreukázali.
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NATURE AND BIODIVERSITY CONSERVATION
We ensure the general protection of biodiversity and sustainable development
by using technical elements, preventing the death of birds on electric lines.
Our commitments in the field of nature and landscape protection are related
to the protection of birds living in the wild in the region of Central Slovakia. In
cooperation with the regional authorities of the State Nature Conservancy of
the Slovak Republic, we carried out the relocation of stork nests from support
points of power lines. Together with predators they represent the most
endangered group of birds in electrical line injuries.

1 % hazardous waste
share
of waste
generated
for 2018

12 % secondary raw materials
87 % other waste

We installed nest supports in exposed locations. On predefined risk support
points of HV and VHV lines we installed 498 bracket protectors and flight
deflectors. During comprehensive reconstruction projects, we replaced 293
support points with a more environmentally appropriate Antibird, which is
designed to prevent the death of birds on electric lines. Our activities are still
aimed at the safe operation of the distribution network, while reducing the
potential death of protected bird species.

WASTE MANAGEMENT

SURFACE WATER AND GROUNDWATER PROTECTION

The disposal and recovery of hazardous and other waste generated is
performed through our authorized contractors. Waste was generated
during the operation and maintenance of electrical networks, distribution
facilities, during construction and reconstruction projects. In terms of the
waste management hierarchy, we consistently prefer waste recovery to
waste disposal. We have significantly reduced the share of hazardous waste
produced. We use available equipment to recycle inert building waste, such as
concrete columns and bases. Recycled waste includes ferrous and non-ferrous
metals, cables, discarded equipment including electricity meters, batteries,
and oils.

In 2018 under the control of the Slovak Environmental Inspectorate (SEI),
we performed local remediation and hydrogeological surveys at seven sites.
As a result of all the remediation work, the site was restored to the original
condition, based on the SEI’s protocol on the execution and completion of
remediation and hydrogeological surveys.
At electric substations, we monitored the pollution of groundwater in
underground wells. Groundwater sampling and subsequent analyses of oil
substances in groundwater did not show pollution.
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3.6 ZAMESTNANCI
K 31. decembru 2018 sme evidovali 1 309 zamestnancov. Miera dobrovoľnej
fluktuácie oproti minulému roku stúpla na úroveň 2,16 %. V priebehu roka
2018 odišlo 18 zamestnancov do dôchodku (starobný, predčasný, invalidný).
Priemerný vek zamestnancov k 31. decembru 2018 klesol oproti minulému
roku minimálne. Dostal sa na úroveň 45,64 roka. Priemerná dĺžka zamestnania
v skupine SSE taktiež klesla iba minimálne a na konci roka 2018 sa nachádzala
na úrovni takmer 19 rokov.

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 Spojenou školou v Nižnej. Od septembra 2018 absolvuje
praktické vyučovanie v našej spoločnosti 12 študentov na rôznych pracoviskách
v rámci divízie Prevádzka a údržba energetických zariadení.
V júni 2018 sa začal šiesty ročník programu „Trainee“. V rámci tohto programu
má 11 študentov piatych ročníkov vysokých škôl možnosť nadobudnúť
skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, dispečingu, projektovania,
vedenia stavieb, nových pripojení, údržby energetických zariadení,
informačných technológií a ľudských zdrojov.

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia
k 31. 12. 2018

podiel (v %)

Ženy

227

17,34

Muži

1 082

82,66

Spolu

1 309

100,0

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
V oblasti internej komunikácie nastalo v roku 2018 niekoľko zmien. Začali sme
na mesačnej báze vydávať elektronický interný časopis Distribučný magazín.
Pôvodná korporátna Linka – E sa od roku 2019 transformovala na elektronický
časopis SSE.

Neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie sa v pracovnej oblasti je dnes pre
zamestnancov a zamestnávateľa nevyhnutnosťou a veľkou devízou. Aj z tohto
dôvodu sme počas roka prinášali široké portfólio rozvojových a vzdelávacích
aktivít. Bolo to v oblasti školení, ktoré sú legislatívnou povinnosťou pre výkon
pozícií, odborného vzdelávania vo forme školení, kurzov, seminárov, konferencií
a workshopov.

Začala sa príprava aplikácie pre smartfóny, ktorú by mohli využívať
zamestnanci na robotníckych pozíciách na to, aby boli včas informovaní
o všetkých dôležitých udalostiach v spoločnosti.

V roku 2018 sme zamestnancov interne preškolili v oblasti GDPR a trestnej
zodpovednosti, ktoré boli zaradené do osnov adaptačného tréningu pre
novoprijatých zamestnancov. Prebehli
aj interné školenia v oblasti ekonomického a elektrotechnického minima,
regulácie a právneho povedomia.

Drobnými úpravami prešiel aj intranet, vďaka čomu je užívateľsky jednoduchší
a prehľadnejší.
V roku 2018 sme spustili niekoľko ankiet. Dôvodom bola snaha získať spätnú
väzbu od zamestnancov.

V roku 2018 sme do vzdelávania zamestnancov investovali 300-tisíc eur
a zrealizovali 902 vzdelávacích aktivít.
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3.6 EMPLOYEES
As at 31 December 2018, we recorded 1,309 employees. The rate of voluntary
fluctuation grew to 2.16% compared to the previous year. During the year 2018,
18 employees retired (old-age pension, early retirement, disability pension).
As at 31 December 2018, the average age of employees slightly decreased
compared to the previous year. It was at 45.64 years. The average length of
employment in the SSE Group also decreased only marginally and was almost
19 years at the end of 2018.

As part of the support for the development of secondary vocational electrical
education, we concluded contracts on practical training with three secondary
schools – the Secondary Technical School of Electrical Engineering in Žilina,
the Joint School in Banská Bystrica, and the Joint School in Nižná. Since
September 2018, 12 students have been taking practical lessons at our
Company in different workplaces within the Operation and Maintenance
of Power Installations Division.
In June 2018, the sixth year of the Trainee programme began. Within the
programme, 11 students of the 5th year of universities have the opportunity to
gain experience in project management, dispatching, designing, construction
management, new connections, maintenance of power installations,
information technology, and human resources.

Structure of employees by gender
As at 31. 12. 2018

Share (in %)

227

17.34

Men

1,082

82.66

Total

1,309

100.0

Women

INTERNAL COMMUNICATION
In the area of internal communication, several changes occurred in 2018. We
started to publish an electronic internal magazine “Distribučný magazín“ on
a monthly basis. Starting from 2019, the original corporate “Linka – E” was
transformed into the SSE’s electronic magazine.

Continuing education and improvement in the work area is now a necessity
and a great asset for employees and employers. That is why we brought a
wide portfolio of development and educational activities throughout the year.
In the area of training, which is a legal obligation for positions, we provided
professional education in the form of training, courses, seminars, conferences
and workshops.

Preparation for smartphone applications started, which can be used by
workers to be informed in a timely manner of all the important events in the
Company.

In 2018 we trained employees internally in the area of GDPR and criminal
liability, which were included in the curriculum of adaptation training
for new staff members. There was also internal training in economic and
electrotechnic minimum, regulation and legal awareness.

The Intranet has also undergone minor changes, making it more user-friendly
and transparent.
In 2018 we launched several surveys. The reason was the effort to get feedback
from employees.

In 2018 we invested EUR 300,000 in employee training and organized 902
training activities.
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4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ, A. S., V ROKU 2018
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Prevádzkové náklady spoločnosti dosiahli úroveň 322,4 mil. eur, z toho
najpodstatnejšiu časť tvorili náklady TPS (straty a doplatok - výkup elektrickej
energie od výrobcov OZE/KVET) a s tým súvisiace náklady na nákup elektrickej
energie na distribučné straty a prislúchajúcu odchýlku strát. Ďalšie významné
položky predstavujú osobné a ostatné prevádzkové náklady.

V oblasti ekonomiky a riadenia financií sa spoločnosť aj v roku 2018 zamerala
na vytvorenie optimálnych podmienok pre výkon hlavnej činnosti
a dosiahnutie plánovaných ekonomických výsledkov v oblasti rentability
a finančnej stability. V priebehu roka spoločnosť realizovala niekoľko projektov
a iniciatív zameraných na efektívnejšie vynakladanie finančných zdrojov
v oblasti prevádzkových nákladov ako aj investícií a na riadenie pracovného
kapitálu.

v mil. eur

2018

2017

Prevádzkové výnosy

436,0

540,0

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.

Prevádzkové náklady

-322,4

-340,1

EBITDA (výsledok pred započítaním odpisov,
úrokov, daní)

113,5

199,9

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

-59,5

-59,5

Za rok 2018 dosiahla naša spoločnosť zisk po zdanení vo výške 40,1 mil. eur,
čo prezentuje medziročný pokles o 66,0 mil. eur (-62%). Medziročný pokles je
spôsobený transakciami spojenými s podporou obnoviteľných zdrojov energie
v zmysle platnej legislatívy. Ziskovosť z hlavnej činnosti spoločnosti zostáva
medziročne stabilná.

Finančné náklady netto

-0,4

-0,5

Zisk pred zdanením

53,6

139,9

Daň z príjmov

-13,5

-33,8

Zisk po zdanení

40,1

106,1

Prevádzkové výnosy predstavujú 436,0 mil. eur, pričom najvýznamnejšiu časť
tvorili výnosy za distribúciu elektrickej energie a výnosy z TPS. Medziročný
pokles je spôsobený nižšou hodnotou korekcie TPS za obdobie t-2.
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4. REPORT ON THE ECONOMIC RESULTS
AND OPERATION OF THE COMPANY
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.
FOR THE YEAR 2018
ECONOMIC RESULTS

Operating costs of the Company reached EUR 322.4 mil., of which the most
significant part was the TPS costs (losses and surcharges - purchase of
electricity from producers from renewable sources and electricity and heat
cogeneration – OZE/KVET) and related costs for the purchase of electricity for
distribution losses and the associated loss deviation. Other significant items
are personnel and other operating costs.

In the field of economy and financing the Company focused on the creation
of optimal conditions for carrying out our main activity and achieving the
planned economic results of profitability and financial stability also in the
year 2018. Throughout the year, the Company implemented several projects
and initiatives aimed at spending more funds on operating costs as well as
investment and working capital management.

In EUR mil.

The financial statements of the Company as at 31 December 2018 were
compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards
(IFRS) as adopted by the European Union and as ordinary financial statements
in accordance with Article 17 par. 6 of Act of the National Council of the Slovak
Republic No. 431/2002 Coll. on accounting, as amended ("Accounting Act") for
the accounting period between 1 January 2018 and 31 December 2018.
For the year 2018, our Company achieved a profit after tax of EUR 40.1 mil.,
which represents a year-to-year decline of EUR 66.0 mil. (-62%). The year-toyear decline is due to transactions related to the promotion of renewable
energy sources in accordance with applicable legislation. Profitability from the
Company’s core business remains stable year-to-year.
Operating income accounts for EUR 436.0 mil., whereas the largest portion
represented the revenues for electricity distribution and TPS revenues. The
year-to-year decline is due to the lower TPS correction value for the period
of t-2.
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2018

2017

Operating income

436.0

540.0

Operating costs

-322.4

-340.1

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)

113.5

199.9

Depreciation of tangible and intangible
assets

-59.5

-59.5

Financial costs, net

-0.4

-0.5

Profit before tax

53.6

139.9

Income tax

-13.5

-33.8

Profit after tax

40.1

106.1

KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA – AKTÍVA, VLASTNÉ
IMANIE A ZÁVÄZKY
AKTÍVA
K 31. decembru 2018 aktíva spoločnosti dosiahli úroveň 1 074,6 mil. eur, čo
predstavuje medziročný nárast o 25,8 mil. eur (+2 %).
Dlhodobý majetok z toho predstavoval 774,1 mil. eur (72 % z hodnoty celkových
aktív). Najväčší podiel predstavuje distribučná sieť, budovy a stavby, stroje
a zariadenia a rozpracované investície. V roku 2018 sme zaevidovali prírastky
dlhodobého majetku vo výške 51,0 mil. eur (vrátane preložiek energetických
zariadení) a boli tvorené predovšetkým nvestíciami smerujúcimi do obnovy
a rozvoja distribučnej sústavy.
Krátkodobý majetok dosiahol úroveň 300,6 mil. eur (28 % z hodnoty celkových
aktív) Spoločnosť vykazovala k 31. decembru 2018 pohľadávky z obchodného
styku vo výške 22,8 mil. eur brutto, z toho pohľadávky v lehote splatnosti
predstavovali objem 19,6 mil. eur brutto. Prostriedky spravované materskou
spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s., na základe „Zmluvy
o poskytovaní služby cash-pooling” k 31. decembru 2018 predstavovali sumu
176,9 mil. eur a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej spoločnosti.

v mil. eur

2018

Aktíva

%

1074,6

Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Pasíva

2017

%

1048,9

774,1

72 %

783,5

75 %

300,6

28 %

265,3

25 %

1074,6

1048,9

Vlastné imanie

851,6

79 %

811,7

77 %

Dlhodobé záväzky okrem záväzkov
zo zmlúv a výnosov budúcich období

106,0

10 %

109,6

10 %

Krátkodobé záväzky okrem záväzkov
zo zmlúv

58,9

5%

74,1

7%

Záväzky zo zmlúv - pripojovacie
poplatky

31,3

3%

Dlhodobé výnosy budúcich období

26,7

2%

53,5

5%

PASÍVA
štruktúra
aktív

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. decembru 2018 výšku 851,6 mil. eur,
čo predstavuje 79 % hodnoty zdrojov krytia majetku. Medziročný nárast o +5 %
je spôsobený vyšším nerozdeleným ziskom.
Dlhodobé a krátkodobé záväzky okrem záväzkov zo zmlúv a výnosov budúcich
období predstavujú 15 % celkových zdrojov krytia majetku a ich výška bola k
31. decembru 2018 na úrovni 164,9 mil. eur, čo medziročne predstavuje pokles
o 18,7 mil. eur (-10 %). Významnými položkami boli najmä záväzky z odloženej
dane (86,3 mil. EUR), dlhodobé úvery (10,0 mil. eur) a záväzky z nakupovaných
materiálov a služieb (54,7 mil. eur).
S účinnosťou od 1. januára 2018 sú výnosy budúcich období za pripojovacie
poplatky vykázané ako záväzky zo zmlúv. V roku 2018 dosiahli výšku 31,3 mil.
eur.

