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1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA

1. SPEECH OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Vážení zákazníci, obchodní partneri, akcionári
a kolegovia,

Dear customers, business partners, shareholders and
colleagues,

vstup do roku 2017 bol pre Stredoslovenskú
distribučnú, v tom čase vystupujúcu ešte pod názvom
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, mimoriadne
náročný. Poznačili ho veľké problémy a zmätok súvisiaci
s novou cenovou vyhláškou Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví na roky 2017 až 2021. Takzvaná
„ističová kauza“ otvorila problematiku, ktorá sa
týkala množstva zákazníkov na strednom Slovensku.
Nešťastne zvolený spôsob interpretácie z nej urobil
jednu z najdiskutovanejších tém v krajine. Riešila
sa nielen na energetickom trhu, ale aj v médiách,
na politickej scéne a medzi samotnými odberateľmi.
Situácia sa napokon ustálila a všetko sa vrátilo do
pôvodných koľají.
Napriek tomu môžeme s odstupom času skonštatovať,
že spomínané turbulencie mali aj pozitívny účinok.
Niekoľko tisíc odberateľov sa začalo zaoberať
optimalizáciou výšky svojho hlavného ističa. Výsledkom
bolo uvoľnenie kapacity v distribučnej sieti približne vo
výške 116 MW.
Ďalšou vášnivo diskutovanou témou bol pretrvávajúci
spor výrobcov elektriny s prevádzkovateľmi
distribučných sústav o relevantnosti poplatku za prístup
do distribučnej sústavy – takzvaného G-komponentu.
Spoločnosť sa dostala s niektorými výrobcami do
súdnych sporov. Do konca roka 2017 v nich nepadlo
žiadne definitívne rozhodnutie.
V priebehu minulého roka sa ukázalo, že spoločnosť
musí čeliť problémom nielen v oblasti stratégie
a ekonomiky, ale aj v teréne, kde si plní svoju základnú
úlohu. Odolnosť distribučnej siete viackrát otestovali
prírodné živly, predovšetkým silný vietor a ťažký
sneh. V siedmich prípadoch bol nápor počasia taký
intenzívny, že sa počet výpadkov elektriny vyšplhal
nad kritériá kalamity. No aj za takýchto mimoriadnych
okolností dokázali zamestnanci našej spoločnosti
svoju profesionalitu, vysoké nasadenie a ukázali
tímového ducha. So všetkými poruchami si vďaka
dobrej spolupráci naprieč rôznymi oddeleniami poradili.
Patrí im za to rešpekt a úprimné poďakovanie.
Hoci bolo vyrovnávanie sa s kalamitami fyzicky, časovo
aj ekonomicky náročné, väčšinu času a energie sme
mohli venovať bežnej prevádzke a novým projektom.
K najvýznamnejším investíciám minulého roka patrilo
napríklad spustenie rekonštrukcie transformovne
v Novákoch alebo osemnásť rekonštrukcií elektrických
vedení na úrovni veľmi vysokého napätia. Celkovo
investovala naša spoločnosť do zvyšovania kvality
distribúcie, budovania nových pripojení a rozvoja viac
ako 44 miliónov eur.
4