2017

2018

25 %

28 %

dlhodobý majetok

75 %

72 %

krátkodobý majetok

2017

2018

5%

10 %

dlhodobé záväzky

77 %

79 %

vlastné imanie

7%

5%

krátkodobé záväzky

5%

3%

výnosy budúcich období

3%

záväzky do zmlúv

2017
2018

Dlhodobé výnosy budúcich období dosiahli výšku 26,7 mil. eur (2018 bez
pripojovacích poplatkov vykázaných samostatne), čo predstavuje 2 %
hodnoty krytia majetku pri medziročnom poklese o 26,7 mil. eur (-50 %).
Najvýznamnejšiu časť výnosov budúcich období predstavujú výnosy súvisiace
s majetkom nadobudnutým vydržaním a preložkami energetických zariadení
(23,0 mil. eur).

štruktúra
pasív

2017
2018
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CAPITAL STRUCTURE – ASSETS, EQUITY AND
LIABILITIES
ASSETS
As at 31 December 2018, the assets of the Company reached EUR 1,074.6 mil.,
which represents a year-to-year increase by EUR 25.8 mil. (+2%).
Non-current assets amounted to EUR 774.1 mil. (72% of the value of total
assets). The highest share is represented by the distribution system, buildings
and constructions, machinery, equipment and the investments in progress.
In 2018 we reported additions to non-current assets of EUR 51.0 mil. (including
relocations of power installations). Additions to non-current assets were mainly
generated by investments aimed at the renewal and development of the
distribution system.
Current assets reached EUR 300.6 mil. (28% of the value of total assets). As at
31 December 2018, the Company reported trade receivables in the amount
of EUR 22.8 mil. gross, out of which due receivables accounted for EUR 19.6
mil. gross. The funds managed by the parent company Stredoslovenská
energetika, a. s., on the basis of the ”Cash-Pooling Agreement” as at 31
December 2018 amounted to EUR 176.9 mil. and are reported as a receivable
from the parent company.

In EUR mil.

2018

Assets

%

1,074.6

Non-current assets
Current assets
Liabilities

2017

%

1,048.9

774.1

72%

783.5

75%

300.6

28%

265.3

25%

1,074.6

1,048.9

Equity

851.6

79%

811.7

77%

Long-term liabilities excl. liabilities
arising from contracts and deferred
income

106.0

10%

109.6

10%

58.9

5%

74.1

7%

Liabilities arising from contracts connection fees

31.3

3%

Long-term deferred income

26.7

2%

53.5

5%

Current liabilities excl. liabilities arising
from contracts

LIABILITIES
structure
of Assets

Equity of the Company as at 31 December 2018 reached EUR 851.6 mil., which
accounts for 79% of the value of the assets cover. A year-to-year increase by +5%
is due to higher retained earnings.
Long-term and current liabilities account for 15% of the total assets cover, and
their amount as at 31 December 2018 was EUR 164.9 mil. excluding liabilities
arising from contracts and deferred income, which represents a year-to-year
drop by EUR 18.7 mil.
(-10%). In particular, significant items included deferred tax liabilities (EUR
86.3 mil.), long-term loans (EUR 10.0 mil.), and commitments on purchased
materials and services (EUR 54.7 mil.).

2017

2018

25 %

28 %

non-current assets

75 %

72 %

current assets

2017

2018

5%

10 %

long-term liabilities

77 %

79 %

equity

7%

5%

current liabilities

5%

3%

deferred income

3%

Liabilities arising from contracts

2017
2018

Effective from 1 January 2018, deferred income for connection fees is reported
as liabilities arising from contracts. In 2018 they reached EUR 31.3 mil.
structure of
Liabilities

Long-term deferred revenues amounted to EUR 26.7 mil. (2018 excl.
connection fees reported separately), representing 2% of the value of the assets
cover, with a year-to-year drop by EUR 26.7 mil. (-50%). The most significant
part of the revenues for the coming years are revenues associated with the
assets acquired by withholding and the relocation of power equipment
(EUR 23.0 mil.).

2017
2018

39

5. SPRÁVA O ČINNOSTI
DOZORNEJ RADY
SPOLOČNOSTI
ZA ROK 2018
Dozorná rada spoločnosti pracovala počas roka 2018 v tomto zložení:
Ing. Pavol Mertus
William Price
Ing. Marcela Kumštárová
Ing. Vladimír Macášek
PaedDr. Jozef Bojčík
Ing. Drahomír Múdry
Ing. Dušan Majer
Ing. Igor Pištík
Ing. Miroslav Martoník

 vyhlásenie predstavenstva pre členov dozornej rady v zmysle článku XII
(21) (a) (ii) stanov za rok 2017 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 roka 2018;
 správu o výsledkoch auditov a kontrol za rok 2017 a plán auditov a kontrol
na rok 2018;
 informácie o hospodárskych výsledkoch vrátane vývoja plnenia plánu
CAPEX na rok 2018 za príslušné obdobia;
 správy o porovnaní reálnych nákladov na TPS s plánom roka 2018
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 2017
a Program súladu na rok 2018;
 informácie o vývoji realizácie investičnej akcie výstavby novej transformovne
110/22 kV v Novákoch;
 informáciu o implementácii GDPR v SSD, a. s., od 25. mája 2018.

predseda dozornej rady
podpredseda dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2018 stretla päťkrát – 15. marca
2018, 11. apríla 2018, 13. júna 2018, 19. septembra 2018 a 13. decembra 2018.
Na každom rokovaní bola dozorná rada uznášaniaschopná.
V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa stanov spoločnosti a Obchodného
zákonníka dozorná rada spoločnosti v roku 2018:
(a) Prijala tieto zásadné rozhodnutia:
 schválila Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017;
 schválila Stanovisko dozornej rady k návrhu Auditovanej riadnej
individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017 a k návrhu
predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2017;
 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 2018.

Dozorná rada v priebehu roka 2018 nepožiadala predstavenstvo spoločnosti
o zvolanie valného zhromaždenia.

ZÁVER:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia r. 2018 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.

(b) zobrala na vedomie najmä:
 príslušné rozhodnutia jediného akcionára v roku 2018;
 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 2018;

Táto správa bola schválená na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti konanom
dňa 10. apríla 2019.
Ing. Pavol Mertus
predseda dozornej rady
Stredoslovenská distribučná, a. s.
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5. REPORT ON THE
ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD
FOR THE YEAR 2018
The Supervisory Board of the Company worked in the following structure
during 2018:
Ing. Pavol Mertus
William Price
Ing. Marcela Kumštárová
Ing. Vladimír Macášek
PaedDr. Jozef Bojčík
Ing. Drahomír Múdry
Ing. Dušan Majer
Ing. Igor Pištík
Ing. Miroslav Martoník

 Statement of the Board of Directors for the members of the Supervisory
Board for 2017 within the meaning of Article XII (21) (a) (ii) of the Articles
concerning financial transactions carried out by the Company with related
parties in which the value of any such transaction individually or the series
of related transactions together exceed the amount of EUR 100,000, and the
Company’s transactions concluded under other than standard commercial
conditions;
 Information on related party transactions for the relevant quarters of the
year 2018;
 Report on the results of audits and inspections for 2017 and the audit and
control plan for 2018;
 Information on economic results, including the development of CAPEX 2018
plan fulfilment for the relevant periods;
 TPS real cost comparison reports with the 2018 plan for the relevant periods;
 Information on pending lawsuits that may have a significant negative
impact on the Company’s economy;
 The Annual Report on the fulfilment of the Compliance Programme of the
Company for 2017, and the Compliance Programme 2018;
 Information on the development of the investment project for the
construction of a new 10/22 kV transformer substation in Nováky;
 Information on the implementation of the GDPR in SSD, a. s., from 25 May 2018.

Chairman of the Supervisory Board
Vice-Chairman of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board

In the year 2018, the Supervisory Board convened five times at its meetings
– on 15 March 2018, 11 April 2018, 13 June 2018, 19 September 2018, and 13
December 2018. The Supervisory Board had a quorum at each meeting.
In the scope of its powers and in accordance with the Articles of Association
and the Commercial Code, in 2018 the Supervisory Board:
(a) Adopted the following fundamental decisions:
 Approved the Report on Activities of the Supervisory Board for 2017;
 Approved the Opinion of the Supervisory Board on the draft audited
ordinary individual financial statements prepared as at 31 December 2017
and on the proposal of profit distribution of the Board of Directors for 2017;
 Approved the relevant proposals of variable parts of remuneration of
members of the Board of Directors in accordance with the applicable
remuneration principles of members of the Board of Directors;
 Examined, within the meaning of Article XI (1) (h) of the Articles of
Association, a proposal for the individual annual budget and business plan
of the Company, including the proposal of the CAPEX plan for 2018.

During 2018 the Supervisory Board did not request the Board of Directors of
the Company to convene a General Meeting.

CONCLUSION:
Throughout the course of the whole period of the year 2018, the Supervisory Board
properly fulfilled its controlling function pursuant to the Articles of Association
of the Company and Article 197 and following of the Commercial Code.
The Supervisory Board did not discover any breach of the Articles of
Association or valid legal provisions by the Board of Directors in performing the
business activities of the Company.
This Report was approved by the Supervisory Board of the Company at its
meeting held on 10 April 2019.

(b) Noted, in particular:
 Relevant decisions of the sole shareholder in the year 2018;
 Information on basic objectives of the Company’s business management,
as well as on the expected development of assets, finances and revenues of
the Company in accordance with Article 193 of the Commercial Code for the
Supervisory Board for the year 2018;

Ing. Pavol Mertus
Chairman of the Supervisory Board
Stredoslovenská distribučná, a. s.
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6. NÁVRH
PREDSTAVENSTVA
NA ROZDELENIE ZISKU
ZA ROK 2018

v eurách
Auditovaný čistý zisk za rok 2018

40 102 879,71

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

40 102 879,71

7. STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S., K RIADNEJ
INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
K 31. DECEMBRU 2018 A K NÁVRHU
NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2018
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2019 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti
k 31. decembru 2018 vrátane správy nezávislého audítora KPMG Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 15. marca 2019 a návrh predstavenstva na rozdelenie
zisku spoločnosti za rok 2018.
Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., o d p o r ú č a riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s.:
1. schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., k 31. decembru 2018,
2. schváliť tento návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., za rok 2018:
v eurách
Auditovaný čistý zisk za rok 2018

40 102 879,71

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

40 102 879,71

V Žiline dňa 10. apríla 2019

Ing. Pavol Mertus,
predseda dozornej rady
Stredoslovenská distribučná, a. s.
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6. PROPOSAL OF THE
BOARD OF DIRECTORS
FOR THE DISTRIBUTION
OF PROFITS FOR THE
YEAR 2018

In EUR
Audited net profit for the year 2018

40,102,879.71

Allocation to Social Fund

0.00

Royalties for members of the Board of Directors and of the
Supervisory Board

0.00

Part of the profit kept in equity on the account of Retained
earnings of the previous years

0.00

Net profit available for distribution of dividends to the
shareholder

40,102,879.71

7. OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S. ON
ORDINARY INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS AS
AT 31 DECEMBER 2018 AND ON PROPOSAL FOR THE
DISTRIBUTION OF PROFITS FOR THE YEAR 2018
The Supervisory Board of Stredoslovenská distribučná, a. s., at its meeting held on 10 April 2019, verified the Ordinary Individual Financial Statements of the Company as
at 31 December 2018, including the report of the independent auditor KPMG Slovensko, spol.
s r.o., SKAU licence no. 96 dated 15 March 2019, and a proposal of the Board of Directors for the distribution of the Company’s profit for the year 2018.
Based on the above mentioned, the Supervisory Board of Stredoslovenská distribučná, a. s., r e c o m m e n d s the General Meeting of the company
Stredoslovenská distribučná, a. s. to:
1. Approve the Ordinary Individual Financial Statements of Stredoslovenská distribučná, a. s., as at 31 December 2018,
2. Approve the proposal for the distribution of profits of Stredoslovenská distribučná, a. s. for 2018:
In EUR
The audited net profit for the year 2018

40,102,879.71

Allocation to social fund

0.00

Royalties for members of the Board of Directors and of the Supervisory Board

0.00

Part of the profit kept in equity on the account of Retained earnings of the previous years

0.00

Net profit available for distribution of dividends to the shareholder

40,102,879.71

In Žilina, on 10 April 2019

Ing. Pavol Mertus,
Chairman of the Supervisory Board
Stredoslovenská distribučná, a. s.
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8. SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMU SÚLADU
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ, A. S., ZA ROK 2018
ÚVOD:

2. PROGRAM SÚLADU V SPOLOČNOSTI

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.

Na základe uvedených legislatívnych noriem pre nezávislé postavenie
prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo vertikálne integrovanom podniku bolo
v skupine SSE zabezpečené právne odčlenenie prevádzky distribučnej sústavy
do samostatnej spoločnosti, pričom práva a povinnosti prevádzkovateľa
distribučnej sústavy prešli na spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s.
Zároveň bol predstavenstvom v roku 2005 schválený záväzný interný
dokument Program súladu, ktorý obsahuje zoznam opatrení zameraných
na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa distribučnej
sústavy. Program súladu sa pravidelne upravuje na príslušný rok a rešpektuje
všetky zmeny v legislatíve.

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.

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.

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.

Program súladu je dokument, ktorý obsahuje opatrenia zabezpečujúce
nediskriminačný a transparentný prístup ku všetkým účastníkom trhu
zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „DS“).

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.

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Na základe uvedeného je prevádzkovateľ DS povinný podľa § 31 ods. 6 a §32
ods. 8 pís. 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.
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8. REPORT ON THE FULFILMENT OF THE
COMPLIANCE PROGRAMME OF STREDOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ, A. S. FOR THE YEAR 2018
INTRODUCTION:

2. THE COMPLIANCE PROGRAMME IN THE COMPANY

Stredoslovenská distribučná, a. s. (hereinafter: the "Company"), having its
registered office at Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Reg. No. (IČO): 36 442
151, registered in the Commercial Register of the District Court Žilina, Section
Sa, Insertion no. 10514/L, founded in 2006, being the holder of the electricity
distribution license No. 2007E 0260 in full version issued by the Regulatory
Office for Network Industries (hereinafter: the "Office"), is a distribution system
operator and at the same time a part of a vertically integrated entity.

On the basis of the above mentioned legislative standards for the Independent
Position of the Distribution System Operator in the Vertically Integrated
Company, the SSE Group provided the legal unbundling of the distribution
system operation into a separate company, while the rights and obligations
of the distribution system operator have been transferred to Stredoslovenská
distribučná, a. s. At the same time, the Board of Directors approved in 2005 a
binding internal document of the Compliance Programme, which contains
a list of measures aimed at ensuring the non-discriminatory behaviour of the
distribution system operator. The Compliance Programme is updated on a
regular basis for the respective year, while respecting all legislative changes.

This report provides transparent information on the fulfilment of the legislative
framework for such an organized Company in the field of transparent
and non-discriminatory approach to all customers and participants in the
electricity market.

The legislative framework of the Compliance Programme is established by
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council, which
was implemented in the Slovak Republic into Act No. 251/2012 Coll. – the
Energy Act. This legislation sets out the rules for the internal electricity market.

In accordance with the aforementioned legal obligations, all obligations arising
from current legislation, i.e. elaboration and approval of the new Compliance
Programme of the Company, including the Action plan of measures and the
appointment of a person required to ensure compliance in the company, were
performed. Effective from 1 January 2013, the person required to ensure the
compliance in the Company was appointed, thereby creating the appropriate
institutional background for the implementation of the approved Compliance
Programme of the Company.

The Compliance Programme is a document containing measures that ensure
a non-discriminatory and transparent approach to all market participants by
the distribution system operator (hereinafter: the "DS").

In 2015 an update of the Compliance Programme was carried out as since
1 April 2014, an organizational change occurred in the Company which
required new responsibilities to be taken into account in its structure.

1. LEGISLATIVE FRAMEWORK

Based on the above mentioned, the DS operator is obliged to produce a
report on the fulfilment of the "Compliance Programme", which is part of the
"Annual Report" according to Article 31 par. 6 and Article 32 par. 8 b) of Act No.
251/2012 Coll. on Energy. It is also obliged, within the meaning of Article 20 of
Act No. 431/2002 Coll. on Accounting, as amended, to publish a report on the
implementation of the measures specified in the Compliance Programme.
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3. PLNENIE OPATRENÍ PROGRAMU SÚLADU
POČAS ROKA 2018
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.

MONITORING A KONTROLA/AUDIT

Počas roka 2018 pokračovala implementácia zmeny organizačnej štruktúry
spoločnosti. Tento proces obsahoval implementáciu nových procesov,
ktoré prešli zo SSE, a. s., a taktiež boli upravené, prípadne vypracované nové
interné smernice. V rámci prehodnocovania bolo prepracovaných spolu 75
smerníc a iných 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 2018 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 2018 bolo preškolených 206 zamestnancov v oblasti
unbundlingu.

Opatrenia Akčného plánu Programu súladu sú zamerané na činnosti
v oblastiach:

PREVENCIA:

Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 2018 zamerané najmä na
zvyšovanie povedomia zamestnancov o Programe súladu.
Priebežne sa uskutočňovali školenia pre novoprijatých zamestnancov. V roku
2018 bolo vyškolených 206 zamestnancov:
 v SSD 120 zamestnancov (z toho 2 presun v rámci skupiny, 6 návratov
z materských a rodičovských dovoleniek, 29 zamestnancov na dohodu,
83 novoprijatých zamestnancov).
 v rámci skupiny SSE, a. s. bolo 86 zamestnancov (z toho SSE, a. s. - 75,
EEM, a. s. - 6 a SSE – Metrológia, s. r. o. – 5 zamestnancov)

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 2018 splnené.
Vypracoval:
Ing. Ján Michalík, PhD.
osoba povinná zabezpečiť súlad
20. marca 2019
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3. FULFILMENT OF THE COMPLIANCE PROGRAMME
MEASURES DURING THE YEAR 2018
Part of the Compliance Programme is the Action Plan, which contains the list
of measures for the relevant calendar year and is subject to an annual update.
By implementing measures and monitoring their compliance, the appointed
person is required to ensure compliance while addressing ad-hoc situations
related to ensuring the non-discriminatory behaviour of the distribution
system operator and the protection of confidential information; receives and
solves incentives from external and internal environment pointing to possible
violation of the Compliance Programme’s principles and updates the Action
Plan of the Compliance Programme, if necessary, and proposes further
measures.

MONITORING AND CONTROL/AUDIT

Throughout the year 2018, the implementation of the change within the
organizational structure of the Company continued. This process involved
the implementation of new processes that passed from SSE, a. s., and were
also modified or new internal directives were drafted. In terms of review,
75 guidelines and other internal documents related to the operation of
the distribution system were revised to ensure their implementation in
accordance with Compliance Programme principles. At the same time, the
inspection targeting information security protection related to the operation of
the distribution system against the access of unauthorized persons was carried
out, aimed at verifying access rights to distribution systems, contractual
relations and disclosure of information. In terms of Compliance management,
i.e. verifying each internal or external complaint related to the application
of the Compliance Programme’s principles by the Compliance officer, no
complaint was addressed during 2018. Apart from that, the Compliance
officer was receiving, consulting and dealing with internal requests from
employees related to their actions so as not to infringe the rules on ensuring
non-discriminatory behaviour of the distribution system operator and the
protection of confidential information. In 2018 we trained 206 employees
in the area of unbundling.

The measures of the Action Plan of the Compliance Programme are focused
on activities in the following areas:

PREVENTION:

During 2018 the prevention measures focused mainly on the increase of
employee awareness in the field of the Compliance Programme.
Training for newly recruited staff was organized continuously. In 2018 we
trained 206 employees:
 In SSD 120 employees (out of which: 2 relocations within the Group, 6
employees returned from maternity and parental leave, 29 employees with
an agreement, 83 newly recruited employees).
 In the of SSE, a. s. Group 86 employees (out of which: SSE, a. s. - 75,
EEM, a. s. - 6 and SSE – Metrológia, s. r. o. – 5 employees)

ASSESSMENT AND REPORTING

This area contains mainly the assessment of achieved objectives as related to
the implementation of the Compliance Programme, which is in the form of
monthly reports and in the form of this Report included in the Annual Report
of the Company and submitted to the RONI according to the valid legislation.
In conclusion, it may be stated that the tasks listed in the Action Plan were
fulfilled in 2018.
Author:
Ing. Ján Michalík, PhD.
Compliance Officer
20 March 2019
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9. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ
NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA,
ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe a v účtovnej závierke za rok 2018.

10. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU
A VÝVOJA
Spoločnosť nemala v roku 2018 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

11. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH
LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ
Spoločnosť v roku 2018 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

12. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.
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9. EVENTS OF SPECIAL RELEVANCE OCCURRING
AFTER THE ACCOUNTING PERIOD FOR WHICH
THE ANNUAL REPORT IS PREPARED
No events occurred after 31 December 2018 that would require publishing or reporting in the annual report and the financial statements for the year 2018.

10. EXPENSES RELATED TO ACTIVITIES IN THE FIELD
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
The Company did not have any expenses related to activities in the field of research and development in 2018.

11. ACQUISITION OF OWN SHARES, TEMPORARY
CERTIFICATES, BUSINESS SHARES AND STOCK
In 2018 the Company did not acquire any of its own shares, temporary stock, or business shares.

12. ORGANIZATIONAL UNITS OF THE ACCOUNTING
ENTITY ABROAD
The Company has no branches abroad.
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Stredoslovenská distribučná, a.s.
Správa nezávislého audítora a
účtovná závierka
k 31. decembru 2018
zostavená podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)
v znení prijatom Európskou úniou

KPMG Slovensko spol. s r. o.

Dvorakovo nabrezie 1 O
P.O.Box7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 4111
Fax
+421 (0)2 59 98 42 22
Internet
www.kpmg.sk

Sprava nezavisleho auditora
Akcionarovi, dozomej rade a predstavenstvu spolocnosti Stredoslovenska distribucna, a.s.:
Sprava z auditu uctovnej zavierky
Nazor

Uskutocnili sme audit uctovnej zavierky spolocnosti Stredoslovenska distribucna, a.s.
(,,Spolocnost'"), ktora obsahuje vykaz o financnej situacii k 31. decembru 2018, vykazy ziskov
a strat, komplexneho vysledku, zmien vlastneho imania a peiiaznych tokov za rok konciaci sa
k uvedenemu datumu, a poznamky uctovnej zavierky, ktore obsahuju suhrn vyznamnych
uctovnych zasad a uctovnych met6d.
Podl'a misho nazoru, prilozena uctovna zavierka poskytuje pravdivy a vemy obraz financnej
situacie Spolocnosti k 31. decembru 2018, vysledku jej hospodarenia a peiiaznych tokov za rok
konciaci sa k uvedenemu datumu podl'a Medzinarodnych standardov financneho vykaznictva
v zneni prijatom Eur6pskou uniou.
Zaklad pre nazor

Audit sme vykonali podl'a medzinarodnych auditorskych standardov (International Standards
on Auditing, ISA). Nasa zodpovednost' podl'a tychto standardov je uvedena v odseku
Zodpovednost' auditora za audit uctovnej zavierky. Od Spolocnosti sme nezavisli podl'a
ustanoveni zakona c. 423/2015 Z. z. o statutarnom audite a o zmene a doplneni zakona
c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (,,zakon o statutamom audite")
tykajucich sa etiky, vratane Etickeho k6dexu auditora, relevantnych pre nas audit uctovnej
zavierky a splnili sme aj ostatne poziadavky tychto ustanoveni tykajucich sa etiky. Sme
presvedceni, ze auditorske dokazy, ktore sme ziskali, poskytuju dostatocny a vhodny zaklad
pre nas nazor.
Zodpovednost' statutarneho organu a osob poverenych spravou a riadenim za uctovnu zavierku

Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky tak, aby poskytovala
pravdivy a vemy obraz podl'a Medzinarodnych standardov financneho vykaznictva v zneni
prijatom Eur6pskou uniou a za tie inteme kontroly, ktore povazuje za potrebne na zostavenie
uctovnej zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo
chyby.
Pri zostavovani uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny z.a zhodnotenie schopnosti
Spolocnosti nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za opisanie skutocnosti tykajucich sa
nepretrziteho pokracovania v cinnosti, ak je to potrebne, a za pouzitie predpokladu
nepretrziteho pokracovania V cinnosti V uctovnictve, ibaze by mal V umysle Spolocnost'
zlikvidovat' alebo ukoncit' jej cinnost', alebo by nemal inu realisticku moznost' nez tak urobit'.
Osoby poverene spravou a riadenim su zodpovedne za dohl'ad nad procesom fmancneho
vykaznictva Spolocnosti.

KPMG Slovensko spol. s r. o., a Slovak limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity.

Obchodny register Okresn�ho sudu
Bratislava i, oddiel Sro, vlo2ka t. 4864/B
Commercial register of District court
Bratislava I, section Sro, file No. 4864/B

ICO/Aegistration number: 31 348 238
Eviden�nl! �Isla licencie audftora: 96
Licence number of statutory auditor: 96

Zodpovednost' auditora za audit uctovnej zavierky

Nasou zodpovednost'ou je ziskat' primerane uistenie, ci uctovna zavierka ako celok neobsahuje
vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' spravu auditora,
vratane nazoru. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stupiia, ale nie je zarukou toho, ze
audit vykonany podl'a medzinarodnych auditorskych standardov vzdy odhali vyznamne
nespravnosti, ak take existuju. Nespravnosti mozu vzniknut' V dosledku podvodu alebo chyby
a za vyznamne sa povazuju vtedy, ak by sa dalo odovodnene ocakavat', ze jednotlivo alebo
v suhrne by mohli ovplyvnit' ekonomicke rozhodnutia pouzivatel'ov, uskutocnene na zaklade
tejto uctovnej zavierky.
V ramci auditu uskutocneneho podl'a medzinarodnych auditorskych standardov, pocas celeho
auditu uplatiiujeme odborny usudok a zachovavame profesionalny skepticizmus. Okrem toho:
•

Identifikujeme a posudzujeme rizika vyznamnej nespravnosti uctovnej zavierky, ci uz
v dosledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutociiujeme auditorske postupy
reagujuce na tieto rizika a ziskavame auditorske dokazy, ktore su dostatocne a vhodne na
poskytnutie zakladu pre mis nazor. Riziko neodhalenia vyznamnej nespnivnosti v dosledku
podvodu je vyssie ako toto riziko V dosledku chyby, pretoze podvod moze zahmat' tajnu
dohodu, falsovanie, umyselne vynechanie, nepravdive vyhlasenie alebo obidenie internej
kontroly.