V oblasti zákazníckych služieb priniesol rok 2017
napríklad zjednodušenie administratívnych povinností
pri žiadostiach o nové pripojenie. Podľa požiadaviek
legislatívy sme už tretí rok pokračovali aj v inštalovaní
inteligentných meracích systémov. Významným krokom
v ústrety odberateľom bola aj príprava na zmenu
názvu a loga spoločnosti od 1. marca 2018. Hlavnou
myšlienkou, ktorá podnietila túto zmenu, bola snaha
o uľahčenie orientácie zákazníkov na komplikovanom
energetickom trhu.
S cieľom zefektívňovať procesy v spoločnosti a ponúkať
odberateľom čo najkvalitnejšie služby pokračovali
tiež vzdelávacie aktivity určené pre zamestnancov.
Jedným z najvýznamnejších programov bola séria
školení s názvom TRAFO, zameraná na zdokonaľovanie
manažérskych schopností riadiacich pracovníkov.
Spoločnosť sa v roku 2017 zameriavala na komplexné
napredovanie či už v oblasti kvality a bezpečnosti
distribúcie elektriny, alebo efektívneho riadenia
a hospodárenia. O tom, že počas minulého roka urobila
krok vpred, svedčí viacero ukazovateľov, okrem iného aj
celkový hospodársky výsledok a výška zrealizovaných
investícií.
Nielen pred nami, ale aj pred celým odvetvím energetiky
stoja v priebehu najbližších rokov nové a zásadné
výzvy. Všetky vyspelé krajiny sa pustili do veľkých
príprav na revolučné zmeny v oblasti elektromobility,
decentralizovaných zdrojov energie, skladovania
elektriny či postupného zbavovania sa závislosti od
fosílnych palív. Týmto trendom sa nevyhne ani naša
spoločnosť. Je preto dôležité, aby sa naďalej rozvíjala
a bola pripravená flexibilne reagovať na všetky
požiadavky moderného energetického trhu.
Vo všeobecnosti môžeme uplynulý rok zhodnotiť
ako náročný. Ale boli to práve ťažšie situácie, v
ktorých spoločnosť potvrdila svoju životaschopnosť
a zamestnanci odbornosť. Pevne veríme, že sa nám
podarí tento potenciál v nasledujúcom období potvrdiť
a ešte viac rozvinúť.
Naša distribučná spoločnosť patrí medzi strategické
podniky krajiny. Svoje poslanie si dokáže plniť vďaka
kvalitnej spolupráci i dobrým a otvoreným vzťahom
so svojimi partnermi a zákazníkmi. Všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na jej napredovaní
v roku 2017, patrí naše veľké poďakovanie. Môžeme
vyjadriť vieru, že ak budeme takto spolupracovať
aj v nasledujúcich rokoch, nemusíme sa obávať
budúcnosti.
S úctou
Ing. František Čupr, MBA,
predseda predstavenstva

Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ

The beginning of 2017 for Stredoslovenská distribučná,
at that time operating under the name Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, was extremely challenging.
It was marked by great problems and confusion with
respect to the new price decree of the Regulatory Office
for Network Industries for the years 2017 - 2021. The
so-called "circuit-breaker case" opened an issue that
related to many customers in central Slovakia. An
unfortunately selected method of interpretation made it
one of the most discussed topics in the country. It was
discussed not only in the energy market, but also in
the media, in the political scene and among consumers
themselves. The situation has finally stabilized, and
everything has returned to its original state.
Nevertheless, with the passage of time, we can say
that this turbulence also had a positive effect. Several
thousands of customers began to deal with optimizing
the level of their main circuit-breaker. The result was
a release of capacity in the distribution network of
approximately 116 MW.
Another passionately discussed topic was the ongoing
dispute between electricity producers and distribution
system operators over the relevance of the fee for
access to the distribution system - the so-called
G-component. The Company was engaged in litigation
with some producers. Before the end of 2017, no final
decision had been taken on them.
During the past year, it was shown that the Company
has to face problems not only in the field of strategy
and economy, but also in the field where it fulfils its
basic role. The resilience of the distribution network
was repeatedly tested by natural elements, especially
by strong wind and heavy snow. In seven cases, the
surge of weather was so intense that the number of
power outages surpased the criteria for a disaster. Even
in such extraordinary circumstances, the employees
of our Company showed their professionalism, high
commitment and team spirit. They managed to handle
all the failures thanks to good cooperation across
different departments. Sincere thanks and respect are
due to them for that.
Although dealing with the disasters was physically
demanding, time-consuming and cost-intensive, we
were able to devote most of our time and energy to
regular traffic and new projects. The most important
investments of the last year included, for example, the
launch of the reconstruction of the transformer substation in Nováky and eighteen reconstruction projects
for very high voltage electrical power lines. Overall,
our Company invested more than EUR 44 million into
increasing the quality of distribution, building new
connections and development.