•

Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli navrhnut'
auditorske postupy vhodne za danych okolnosti, ale nie za ucelom vyjadrenia nazoru na
efektivnost' intemych kontrol Spolocnosti.

•

Hodnotime vhodnost' pouzitych uctovnych zasad a uctovnych met6d a primeranost'
uctovnych odhadov a uvedenie s nimi suvisiacich informacii, uskutocnene statutarnym
organom.

•

Robime zaver O tom, ci statutarny organ vhodne V uctovnictve pouziva predpoklad
nepretrziteho pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych dokazov zaver
o tom, ci existuje vyznamna neistota v suvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by
mohli vyznamne spochybnit' schopnost' Spolocnosti nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak
dospejeme k zaveru, ze vyznamna neistota existuje, sme povinni upozomit' v nasej sprave
auditora na suvisiace informacie uvedene v uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie
nedostatocne, modifikovat' nas nazor. Nase zavery vychadzaju z auditorskych dokazov
ziskanych do datumu vydania nasej spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti vsak
mozu sposobit', ze Spolocnost' prestane pokracovat' V nepretrzitej cinnosti.

•

Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky vratane informacii
v nej uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene transakcie a udalosti
sposobom, ktory vedie k ich vememu zobrazeniu.

S osobami poverenymi spravou a riadenim komunikujeme okrem ineho o planovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych vyznamnych
nedostatkov intemej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistime.

Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych privnych predpisov

Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju VO vyrocnej sprave

Statutarny organ je zodpovedny za infonnacie uvedene vo vyrocnej sprave, zostavenej podl'a
poziadaviek zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (,,zakon
o uctovnictve"). Nas vyssie uvedeny nazor na uctovnu zavierku sa nevzt'ahuje na ine infonnacie
vo vyrocnej sprave.
V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa
s informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave a posudenie, ci tieto ine informacie nie su vo
vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi poznatkami, ktore sme
ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak zdaju byt' vyznamne nespravne.
Vyrocnu spravu sme ku dim vydania spnivy auditora z auditu uctovnej zavierky nemali
k dispozicii.
Ked' ziskame vyrocnu spravu, posudime, ci vyrocna sprava Spolocnosti obsahuje infonnacie,
ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnictve, a na zaklade prac vykonanych pocas auditu
uctovnej zavierky vyjadrime nazor, ci:
•

infonnacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2018 su v sulade s uctovnou
zavierkou za dany rok,

•

vyrocna sprava obsahuje informacie podl'a zakona o uctovnictve.

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

15. marca 2019
Bratislava, Slovenska republika
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Stredoslovenská distribučná, a.s.
Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2018 zostavený podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

1

Výkaz o finančnej situácii
Poznámka

Stav k 31. decembru
2018
2017

MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a
iné pohľadávky
Pohľadávky z dane z príjmov
Pohľadávky voči materskej účtovnej
jednotke (Cash Pooling)
Príjmy buducích období
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

5
6

8

9
10

759 279
14 784
774 063

768 202
15 320
783 522

2 099

2 132

21 588
1 681

23 954
-

176 947
97 832
413
300 560

98 425
138 176
2 647
265 334

1 074 623

Majetok spolu

1 048 856

VLASTNÉ IMANIE
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Nepeňažný vklad materskej spoločnosti
Ostatné zložky komplexného výsledku
Nerozdelený zisk
Vlastné imanie spolu

11
11

499 835
99 967
3 401
-1 897
250 335
851 641

499 835
99 967
3 401
-1 754
210 232
811 681

15
16
17
13
12

10 000
86 341
9 683
30 377
26 744
163 145

13 800
86 976
8 820
53 484
163 080

14

54 749
3 897
924
267
59 837

55 913
13 231
3 941
1 010
74 095

222 982

237 175

1 074 623

1 048 856

ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
Záväzky voči materskej účtovnej jednotke (úvery)
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé rezervy
Záväzky zo zmlúv dlhodobé
Výnosy budúcich období dlhodobé
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Záväzky z dane z príjmov
Záväzky voči materskej účtovnej jednotke (úvery)
Záväzky zo zmlúv krátkodobé
Krátkodobé rezervy
Záväzky spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu

15
13
17

Poznámky na stranách 5 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
2
Výkaz ziskov a strát a Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembrom 2018 zostavený podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz ziskov a strát

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

Rok končiaci 31. decembra
2018
2017

18

430 666

534 863

20
22

-268 081
-37 662
-59 501

-291 460
-36 536
-59 454

-5 790
10 223
5 301
-21 121
54 035

-4 736
10 587
5 150
-18 000
140 414

5, 6

19
21

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

23
23

-404
-4
-408
53 627

-520
-4
-524
139 890

Daň z príjmov

24

-13 524
40 103

-33 761
106 129

Zisk za účtovné obdobie

Výkaz komplexného výsledku

Poznámka
Zisk za účtovné obdobie
Ostatné zložky komplexného výsledku:
Poistno-matematická strata
Odložená daň
Ostatné zložky komplexného výsledku spolu:
Komplexný výsledok za účtovné obdobie
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Rok končiaci 31. decembra
2018
2017
40 103
106 129
-181
38
-143
39 960

Poznámky na stranách 5 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

-376
79
-297
105 832

Stredoslovenská distribučná, a.s.
3
Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembrom 2018 zostavený podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Základné
imanie

Zákonný
rezervný
fond

Nepeňažný
vklad
materskej
spoločnosti

499 835
-

99 967
-

3 401
-

210 232
40 103

-1 754
-

811 681
40 103

Poistno-matematická strata
z dlhodobých
Nerozdelený zamestnaneckých požitkov
zisk
už očistená o daň

Vlastné
imanie spolu

Zostatok k 1. januáru 2018
Zisk za účtovné obdobie 2018
Ostatné zložky komplexného
výsledku spolu
Zostatok k 31. decembru
2018

-

-

-

-

-143

-143

499 835

99 967

3 401

250 335

-1 897

851 641

Zostatok k 1. januáru 2017

499 835

99 967

3 401

104 103

-1 457

705 849

-

-

-

106 129

-

106 129

-

-

-

-

-297

-297

499 835

99 967

3 401

210 232

-1 754

811 681

Zisk za účtovné obdobie 2017
Ostatné zložky komplexného
výsledku spolu
Zostatok k 31. decembru
2017

Poznámky na stranách 5 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

4

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

5, 6

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku

Rok končiaci 31. decembra
2018
2017
53 627

139 890

59 731

59 270

-69

-305

-230

184

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam

8

165

97

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

17
23

876
404
114 504

971
520
200 627

8, 9

-35 875
38
-402
78 265

-132 779
-257
-4 686
62 905

78 265
-422
-29 033
48 810

62 905
-559
-14 573
47 773

-48 074
874
-47 200

-42 159
1 128
-41 031

-3 844
-3 844

-4 107
-4 107

-2 234

2 635

2 647

12

413

2 647

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

12, 14

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

23

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

5, 6

Peňažné toky z finančnej činnosti
Splátky pôžičiek prijatých od materskej účtovnej jednotky
Čisté peňažné prostriedky použité na finančnú činnosť
Čisté zníženie (-)/zvýšenie (+) peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku
obdobia
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci
obdobia

Poznámky na stranách 5 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Všeobecné informácie

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

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2018 bola nasledovná:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Spolu

Absolútna hodnota
v tis. EUR

Vlastnícky podiel %

Hlasovacie práva %

499 835
499 835

100
100

100
100

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., ktorá vlastní 100%ný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. zostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku a je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, 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, 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 2018 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.
K 31. decembru 2017 konsolidovanú účtovnú závierku najširšej skupiny účtovných jednotiek
zostavovala spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) so sídlom Pařížská 130/26,
Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 je uložená v
mieste sídla spoločnosti EPH. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde je uložená
konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017, je Městský soud v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha,
Česká republika.
Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 28. júna 2018 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2017.
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti a správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 bola
uložená a zverejnená v Registri účtovných závierok 29. marca 2018. Výročná správa s dodatkom správy
nezávislého audítora k 31. decembru 2017 bola uložená do Registra účtovných závierok
10. júla 2018.
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Schválenie audítora
Valné zhromaždenie Spoločnosti menovala KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora účtovnej závierky
za rok končiaci sa 31. decembra 2018 dňa 28. júna 2018.
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 2018 mala Spoločnosť v priemere 1 294 zamestnancov (2017: 1 284), z toho 9 vedúcich
zamestnancov (2017: 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 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.
Slovenský zákon o účtovníctve vyžaduje, aby Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za rok končiaci
31. decembra 2018 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 2018.
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.
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Zmeny účtovnej politiky
Spoločnosť aplikovala účtovný štandard IFRS 15 retrospektívne s kumulatívnym vplyvom zaúčtovaným
do počiatočného stavu nerozdeleného zisku alebo iných komponentov vlastného imania v čase prvotnej
aplikácie. Účtovný štandard je aplikovaný bez zmeny údajov za minulé obdobie.
Spoločnosť vykázala v rámci časti Dlhodobé záväzky kategóriu Záväzky zo zmlúv, do ktorej presunula
dlhodobú časť poplatkov zákazníkov za pripojenie do distribučnej siete a následný prístup
k poskytovaniu distribučných služieb, ktoré pred zmenou prezentácie boli súčasťou Výnosov budúcich
období.
V rámci časti Krátkodobé záväzky Spoločnosť vykázala kategóriu Záväzky zo zmlúv, do ktorej presunula
krátkodobú časť poplatkov zákazníkov za pripojenie do distribučnej siete a následný prístup
k poskytovaniu distribučných služieb, ktoré pred zmenou prezentácie boli súčasťou Záväzkov z
obchodného styku a iných záväzkov.
Nasledovná tabuľka sumarizuje úpravy vykonané v Individuálnom Výkaze o finančnej situácii:

Rok končiaci 31. decembra 2018
Stav bez efektu
aplikácie IFRS 15

Efekt aplikácie
IFRS 15

Stav po zmene
prezentácie

Dlhodobé záväzky
Výnosy budúcich období
Záväzky zo zmlúv
Ostatné dlhodobé záväzky

57 121
106 024
163 145

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné
záväzky
Záväzky zo zmlúv
Ostatné krátkodobé záväzky

-30 377
30 377

30 377

-

106 024

-

163 145

55 673

-924

-

924

4 164
59 837

26 744

-

54 749
924
4 164
59 837

Prvotná aplikácia IFRS 9 nemala významný vplyv na účtovnú závierku.
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 2018 a neboli použité pri zostavení
tejto účtovnej závierky.
IFRS 16 Lízingy
Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je dovolená,
ak spoločnosť aplikuje aj IFRS 15.
IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Štandard odstraňuje súčasný
duálny model účtovania u nájomcu. Namiesto toho vyžaduje, aby spoločnosti vykázali väčšinu nájmov
v súvahe podľa jednotného modelu, 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 ako majetok vykázal právo používania (angl. right-of-use asset) a záväzok z
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lízingu. Právo používania sa odpisuje a záväzok sa úročí. Toto bude mať za následok vyššie náklady u
väčšiny lízingov hneď na začiatku, aj keď nájomca platí konštantné ročné nájomné.
Nový štandard prináša aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré zahŕňajú:
 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 z veľkej časti nemá vplyv na účtovanie u prenajímateľa. Prenajímateľ bude
naďalej rozlišovať medzi finančným a operatívnym lízingom.
Očakáva sa, že nový štandard bude mať pri jeho prvej aplikácii vplyv na účtovnú závierku, nakoľko
vyžaduje, aby Spoločnosť vykázala vo výkaze finančnej pozície majetok a záväzky, ktoré sa týkajú
operatívneho lízingu.
Spoločnosť vykáže nový majetok a záväzky najmä z operatívnych nájmov budov a automobilov.
Charakter nákladov, ktoré sa týkajú týchto nájmov, sa zmenia, pretože Spoločnosť vykáže odpisy z
práva používať majetok a nákladové úroky zo záväzkov z lízingu. Predtým Spoločnosť vykazovala
náklady z operatívneho nájmu na rovnomernej báze a vykazovala majetok a záväzky iba v rozsahu
časového nesúladu medzi skutočnou platbou nájmu a vykázaným nákladom.
Na základe dostupných informácií Spoločnosť odhaduje, že k 1. januáru 2019 bude vykazovať
dodatočné záväzky z prenájmu a nové aktíva vo výške 4 500 tis. EUR. Okrem toho spoločnosť očakáva,
že za rok končiaci sa 31. decembra 2019 vykáže odpisy vo výške 1 000 tis. EUR a úrokové náklady zo
záväzkov z prenájmu vo výške 72 tis. EUR. Aplikácia štandardu zároveň zníži prevádzkové náklady
o 1 000 tis. EUR.
Spoločnosť plánuje prvýkrát aplikovať IFRS 16 1. januára 2019, pričom použije modifikovaný
retrospektívny prístup s hodnotou takto prvotne vykázaného majetku rovnajúcou sa hodnote príslušného
lízingovému záväzku. Štandard nebude mať vplyv na vlastné imanie Spoločnosti
k 1. januáru 2019.
IFRIC 23 Neistota pri posudzovaní daní z príjmov
Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr.
IFRIC 23 vysvetľuje účtovanie o zdanení príjmov, ktoré ešte nebolo akceptované daňovými orgánmi,
pričom má za cieľ zvýšiť transparentnosť. Podľa IFRIC 23 je kľúčovým testom pravdepodobnosť, že
daňové orgány budú akceptovať prístup zdanenia príjmov, pre ktorý sa spoločnosť rozhodla. Ak je
pravdepodobné, že daňové orgány budú akceptovať zvolený prístup zdanenia príjmov, potom suma
dane vykázaná v účtovnej závierke je konzistentná so sumou v daňovom priznaní bez neistoty,
zohľadnenej pri ocenení splatnej a odloženej dane. V opačnom prípade sa zdaniteľný zisk (alebo daňová
strata), základy dane a nevyužité daňové straty majú určiť spôsobom, ktorý predpokladá lepšie
vyriešenie neistoty, pričom sa použije buď najpravdepodobnejšia hodnota alebo očakávaná
(pravdepodobnostne vážený priemer hodnôt) hodnota zdanenia príjmov. Spoločnosť musí
predpokladať, že daňové orgány preskúmajú akékoľvek sumy, ktoré im boli oznámené a budú poznať
všetky relevantné informácie.
Spoločnosť neočakáva, že interpretácie budú mať pri prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú
závierku, pretože Spoločnosť nepôsobí v zložitom multinárodnom daňovom prostredí ani nemá
významne neisté daňové pozície.
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Doplnenia k IFRS 9: Finančné nástroje s možnosťou predčasného splatenia so zápornou
kompenzáciou
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr.
Doplnenia reagujú na obavy ohľadom účtovania finančného majetku so zmluvným ujednaním možnosti
predčasného splatenia. Obavy sa týkali najmä toho, ako spoločnosť bude klasifikovať a oceňovať dlhové
nástroje, ak dlžník môže predčasne splatiť nástroj v nižšej hodnote, ako je hodnota nesplatenej istiny a
dlžných úrokov. Takéto predčasné splatenia sú často opisované ako také, ktoré obsahujú „zápornú
kompenzáciu”.
Pri aplikácii IFRS 9 spoločnosť by oceňovala finančný majetok s tzv. zápornou kompenzáciou reálnou
hodnotou cez výsledok hospodárenia.
Doplnenia umožňujú, aby spoločnosti oceňovali finančný majetok s možnosťou predčasného splatenia
so zápornou kompenzáciou umorovanou hodnotou.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na jej účtovnú závierku, pretože
Spoločnosť nemá finančný majetok s možnosťou predčasného splatenia so zápornou kompenzáciou.
Doplnenia k IFRS 4: Aplikácia IFRS 9 Finančné nástroje s IFRS 4 Poistné zmluvy
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2021 alebo neskôr.
Doplnenia sú reakciou na obavy súvisiace s implementáciou IFRS 9 pred implementovaním štandardu,
ktorý má nahradiť IFRS 4 a ktorý vypracováva IASB. Doplnenia zavádzajú dve voliteľné riešenia.
Jedným riešením je dočasná výnimka z IFRS 9, ktoré odkladá jeho aplikáciu pre niektorých
poisťovateľov. Druhé riešenie je prístup k prezentácii ktorý, zmierňuje volatilitu, ktorá sa môže vyskytnúť
v prípade, ak sa IFRS 9 aplikuje pred novým štandardom pre poistné zmluvy.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na prezentáciu jej
účtovnej závierky, pretože Spoločnosť nie je poskytovateľom poistenia.
IFRS 17 Poistné zmluvy
Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2021 alebo neskôr a má sa aplikovať
prospektívne. Skoršia aplikácia je dovolená pre spoločnosti, ktoré aplikujú štandard IFRS 9 Finančné
nástroje a IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi súčasne alebo pred prvou aplikáciou IFRS 17.
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.
Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28: Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženým
podnikom alebo spoločným podnikom
Európska komisia sa rozhodla odložiť schválenie na neurčito.
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Doplnenia objasňujú, že v transakciách s pridruženým podnikom alebo spoločným podnikom, zisk alebo
strata sa vykážu v takom rozsahu a podľa 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.
Kvantitatívny vplyv prijatia doplnení sa však bude môcť zhodnotiť až v tom roku, v ktorom sa doplnenia
prvýkrát aplikujú, keďže ich vplyv bude závisieť až od prevodu majetku alebo podniku na pridružený
podnik alebo spoločný podnik, ktorý sa uskutoční v priebehu účtovného obdobia.
Doplnenia k IAS 28 Dlhodobé podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.
Doplnenia objasňujú, že spoločnosti účtujú o investíciách v pridružených podnikoch a spoločných
podnikoch, na ktoré sa neuplatňuje metóda vlastného imania, podľa IFRS 9 Finančné nástroje.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej
aplikácii.
Cyklus ročných vylepšení IFRS 2015 – 2017
Vylepšenia prinášajú doplnenia 4 štandardov a nadväzujúce doplnenia ďalších štandardov a
interpretácií, ktoré majú za následok účtovné zmeny v prezentácii, vykazovaní alebo oceňovaní. Väčšina
z doplnení sa má aplikovať na účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr a majú sa
aplikovať retrospektívne.
Vylepšenia k IFRS (2015 – 2017) obsahujú 4 doplnenia k štandardom. Hlavné zmeny sú:
 objasňuje sa, že spoločnosť precení svoje podiely v spoločných prevádzkach, ktoré už mala v
držbe, keď získa kontrolu nad podnikom podľa IFRS 3 Podnikové kombinácie;
 objasňuje sa, že spoločnosť neprecení svoje podiely v spoločných prevádzkach, ktoré už mala
v držbe, keď získa spoločnú kontrolu v spoločných prevádzkach podľa IFRS 11 Spoločné
dohody;
 objasňuje sa, že spoločnosť by mala vždy účtovať o dopadoch dane z príjmu na výplatu dividend
vo výsledku hospodárenia, ostatnom komplexnom výsledku alebo vo vlastnom imaní podľa toho,
kde spoločnosť pôvodne vykázala minulé transakcie alebo udalosti, ktoré generovali
distribuovateľný zisk; a
 objasňuje sa, že spoločnosti by mali vylúčiť z fondov, z ktorých si spoločnosť požičiava
všeobecné pôžičky také, ktoré vznikli špecificky za účelom získania kvalifikovaného majetku až
do doby, kým nie sú podstatne skompletizované všetky činnosti, ktoré sú nevyhnutné k príprave
majetku na určené použitie alebo jeho predaj, nakoľko pôžičky vzniknuté za účelom získania
kvalifikovaného majetku sa môžu takto klasifikovať iba do momentu, keď takýto kvalifikovaný
majetok je pripravený na určené použitie alebo predaj.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej
aplikácii.
Doplnenia k IAS 19 Zamestnanecké požitky
Účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 a neskôr.
Doplnenia vyžadujú, aby Spoločnosť pri zmenách plánu, dodatkoch, redukciách alebo vysporiadaniach,
použila aktualizované a upravené predpoklady pre stanovenie nákladov súčasnej služby a čistých
úrokov od zmeny plánu po koniec vykazovaného obdobia.
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Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať významný vplyv na účtovnú závierku pri ich prvej
aplikácii.
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 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.
2.2 Prepočet cudzích mien
(i)

Funkčná mena a mena prezentácie účtovnej závierky

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

Transakcie a zostatky Výkazu o finančnej situácii

Transakcie vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB)
alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Finančný majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB
alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok
hospodárenia.
Nefinančný majetok a záväzky, prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu.
2.3 Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok je ocenený v obstarávacej cene zníženej o oprávky a kumulované straty zo
zníženia hodnoty.
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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 2018 a 2017 nasledovná:

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

10 – 70 rokov
4 – 45 rokov
5 – 15 rokov

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa očakávaná hodnota v čase vyradenia a
predpokladaná doba životnosti dlhodobého majetku prehodnocuje, a ak je to potrebné, upravuje.
Pozemky a nedokončené investície do hmotného majetku sa neodpisujú.
Očakávaná hodnota v čase vyradenia majetku je jeho očakávaná predajná cena znížená o náklady na
uskutočnenie predaja, ak by mal majetok už taký vek a vlastnosti, aké sa očakávajú na konci jeho
životnosti. Zostatková hodnota majetku je rovná nule alebo jeho hodnote pri likvidácii, ak Spoločnosť
očakáva, že daný majetok bude používať až do konca životnosti.
Každá časť položky dlhodobého hmotného majetku, ktorej hodnota je v porovnaní s celkovou hodnotou
majetku významná sa odpisuje samostatne. Spoločnosť rozdelí hodnotu pôvodne pridelenú položke
dlhodobého hmotného majetku pomerne jej významným častiam a odpisuje každú časť samostatne.
Účtovná hodnota majetku je znížená okamžite na úroveň jeho 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.
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
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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
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
Prvotné vykázanie a ocenenie - účtovná metóda od 1. januára 2018
Pohľadávky z obchodného styku a vydané dlhové cenné papiere sa prvotne vykážu pri ich vzniku.
Všetok ostatný finančný majetok a finančné záväzky sa pri ich prvotnom vykázaní vykážu vo výkaze o
finančnej situácii, keď sa Spoločnosť stane zmluvnou stranou dohôd obsahujúcich finančné nástroje.
Finančný majetok (pokiaľ sa nejedná o pohľadávky z obchodného styku bez významného finančného
komponentu) alebo finančné záväzky sa pri ich prvotnom ocenení ocenia v reálnej hodnote zvýšenej,
okrem položiek ocenených reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát (FVTPL), o náklady súvisiace s
obstaraním alebo vydaním finančného nástroja. Pohľadávky z obchodného styku, ktoré neobsahujú
významný finančný komponent sa pri prvotnom ocenení ocenia transakčnou hodnotou.
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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.
Finančný majetok – účtovná metóda pred 1. januárom 2018
Finančný majetok Spoločnosti je pri prvotnom vykázaní zaradený do jednej z nasledovných kategórií:
majetok držaný do splatnosti, finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
(FVTPL), úvery a pohľadávky alebo peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Následné ocenenie a zisky a straty
 úvery a pohľadávky – tento majetok je následne ocenený vo výške umorovaných nákladov,
použitím efektívnej úrokovej miery, upravený o straty zo znehodnotenia.
 FVTPL – tento majetok je následne ocenený v reálnej hodnote. Čisté zisky a straty, vrátane
akýchkoľvek výnosových úrokov a dividend, je vykázaný vo výsledku hospodárenia.
 majetok držaný do splatnosti - tento majetok sa následne oceňuje vo výške umorovaných
nákladov, použitím efektívnej úrokovej miery, upravený o straty zo znehodnotenia.
Spoločnosť prvotne vykazuje pôžičky, pohľadávky a vklady v deň, ku ktorému vzniknú. Všetok ostatný
finančný majetok (vrátane majetku účtovaného v reálnej hodnote cez Výkaz ziskov a strát) je prvotne
vykázaný v deň transakcie, ktorej je Spoločnosť zmluvnou stranou.
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.
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Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sú definované v Poznámke č. 2.12.
2.8 Finančné záväzky
Finančné záväzky sú prvotne ocenené v umorovanej hodnote alebo vo FVTPL. Spoločnosť zaradí
finančný záväzok do FVTPL ak je určený na obchodovanie, ide o derivátový nástroj, alebo je zaradený
do FVTPL pri prvotnom vykázaní. Keď sa o finančnom záväzku vo FVTPL účtuje prvýkrát, Spoločnosť
ho ocení v jeho reálnej hodnote a čisté zisky a straty, vrátane úrokových nákladov, sú vykázané vo
výsledku hospodárenia.
Ostatné finančné záväzky sa po počiatočnom zaúčtovaní oceňujú v hodnote umorovaných nákladov
zistených metódou efektívnej úrokovej miery. Úrokové náklady a kurzové zisky a straty sa vykazujú vo
výsledku hospodárenia. Akékoľvek zisky a straty vzniknuté pri odúčtovaní sa vykážu do výsledku
hospodárenia.
Spoločnosť má nasledovné nederivátové finančné záväzky: úvery a pôžičky, záväzky z obchodného
styku a iné záväzky.
Odúčtovanie finančných nástrojov
Spoločnosť odúčtuje finančný majetok, keď:
a) sa majetok splatil alebo inak skončili práva na peňažné toky z investície, alebo
b) Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z investície alebo uzavrela dohodu o prevode, a
tým (i) paralelne previedla v zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom
alebo (ii) ani nepreviedla ani si neponechala v zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené
s vlastníctvom, pričom si neponechala kontrolu. Kontrolu si ponechá, ak protistrana nemá reálnu
možnosť predať majetok ako celok nespriaznenej tretej strane bez toho, aby dodatočne
obmedzila predaj.
Finančný záväzok (alebo jeho časť) je odúčtovaný z Výkazu o finančnej situácii Spoločnosti len v tom
prípade, keď zanikne, t.j. keď záväzok uvedený v zmluve sa zaplatí, zruší, alebo skončí jeho platnosť.
Rozdiel medzi účtovnou hodnotou vyradeného finančného majetku 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
Účtovná zásada od 1. januára 2018
Model znehodnotenia majetku „vzniknutá strata“ je nahradený modelom „očakávaná strata z úverov“
(expected credit loss, ECL), čo znamená, že udalosť spôsobujúca stratu nemusí nastať predtým, ako sa
vykáže opravná položka. Nový 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.
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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
- Finančný majetok je viac ako 90 dní po splatnosti.
Celoživotné ECL sú ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných znehodnotení počas celej očakávanej
životnosti finančného majetku. Maximálne obdobie pre odhad ECL je zmluvná doba, počas ktorej je
Spoločnosť vystavená úverovému riziku.
Ocenenie ECL
ECL sú odhady počítané ako vážený priemer pravdepodobností znehodnotenia a realizácie úverovej
straty. Úverové straty sú vyčíslené ako súčasná hodnota všetkých strát hotovosti, t.j. ako rozdiel medzi
peňažnými tokmi, na ktoré sú Spoločnosti splatné na základe zmluvy a peňažnými tokmi, ktoré
Spoločnosť očakáva získať.
ECL nie sú diskontované, pretože neobsahujú žiadnu významnú zložku financovania.
Účtovná zásada pred 1. januárom 2018
Opravná položka je vytvorená k tým pohľadávkam, ku ktorým existuje riziko ich nevymožiteľnosti.
Spoločnosť určí potrebnú výšku opravnej položky na základe vekovej štruktúry pohľadávok, ako aj na
základe analýzy úverového rizika jednotlivých pohľadávok. Na základe výsledkov úverovej analýzy
pohľadávok spoločnosť rozhodne o celkovej výške opravnej položky k pohľadávkam.
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 Leasing
IAS 17 definuje leasing ako zmluvu, pri ktorej prenajímateľ poskytuje nájomcovi výmenou za platbu alebo
sériu platieb právo využívať majetok počas dohodnutého obdobia.
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Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú časť rizík a výhod spojených s vlastníctvom,
sa klasifikuje u nájomcu ako operatívny leasing. Splátky realizované v rámci operatívneho leasingu (po
odpočítaní zliav od prenajímateľa) sú vykazované rovnomerne vo Výkaze ziskov a strát počas doby
trvania leasingu.
Spoločnosť nemá žiadne finančné leasingy.
2.11 Zásoby
Zásoby sa oceňujú buď obstarávacou cenou alebo čistou realizovateľnou hodnotou podľa toho, ktorá z
nich je nižšia. Ocenenie zásob sa prepočítava na základe metódy váženého aritmetického priemeru.
Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad clo a prepravu, znížené
o zľavy, skontá a rabaty. Čistá realizovateľná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny v bežnom
obchodnom styku a je znížená o relevantné náklady na predaj.
2.12 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, netermínované vklady v
bankách, iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou dobou splatnosti neprevyšujúcou tri
mesiace.
Prostriedky spravované materskou spoločnosťou na základe “Zmluvy o poskytovaní služby
cash-pooling“ sú vykázané ako pohľadávky voči materskej spoločnosti a nie ako peňažné
prostriedky/ekvivalenty.
2.13 Základné imanie
Kmeňové akcie sú vykazované ako základné imanie.
Dodatočné výdavky priamo priraditeľné k emisii nových akcií alebo opcií sa vykazujú, očistené o daň,
vo vlastnom imaní ako položka ponižujúca príjem z tejto emisie.
2.14 Splatná a odložená daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta v súlade s daňovými zákonmi platnými ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Vedenie pravidelne sleduje pozície v daňových priznaniach vyžadujúce si
interpretáciu daňových predpisov a v prípade potreby vytvára rezervu na základe predpokladanej sumy,
ktorá bude splatná daňovému orgánu.
Odložená daň z príjmov sa v účtovnej závierke účtuje súvahovou záväzkovou metódou, na základe
dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou majetku a záväzkov a ich účtovnou hodnotou v účtovnej
závierke. O odloženej dani sa neúčtuje, ak sa týka prvotného účtovania o majetku alebo záväzku v
súvislosti s transakciou, ktorá nie je podnikovou kombináciou, ak v čase transakcie nie je ovplyvnený
účtovný ani daňový zisk alebo strata. Odložená daň sa vypočíta použitím sadzby podľa schválených
alebo takmer schválených daňových predpisov, ktorá bude platná v čase realizácie dočasných rozdielov.
Splatná a odložená daň sa vykazuje vo Výkaze ziskov a strát s výnimkou prípadov, kedy sa týka položiek
zaúčtovaných priamo do vlastného imania alebo do Výkazu komplexného výsledku.
Odložené daňové pohľadávky sa zaúčtujú v rozsahu ich realizovateľnosti, t.j. ak je pravdepodobné, že
Spoločnosť dosiahne v budúcnosti dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému si bude možné uplatniť
dočasné rozdiely.
Spoločnosť si započítava odložené daňové pohľadávky s odloženými daňovými záväzkami, ak má
Spoločnosť právne vymožiteľný nárok ich započítať, a ak sa týkajú daní z príjmov vyberaných tým istým
daňovým úradom.
2.15 Rezervy
Rezervy sa vykazujú, ak má Spoločnosť súčasný zmluvný alebo mimozmluvný záväzok previesť
ekonomické úžitky ako dôsledok minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že takýto prevod bude

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

19

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, kedy kontrola nad majetkom nebola prevedená na zákazníka.
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:
do 10 rokov
11 - 15
16 - 20
21 - 25
nad 25

2
4
5
6
7

Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku vo výške
jednej priemernej 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% (2017: 35,2%) hrubých
miezd do výšky mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je stanovený príslušnými právnymi predpismi
max. do 6 384 EUR (2017: max. do 6 181 EUR) podľa druhu fondu, pričom vymeriavací základ pre
zdravotné a úrazové poistenie je neohraničený. Zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval
ďalšími 13,4% (2017: 13,4%). Náklady na tieto odvody sa účtujú do Výkazu ziskov a strát v tom istom
období ako príslušné mzdové náklady.
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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 (2017: 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
2017, 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.
Úrokové výnosy sa vykazujú podľa princípu časového rozlíšenia v období, do ktorého patria, použitím
metódy efektívnej úrokovej miery.
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
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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.
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.
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Riadenie finančného rizika
Faktory finančného rizika

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

Trhové riziko

(a)

Kurzové riziko

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

Cenové riziko

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

Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky

Spoločnosť nie je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku dlhodobých úverov
K 31. decembru 2018 aj k 31. decembru 2017 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.
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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. materská 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 a pohľadávok z cash-poolingu, najmä vďaka úzkej spolupráci
s materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. a nízkemu počtu iných odberateľov
(dodávateľov elektriny a priamych odberateľov), Spoločnosť eviduje významnú koncentráciu úverového
rizika voči materskej spoločnosti (2018: 93 % pohľadávok; 2017: 89 % pohľadávok).
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.
Spoločnosť sa rozhodla oceniť 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.
Prvotná aplikácia IFRS 9 nemala významný vplyv na účtovnú závierku.
Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje zostatky pohľadávok voči bankám a zostatky hotovosti v pokladni k
dátumu zostavenia účtovnej závierky:
Protistrana

Rating*

Banky
Všeobecná úverová banka, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
hotovosť v pokladni
Spolu

Stav k 31. decembru
2017

2018

A2
Baa1
-

398
8
7
413

2 634
8
5
2 647

Prostriedky spravované materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na základe
„Zmluvy o poskytovaní služby cash-pooling” k 31. decembru 2018 predstavovali sumu 176 947 tis. EUR
(31. december 2017: 98 425 tis EUR) a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej účtovnej jednotke.
*Spoločnosť

používa nezávislé ratingy Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch.
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Vystavenie kreditnému riziku
Účtovná hodnota finančného majetku predstavuje maximálne
k 31. decembru 2018 a k 31. decembru 2017 bolo nasledovné:

úverové

Finačný nástroj

2018

Stav k 31. decembru
2017

22 838
176 947
413

25 379
98 425
2 647

200 198

126 451

Poznámka

Pohľadávky z obchodného styku (pred opravnou položkou)
Pooling)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Spolu

(iv)

8
10

riziko,

ktoré

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, a.s., prostredníctvom ktorej riadi riziko likvidity, ktorá by mala v prípade potreby pokryť
nedostatok peňažných prostriedkov. Hotovostné prostriedky z cash-poolingu sú dostupné na
požiadanie. Spoločnosť pravidelne monitoruje stav svojich likvidných prostriedkov.
Spoločnosť tiež využíva výhody zmluvných podmienok medzi Spoločnosťou a jej dodávateľmi na
zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre jej potreby. Splatnosť dodávateľských faktúr je
zvyčajne v rozsahu 14 až 90 dní.
Očakávané peňažné toky sú pripravované nasledovne:



očakávané budúce peňažné príjmy z hlavných činností Spoločnosti,
očakávané budúce peňažné výdavky zabezpečujúce činnosť Spoločnosti a vysporiadanie
všetkých záväzkov Spoločnosti vrátane daňových záväzkov.

Plán peňažných tokov sa pripravuje zvyčajne mesačne. Slúži na zistenie momentálnej potreby hotovosti
a ak má Spoločnosť dostatok zdrojov, umožňuje ich krátkodobo uložiť.
Tabuľka uvedená nižšie analyzuje finančné záväzky Spoločnosti podľa zostatkovej doby splatnosti.
Údaje uvedené v tabuľke predstavujú zmluvné nediskontované peňažné toky. Rozdiel medzi účtovnou
a predpokladanou hodnotou záväzkov predstavujú budúce predpokladané úroky.
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Od 1 do 2
rokov

Od 2 do 5
rokov

Viac ako 5
rokov

Spolu

2 699

7 755

-

14 558

K 31. decembru 2018
Pôžičky od materskej spoločnosti
(istina vrátane budúcich úrokov)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)

13 800

4 104

53 426

53 426

-

-

-

53 426

Spolu

67 226

57 530

2 699

7 755

-

67 984

17 610

4 232

4 104

7 926

2 528

18 790

67 012
84 622

67 012
71 244

4 104

7 926

2 528

67 012
85 802

K 31. decembru 2017
Pôžičky od materskej spoločnosti
(istina vrátane budúcich úrokov)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)
Spolu

3.2.

Riadenie kapitálu

Manažment pre účely riadenia kapitálu považuje vlastné imanie za kapitál. Cieľom Spoločnosti pri riadení
kapitálu je zabezpečiť schopnosť pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú návratnosť kapitálu pre
akcionárov a úžitkov pre iné záujmové skupiny a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom znižovať
náklady financovania. Vedenie Spoločnosti spravuje kapitál akcionárov vykázaný podľa IFRS EÚ k
31. decembru 2018 v sume 851 641 tis. EUR (2017: 811 681 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 2017, aj v roku 2018 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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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 2018, Spoločnosť
by vykazovala dodatočné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške 6 890 tis. EUR
(2017: 6 743 tis. EUR) účtované do Výkazu ziskov a strát.
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Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

Pozemky

Nehnuteľnosti

Stroje,
zariadenia,
a ostatný
majetok

12 793
12 793

923 306
-383 072
540 234

320 935
-111 985
208 950

16 367
16 367

1 273 401
-495 057
778 344

12 793
68

540 234
20 564

208 950
10 228

16 367
15 774

778 344
46 634

9
-224
-

4 888
-445
-40 537
-878

7 185
-271
-15 033
-

-12 082
-82
-

-1 022
-55 570
-878

-

694

-

-

694

Zostatková hodnota

12 646

524 520

211 059

19 977

768 202

K 31. decembru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

12 646
12 646

944 180
-419 660
524 520

334 027
-122 968
211 059

19 977
19 977

1 310 830
-542 628
768 202

12 646
102

524 520
22 124

211 059
8 862

19 977
17 257

768 202
48 345

8
-212
-

5 453
-503
-40 795

7 156
-111
-15 772

-12 617
-105
-

-931
-56 567

-

230

-

-

230

Zostatková hodnota

12 544

511 029

211 194

24 512

759 279

K 31. decembru 2018
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

12 544
12 544

966 615
-455 586
511 029

346 244
-135 050
211 194

24 512
24 512

1 349 915
-590 636
759 279

K 1. januáru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
Rok končiaci 31. decembra
2017
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených
investícií
Úbytky
Odpisy
Tvorba opravných položiek
Rozpustenie opravných
položiek

Rok končiaci 31. decembra
2018
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených
investícií
Úbytky
Odpisy
Rozpustenie opravných
položiek

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

-

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

29

K 31. decembru 2018 nebolo na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo v prospech veriteľa.
Spoločnosť nemá uzatvorené zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a zmluvy o výpožičke dlhodobého
majetku.
Vytvorené opravné položky predstavujú stratu z poklesu hodnoty, sú vytvorené na nevyužívané
nehnuteľnosti. K 31. decembru 2018 hodnota opravnej položky k nevyužívaným nehnuteľnostiam
predstavovala 2 909 tis. EUR (31. december 2017: 3 328 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.
Spoločnosť si prenajíma najmä dopravné prostriedky, osobné počítače, tlačiarne, pozemky, prístroje
a telefónne okruhy (operatívny prenájom). Zároveň Spoločnosť prenajíma dlhodobý hmotný majetok tretím
stranám.
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, bod b).
Nákladové úroky spĺňajúce kritéria IAS 23 v celkovej výške 18 tis. EUR (2017: 38 tis. EUR) boli
kapitalizované, inak boli účtované do nákladov bežného obdobia.
Spôsob a výška poistenia hmotného majetku
Dlhodobý hmotný majetok je poistený až do výšky 1 025 140 tis. EUR (2017: 1 025 140 tis. EUR) pre
živelné riziká, vandalizmus a odcudzenie a do výšky 15 616 tis. EUR (2017: 15 616 tis. EUR) pre riziko
lomu stroja.
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Dlhodobý nehmotný majetok

K 1. januáru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Počítačový
softvér

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

34 280
-18 693
15 587

1 134
1 134

77
-6
71

35 491
-18 699
16 792

15 587
1 041
756
-3 698
13 686

1 134
1 187
-757
1 564

71
1
-2
70

16 792
2 228
-3 700
15 320

36 077
-22 391
13 686

1 564
0
1 564

78
-8
70

37 719
-22 399
15 320

13 686
1 725
750
-3 161

1 564
893
-770
-6
-

70
16
20
-3

15 320
2 634
-6
-3 164

13 000

1 681

103

14 784

38 552
-25 552
13 000

1 681
1 681

114
-11
103

40 347
-25 563
14 784

Rok končiaci 31. decembra 2017
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií
Amortizácia
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Rok končiaci 31. decembra 2018
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií
Vyradenia
Amortizácia
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2018
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

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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Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Finančné nástroje podľa kategórie

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

Stav k 31. decembru
2018
2017
Majetok podľa Výkazu o finančnej situácii
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (pred opravnou položkou)
(Pozn. č. 8)
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (Cash Pooling)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty ( Pozn.č. 10)
Spolu
Záväzky podľa Výkazu o finančnej situácii
Záväzky voči materskej účtovnej jednotke (Pozn.č. 15)
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Pozn.č. 14)
Spolu

8

22 838

25 379

176 947
413
200 198

98 425
2 647
126 451

13 897
54 613
68 510

17 741
55 913
73 654

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Stav k 31. decembru
2018
2017

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

19 605
3 233
22 838

22 203
387
2 789
25 379

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

-2 529
20 309

-2 471
22 908

Ostatné pohľadávky a majetok
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

1 279
21 588

1 046
23 954

Štruktúra pohľadávok z obchodného styku, ktoré sú do splatnosti, je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Veľmi vysoké napätie
Vysoké napätie
Nízke napätie
Agregované faktúry
Výrobcovia EE (MPDS - odvod do NJF)
TPS - kompenzácia nákupu zelenej energie od OKTE
SSE - prekup, nákup EE
Ostatní zákazníci
Pohľadávky z obchodného styku do splatnosti

736
618
12
12 235
63
4 270
561
1 110
19 605

897
632
5 999
102
4 696
8 660
1 217
22 203

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Štruktúra pohľadávok z obchodného styku podľa lehoty splatnosti je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

19 605
3 233
22 838

22 203
3 176
25 379

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:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Od 1 do 30 dní
Od 31 do 90 dní
Od 91 do 181 dní
Od 181 to 360 dní
Viac ako 361 dní
Individuálne znehodnotené pohľadávky celkom:

542
126
59
17
2 489
3 233

278
56
57
99
2 299
2 789

Pohyby opravnej položky k pohľadávkam sú vykázané vo Výkaze ziskov a strát v riadku Ostatné
prevádzkové náklady / výnosy. Sú prezentované v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Na začiatku obdobia
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam
Použitie opravnej položky k pohľadávkam
Rozpustenie nepoužitej časti opravnej položky
Na konci obdobia

2 471
241
-107
-76
2 529

2 602
124
-228
-27
2 471

Prvotná aplikácia IFRS 9 nemala významný vplyv na účtovnú závierku.
9

Príjmy budúcich období

Spoločnosť je povinná pripojiť obnoviteľné zdroje výroby elektriny, keď splnia podmienky stanovené ÚRSO,
a 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 2017 (2017: roka 2016) vznikla
Spoločnosti strata ako rozdiel medzi nákladmi spojenými s výkupom elektrickej energie z obnoviteľných
zdrojov a podporou elektriny vyrobenej z domáceho uhlia a výnosmi z TPS. Na základe rozhodnutia ÚRSO
z decembra 2018 (2017: z decembra 2017), Spoločnosť vykázala príjmy budúcich období vo Výkaze
o finančnej situácii vo výške ÚRSO priznanej kompenzácie straty za rok 2017 (2017: za rok 2016)
vstupujúcej do TPS v roku 2019 (2017: v roku 2018) vo výške 97 832 tis. EUR (2017: 138 176 tis. EUR).

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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10 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Spoločnosť uzavrela v
roku 2007 so svojou materskou spoločnosťou dohodu o
cash-poolingu, na základe ktorej sú voľné peňažné prostriedky spravované materskou spoločnosťou.
V prípade potreby dodatočných peňažných prostriedkov sú tieto prostriedky Spoločnosti z cash-poolingu
materskej spoločnosti k dispozícii na požiadanie.
Spoločnosť vykázala k 31. decembru 2018 z tohto titulu voči materskej spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a.s. pohľadávku v hodnote 176 947 tis. EUR (k 31. decembru 2017: 98 425 tis. EUR), táto
pohľadávka je úročená v prípade kreditného salda sadzbou 0,00% p.a., v prípade debetného salda
sadzbou 0,00% p.a. a je splatná na požiadanie.
Stav k 31. decembru
2018
2017
Peniaze na bežných účtoch a peňažná hotovosť
Spolu

413
413

2 647
2 647

Účtovná hodnota peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. decembru 2018 a
k 31. decembru 2017 nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty.
11 Vlastné imanie
V roku 2017 ani v roku 2018 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 (2017: 15 058 akcií) v nominálnej
33 194 EUR (2017: 33 194 EUR).

hodnote

Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. Celá výška základného imania bola k
31. decembru 2018 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 2018 hodnotu 99 967 tis. EUR (k 31. decembru 2017: 99 967 tis. EUR) a teda dosahuje
požadovanú plnú výšku.
Valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom zasadnutí 28. júna 2018 schválilo individuálnu účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o ponechaní zisku za rok 2017 vo vlastnom
imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov (2017: rozhodlo o ponechaní zisku za rok 2016 vo
vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov ).
Do dňa zostavenia účtovnej závierky predstavenstvo Spoločnosti nepredložilo návrh na rozdelenie
výsledku hospodárenia za rok 2018.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

34

12 Výnosy budúcich období
Stav k 31. decembru
2018
2017
Pripojovacie poplatky (a)
Preložky energetických zariadení (b)
Vydržaný majetok (b)
Ostatné
Výnosy budúcich období dlhodobé

22 954
14
3 776
26 744

28 858
22 786
389
1 451
53 484

S účinnosťou od 1. januára 2018 sú výnosy budúcich období za pripojovacie poplatky vykázané ako
záväzky zo zmlúv na samostatnom riadku Výkazu o finančnej situácii (Poznámka č. 13).
(a) Poplatky za pripojenie predstavujú predovšetkým poplatky zákazníkov za pripojenie do distribučnej
siete a následný prístup k poskytovaniu distribučných služieb. Tieto poplatky sa do roku 2018 vykazovali
ako výnosy budúcich období.
(b) Preložky energetických zariadení, majetok nadobudnutý vydržaním (najmä trafostanice a vedenia),
bezodplatne nadobudnutý majetok a zistené inventarizačné prebytky majetku sa účtujú v súlade s
existujúcou legislatívou, prvotne v reálnej hodnote do výnosov budúcich období, pričom do výnosov
bežného účtovného obdobia sa účtuje hodnota rovnajúca sa výške ročného účtovného odpisu k tomuto
majetku.

13 Záväzky zo zmlúv

Stav k 31. decembru
2018
2017
Pripojovacie poplatky dlhodobé
Pripojovacie poplatky krátkodobé
Záväzky zo zmlúv

30 377
924
31 301

-

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 2018 vo
výške približne 924 tis. EUR, ktorý sa bude rozpúšťať v období rokov 2019 až 2059.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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14 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

Stav k 31. decembru
2018
2017
Záväzky z obchodného styku
Výnosy budúcich období - krátkodobé (Poznámka č. 12)
Záväzky voči zamestnancom
Sociálne zabezpečenie
Časové rozlíšenie záväzkov voči zamestnancom
Sociálny fond
Záväzok z dane z pridanej hodnoty
Ostatné záväzky
Spolu

37 589
1 317
1 303
908
4 349
126
6 123
3 034
54 749

37 994
2 132
1 268
891
4 693
163
6 110
2 662
55 913

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:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu

54 549
200
54 749

55 372
541
55 913

Účtovná hodnota záväzkov je denominovaná v nasledujúcich menách:
Stav k 31. decembru
2018
2017
EUR
CZK
Spolu

54 724
25
54 749

55 891
22
55 913

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia sú vykázané v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Počiatočný stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Čerpanie
Konečný stav k 31. decembru

163
447
-484
126

197
452
-486
163

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa
môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné,
rekreačné a iné potreby zamestnancov.

15 Záväzky voči materskej spoločnosti
Splatnosť pôžičiek je nasledovná:
Splatnosť

Stav k 31. decembru
2018
2017

Krátkodobá časť úverov

3 897

3 941

10 000
13 897

11 300
2 500
17 741

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

Reálna hodnota úverov k 31. decembru 2018 sa výrazne nelíši od účtovnej hodnoty, keďže vplyv
diskontovania nie je významný.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Pôžičky prijaté od materskej účtovnej jednotky
Spoločnosť v rámci vkladu časti podniku 1. júla 2007 prevzala úvery od Stredoslovenská energetika, a.s. v sume 56 324 tis. EUR, pričom Stredoslovenská
energetika, a.s. zostáva naďalej voči bankovým inštitúciám pôvodným dlžníkom. Dlžník (Spoločnosť) prevzal na seba záväzok zaplatiť veriteľovi
(Stredoslovenská energetika, a.s.) sumu úverov vrátane súvisiacich poplatkov, a to v rozsahu, ako bude Stredoslovenská energetika, 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 SLSP 179/AUCC/13 vo výške 25 000 tis. EUR. Priamym dlžníkom voči SLSP je Stredoslovenská
energetika, a.s. Dlžník (Spoločnosť) prevzal na seba záväzok zaplatiť veriteľovi (Stredoslovenská energetika, a.s.) sumu úverov vrátane súvisiacich poplatkov,
a to v rozsahu, ako bude Stredoslovenská energetika, a.s. povinná zaplatiť SLSP.

Prehľad pôžičiek prijatých od finančných inštitúcií cez materskú spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
Typ pôžičky

Banka a kód

Mena

investičný úver
investičný úver
investičný úver
Pôžičky spolu

VÚB 52/ZU/2006
VÚB 85/ZU/2007
SLSP 179/AUCC/13

EUR
EUR
EUR
-

Úroková sadzba % p.a.
Fixná 3,88% + 0,3%
Fixná 4,80%
Fixná 2,25%
-

Konečná
splatnosť

2018

2017

30.6.2019
1.12.2019
30.6.2023
-

425
875
12 500
13 800

860
1 750
15 000
17 610

Investičný úver VÚB 85/ZU/2007 je zabezpečený bianko zmenkou spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. Záväzok z úrokov k poskytnutým investičným
úverom predstavoval k 31. decembru 2018 sumu 97 tis. EUR (2017: 131 tis. EUR).

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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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 2018 a 2017 bola použitá sadzba 21%.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa započítavajú, ak existuje vymožiteľné právo započítať
krátkodobú pohľadávku s krátkodobým záväzkom, a ak sa odložená daň z príjmov týka toho istého
daňového úradu.
Stav k 31. decembru
2018
2017
Odložená daňová pohľadávka
- Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vyrovnaná po viac ako 12 mesiacoch
- Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vyrovnaná do 12 mesiacov
Odložený daňový záväzok:
- Odložený daňový záväzok, ktorý bude vyrovnaný po viac ako 12 mesiacoch
Čistý odložený daňový záväzok

2 089
886
2 975

1 873
1 204
3 077

-89 316
-89 316

-90 053
-90 053

-86 341

-86 976

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

Dlhodobý majetok *
Rezervy na zamestnanecké požitky a
odmeny zamestnancov
Ostatné

Dlhodobý majetok *
Rezervy na zamestnanecké požitky a
odmeny zamestnancov
Ostatné

Stav k 1.
januáru 2018

Zaúčtované
do (nákladov)
/ výnosov

Zaúčtované
do vlastného
imania

Stav k 31.
decembru
2018

-90 053

737

-

-89 316

2 453
624
-86 976

-56
-84
597

38
38

2 435
540
-86 341

Stav k 1.
januáru 2017

Zaúčtované
do (nákladov)
/ výnosov

Zaúčtované
do vlastného
imania

Stav k 31.
decembru
2017

-90 912

859

-

-90 053

2 193
634
-88 085

181
-10
1 030

79
79

2 453
624
-86 976

* zahŕňa rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku.
Spoločnosť k 31. decembru 2018 a k 31. decembru 2017 nemala odpočítateľné dočasné rozdiely, ku
ktorým nebola vykázaná odložená daňová pohľadávka.

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2018 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)
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17 Rezervy na záväzky
Dôchodkové
programy a ostatné
dlhodobé požitky
(a)

Odstupné
(b)

Ostatné

Spolu

8 820
758
-403
9 175

956
774
-300
-656
774

54
-53
1

9 830
1 532
-756
-656
9 950

Dôchodkové
programy a ostatné
dlhodobé požitky
(a)

Odstupné
(b)

Ostatné

Spolu

8 123
920
-223
8 820

1 036
-80
956

3
53
-2
54

9 162
973
-303
-2
9 830

Stav k 1. januáru 2018
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Rozpustenie nepoužitých rezerv
Stav k 31. decembru 2018

Stav k 1. januáru 2017
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Rozpustenie nepoužitých rezerv
Stav k 31. decembru 2017

Analýza celkových rezerv
Dlhodobé
Krátkodobé
Spolu

(a)

Stav k 31. decembru
2018
2017
9 683
267

8 820
1 010

9 950

9 830

Dôchodkové a ostatné zamestnanecké požitky

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

Penzijný program pri odchode do dôchodku
Stav k 31. decembru
2018
2017

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

8 156
8 156

7 783
7 783
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Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch

2018

2017

384
83
467

365
73
438

Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov z dôchodkového plánu sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom
do dôchodku na začiatku roka
Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené
Poistno-matematická strata
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov spojených s odchodom
do dôchodku na konci roka

7 783
384
83
-275
181

7 048
365
73
-79
376

8 156

7 783

(ii) ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (jubileá a vernostné odmeny)
Stav k 31. decembru
2018
2017
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii

1 019
1 019

1 037
1 037

Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

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

2018

2017

80
23
7
110

75
26
5
106
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Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov programov s definovaným dôchodkovým plnením sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2018
2017
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na začiatku roka
Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené
Poistno-matematická strata
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na konci roka

1 037
80
7
-128
23
1 019

1 075
75
5
-144
26
1 037

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

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

2018

2017

1 309
1.93% p.a.
2.60% p.a.
2.90% p.a.
0.00 – 1.93% p. a.
(2019 - 2062)

1 291
1.91% p.a.
2.30% p.a.
2.40% p.a.
0.00 – 1.88% p. a.
(2018 - 2061)

Ak by sa skutočná diskontná sadzba odlišovala o 1% od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota záväzku
z titulu dôchodkových plnení by bola o 1 005 tis. EUR nižšia alebo o 765 tis. EUR vyššia (2017: o
964 tis. EUR nižšia alebo o 1 156 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
(2017: sa dovŕši v roku 2018). Očakáva sa, že čiastky podľa príslušného detailného plánu pozícií
sprevádzajúceho reštrukturalizačný proces budú vyplatené nasledovne:

Stav k 31. decembru
2018
2017
Očakávaná výplata v roku 2018
Očakávaná výplata v roku 2019
Očakávaná výplata v roku 2020
Očakávaná výplata v roku 2021

266
299
209
774

956
956
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18 Tržby
Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, zahŕňajú nasledovné položky:
Segment VVN
Napäťová hladina

Tržby za distribúciu
Tržby za pripojovacie poplatky
Výnosy TPS
Výnosy TPS - korekcia ÚRSO (Pozn.
č. 9)
Zmluvný predaj elektrickej energie pre
Stredoslovenská energetika, a.s.
Výnosy z SLA zmlúv
Ostatné
Spolu

VVN

Segment VN
VN

Segment NN-MOP
NN-MOP

Segment NN-MOO
NN-MOO

Spolu
Nepriradené

Spolu

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

25 464
76
-

25 599
76
-

97 073
376
-

95 383
344
-

56 329
154
-

54 947
142
-

73 331
318
-

76 912
298
-

211 710

210 128

252 197
924
211 710

252 841
860
210 128

-

-

-

-

-

-

-

-

-40 344

65 008

-40 344

65 008

-

-

-

-

-

-

-

-

25 540

25 675

97 449

95 727

56 483

55 089

73 649

77 210

2 687
2 635
857
177 545

2 627
2 632
767
281 162

2 687
2 635
857
430 666

2 627
2 632
767
534 863

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

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

Výnosy z distribúcie elektrickej energie sú regulované ÚRSO prostredníctvom záväzných rozhodnutí, ktoré definujú distribučné poplatky počas stanoveného
obdobia a pre špecifické skupiny zákazníkov na základe ich taríf.
Výnosy TPS sú od spoločnosti OKTE, a.s. (2017: 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.
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.
Suma všetkých výnosov bola generovaná v Slovenskej republike.
19 Ostatné prevádzkové výnosy
Prehľad ostatných prevádzkových výnosov z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Výnosy z prenájmu majetku
Rozpustenie časového rozlíšenia výnosov (Pozn. č. 12 (b) a č. 13 )
Zisk z predaja majetku
Predpis náhrad za škody
Ostatné
Spolu

2018

2017

1 909
1 317
712
69
1 294
5 301

1 753
1 271
655
305
1 166
5 150

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

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

2018

2017

5 588
35 640

5 575
37 725

226 853

248 160

268 081

291 460
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21 Ostatné prevádzkové náklady
Prehľad ostatných prevádzkových nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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

2018

2017

3 626
3 365
3 300
1 610
1 190
881
749
630
572
555
407
295
293
271
163
3 214
21 121

2 394
3 395
3 077
746
1 572
743
794
556
461
366
315
294
226
286
97
2 678
18 000

Náklady na audit boli nasledovné:
Náklady na audit
Overenie účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Ostatné neaudítorské služby
Spolu

2018

2017

44
21
65

44
9
9
62

2018

2017

25 656
2 610

24 861
2 277

8 819
577
37 662

8 854
544
36 536

2018

2017

404
4
408

520
4
524

22 Osobné náklady

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

23 Finančné náklady, netto
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Nákladové úroky na pôžičky od materskej spoločnosti
Ostatné finančné náklady
Finančné náklady netto
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24 Daň z príjmov
Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je nasledovný:
Rok končiaci 31. decembra
2018
2017
Zisk pred zdanením

53 627

139 890

Teoretická daň z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 21%

11 262

29 377

136
2 006

102
4 265

120
13 524

17
33 761

-598
14 122
13 524

-1 031
34 792
33 761

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

Celkovo vykázaná daň
Celková daň za vykazované obdobie zahŕňa:
- Odložený daňový výnos
- Splatná daň za vykazované obdobie z pokračujúcich činností

Sadzba dane z príjmov pre rok 2018 je 21% (2017: 21%). Efektívna sadzba dane z príjmov Spoločnosti
pre rok 2018 je 25,22% (2017: 24,13%).
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 2018
je 0,57 (2017: 0,46). Sadzba odvodu pre rok 2018 je 0,00726 za kalendárny mesiac, čo predstavuje
0,08712 (8,712 %) 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
Spoločnosť je povinná pripojiť výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby
elektriny a tepla (OZE/KVET), keď splnia podmienky stanovené ÚRSO, vykupovať od nich 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 výkupom elektrickej energie z OZE/KVET prevýšili výnosy z TPS. V tejto súvislosti
Spoločnosti vznikol podmienený majetok na kompenzáciu vzniknutej straty za rok 2018 v odhadovanej
výške 138 540 tis. EUR. V zmysle regulačného rámca bude táto predpokladaná hodnota kompenzovaná
prostredníctvom TPS v perióde t+2, čiže v roku 2020. Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 2018,
Spoločnosť vykázala príjmy budúcich období vo Výkaze o finančnej situácii (Poznámka. č. 9) vo výške
ÚRSO priznanej kompenzácie straty za rok 2017 vstupujúcej do TPS za rok 2019.
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 160 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
(a)

Budúce investičné výdavky

Investičné výdavky zmluvne dohodnuté ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, avšak
nevykázané vo Výkaze o finančnej situácii:

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Spolu

(b)

2018

2017

17 398
1 234
18 632

13 848
1 552
15 400

Povinnosti z operatívneho leasingu - Spoločnosť vystupuje ako nájomca

Spoločnosť si prenajíma rôzne stroje a zariadenia na základe vypovedateľných zmlúv o operatívnom
lízingu.
Náklady na lízing počas roka, vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú uvedené v Poznámke č. 21.
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Budúce minimálne lízingové platby z vypovedateľných operatívnych lízingových zmlúv (teda ročný náklad
lízingov s ročnou výpovednou lehotou) sú splatné nasledovne:

Do 1 roka
Spolu

2018

2017

2 232
2 232

2 175
2 175

Na základe dostupných informácií Spoločnosť odhaduje, že k 1. januáru 2019 bude vykazovať dodatočné
záväzky z prenájmu a nové aktíva vo výške 4 500 tis. EUR. Okrem toho spoločnosť očakáva, že za rok
končiaci sa 31. decembra 2019 vykáže odpisy vo výške 1 000 tis. EUR a úrokové náklady zo záväzkov z
prenájmu vo výške 72 tis. EUR. Aplikácia štandardu zároveň zníži prevádzkové náklady o 1 000 tis. EUR.
Spoločnosť plánuje prvýkrát aplikovať IFRS 16 1. januára 2019, pričom použije modifikovaný retrospektívny
prístup s hodnotou takto prvotne vykázaného majetku rovnajúcou sa hodnote príslušného lízingovému
záväzku. Štandard nebude mať vplyv na vlastné imanie Spoločnosti k 1. januáru 2019.

27 Údaje na podsúvahových účtoch
(a)

Majetok vzatý do prenájmu

K 31. decembru 2018 lízingová spoločnosť zabezpečuje služby operatívneho leasingu nových vozidiel do
3.5 tony (v počte 423 kusov) a správu vozového parku pre 264 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 operatívny lízing nových vozidiel 12 mesiacov a správy vozového parku
3 mesiace.
Náklady spojené s operatívnym nájmom vozidiel k 31. decembru 2018 predstavovali sumu
1 949 tis. EUR (2017: 1 925 tis. EUR). Spoločnosť má k 31. decembru 2018 tiež v nájme pozemky, budovy
a priestory v sume 955 tis. EUR (2017: 1 020 tis. EUR), a ostatný energetický a neenergetický majetok
v celkovej sume nájmu 799 tis. EUR (2017: 765 tis. EUR).
(b)

Majetok daný do prenájmu

Spoločnosť prenajíma k 31. decembru 2018 nenasvietené optické vlákna, káble a iné za ročné nájomné
471 tis. EUR (2017: 475 tis. EUR) a iný energetický majetok (predovšetkým podperné body, distribučné
transformátory) v sume 1 440 tis. EUR (2017: 1 278 tis. EUR).
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28 Transakcie so spriaznenými stranami
Transakcie so spriaznenými stranami sú vykázané nasledovne:

Spriaznené osoby
a) Materská spoločnosť
Stredoslovenská energetika, a.s.
b) Sesterské spoločnosti
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
Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., 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.
Zvolenská teplárenská, a. s.
Martinská teplárenská, a. s.
Žilinská teplárenská, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
ostatné (obce, vodárenské spoločnosti, štátne nemocnice, atď.)
e) subjekty kontrolované, pod spoločnou kontrolou skupiny EP Investment , pridružené
podniky a ich organizačné zložky
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
EP Commodities, a.s.
eustream, a.s.
SPP - distribúcia,a.s.
EP Investment Advisors, s.r.o.
NAFTA, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Energetický a průmyslový holding, a.s.
f) členovia kľúčového vedenia účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti
členovia predstavenstva
členovia dozornej rady
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Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Transakcie so spriaznenými stranami sa uskutočnili za bežných trhových podmienok.
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :
SSE skupina (a,b,c)

Predaj výrobkov, služieb a tovaru
Stredoslovenská energetika, a.s.*
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o.
SSE – Metrológia, s. r.o.
SSE – Solar, s r.o.
SPV100, s.r.o.
Energotel, a.s.
Predaj majetku
Elektroenergetické montáže, s.r.o Žilina
Predaj spolu

2018

2017

150 535
150 005
284
36

153 488
152 957
278
46

13
188
6
3

16
191
-

-

15
15

150 535

153 503

581
581

597
597

29 258
24 887
4 371

29 569
24 944
4 625

482
141
341

525
153
372

Nákup služieb
Stredoslovenská energetika, a.s.
SSE – Metrológia, s. r.o.
Energotel, a.s.

2 474
1 707
272
495

2 442
1 748
201
493

Finančné náklady
Stredoslovenská energetika, a.s.

404
404

520
520

Ostatné náklady
Stredoslovenská energetika, a.s.
Energotel, a.s. Bratislava
SPX, s.r.o. Žilina

98
79
11
8

70
61
9

33 297

33 723

Nákup materiálu
Stredoslovenská energetika, a.s.

Nákup energií a ostatných neskladovateľných dodávok
Stredoslovenská energetika, a.s.
SSE – Solar, s r.o.
Nákup majetku
Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
SSE – Metrológia, s. r.o.

Nákup spolu
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2018

2017

Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EP Investment
Predaj spolu

245 882
18 239
264 121

237 218
17 995
255 213

Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EP Investment
Nákup spolu

51 530
8 274
59 804

55 161
12 048
67 209

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 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s., ktorá však nie je
koncovým zákazníkom Spoločnosti.

Spriaznené osoby cez členov kľúčového vedenia (f)

2018

2017

Predaj elektrickej energie a súvisiace poplatky
Predaj spolu

-

-

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky
Nákup spolu

-

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

Stav k 31. decembru
2018

2017

8 492
4
8 365
82
11
23
7

10 249
5
10 150
53
16
25
-

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

176 947
176 947

98 425
98 425

Aktíva spolu

185 439

108 674

Záväzky z obchodného styku :
SSE-Metrológia, s. r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
SSE - Solar, s.r.o.
Energotel, a.s.
SPX, s.r.o. Žilina

3 990
28
3 578
94
283
7

4 100
112
3 796
90
102
-

Prijaté pôžičky :
Stredoslovenská energetika, a.s.

13 897
13 897

17 741
17 741

Pasíva spolu

17 887

21 841

Pohľadávky z obchodného styku :
SSE-Metrológia, s. r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
SSE-PD
SSE - Solar, s.r.o.
SPV100, s.r.o.

Spriaznené osoby cez štát (d), cez EPH (e)

Stav k 31. decembru
2018

2017

Pohľadávky z obchodného styku
Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EPH
Aktíva spolu

6 531
1 322
7 853

6 865
1 314
8 179

Záväzky z obchodného styku
Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EPH
Pasíva spolu

4 013
568
4 581

4 122
1 076
5 198
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Stav k 31. decembru
2018
2017

Pohľadávky z obchodného styku
Majetok spolu

-

-

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky spolu

-

-

Odmeňovanie štatutárnych orgánov a vedúcich pracovníkov
Štruktúra odmien prijatých členmi predstavenstva, vedúcimi pracovníkmi a ostatnými členmi
štatutárnych orgánov Spoločnosti je nasledovná:

Predstavenstvo a vedúci pracovníci
Mzdy a iné krátkodobé zames tnanecké požitky
Os tatné nepeňažné príjmy
Spolu

Dozorná rada

2018

2017

442
32
474

440
40
480

2018

2017

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky

74

79

Spolu

74

79

29 Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
S účinnosťou od 1. januára 2019, zmenila materská spoločnosť svoje obchodné meno na
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