In the field of customer services, the year 2017 brought,
for example, the simplification of administrative
obligations for new connection applications. For the
third year, we have continued to install smart metering
systems according to requirements in the legislation.
A major step on the path towards simplifying things
for customers was the preparation for changing the
name and logo of the Company on 1 March 2018. The
main idea that prompted this change was the effort
to facilitate customer orientation in the complicated
energy market.
In order to streamline processes in the Company and
offer customers the highest quality services, training
activities intended for employees continued. One of the
most important programmes was the TRAFO training
series, aimed at improving the managerial skills of
managing staff.
In 2017 the Company focused on comprehensive
progress, whether in field of quality and safety of
electricity distribution, or efficient management and
economy. The fact that progress was made here during
the past year is evidenced by several indicators, among
other things, the overall economic result and the
amount of investments.
During the next few years, we must, together with the
whole energy sector, rise to new and fundamental
challenges. All developed countries have embarked
on major preparations for revolutionary changes in
electromobility, decentralized energy sources, electricity
storage, and gradual deprivation of dependence on
fossil fuels. Our Company will not avoid this trend either.
It is therefore important that it continues to develop and
is prepared to respond flexibly to all the demands of the
modern energy market.
In general, we can evaluate the past year as demanding.
But it was precisely in these harder situations where
the Company proved its viability and its employees
proved their expertise. We firmly believe that we will be
able to confirm and further develop this potential in the
subsequent period.
Our distribution company is one of the country’s
strategic enterprises. The Company can carry out its
mission thanks to high-quality cooperation and good
and open relationships with its partners and customers.
Our big thanks are due to everyone who was involved
in its progress in 2017. We can express our belief that
if we cooperate like this in the coming years, we do not
have to worry about the future.
Best regards
Ing. František Čupr, MBA,
Chairman of the Board
of Directors

Mgr. Ing. Marek Štrpka
Chief Executive Officer
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2. O SPOLOČNOSTI

2. ABOUT THE COMPANY

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
O SPOLOČNOSTI
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (ďalej
tiež „SSD, a. s.“ alebo „spoločnosť“) bola založená
s obchodným menom Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a. s., (ďalej tiež „SSE-D“) 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 744 000
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.

2.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno: Stredoslovenská distribučná, a. s.
(do 28. februára 2018 Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a. s.)
Adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
IČ DPH: SK 2022187453
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Žilina
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC: SUBASKBX
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo
10514/L, deň zápisu 8. apríl 2006.
e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk
webová stránka: www.ssd.sk
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2.3 PREDMET ČINNOSTI
Stredoslovenská distribučná, a. s., podniká na základe
licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej
republiky v týchto hlavných činnostiach:
• distribúcia elektriny,
• montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
• projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
• poradenská činnosť v energetike,
•	inžinierske činnosti a súvisiace technické
poradenstvo,
• prenájom energetických zariadení,
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
•	opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených elektrických technických zariadení
v rozsahu S, O (OU, R, M) – E1-A,
• montáž určených meradiel.
Kľúčovým predmetom činnosti spoločnosti je distribúcia
elektriny koncovým odberateľom, ktorá sa vo väčšine
prípadov fakturuje prostredníctvom obchodníkov
s elektrickou energiou formou tzv. zmluvy o združenej
dodávke elektriny.

2.4 AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA
Jediným akcionárom spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a. s., vlastniacim 100 % akcií, je
Stredoslovenská energetika, 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.

2.1 BASIC INFORMATION
ON THE COMPANY
Stredoslovenská distribučná, a. s., (hereinafter: "SSD,
a. s." or the "Company") was founded with the business
name Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,
(hereinafter: "SSE-D") 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 744,000 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.

2.3 BUSINESS PURPOSE
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:
• 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.

2.4 SHAREHOLDER STRUCTURE
2.2 IDENTIFICATION DATA
Business name: Stredoslovenská distribučná, a. s.
(Until 28 February 2018 Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a. s.)
Address: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Reg. No. (IČO): 36 442 151
Tax ID (DIČ): 2022187453
VAT ID (IČ DPH): SK 2022187453
Bank details: VÚB, a. s., Žilina
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC: SUBASKBX

The sole shareholder of Stredoslovenská distribučná,
a. s., holding 100% of shares, is Stredoslovenská
energetika, 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 Žilina, Section Sa, Insertion number
10328/L, incorporation date 1 January 2002.

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: prevadzkovatel@ssd.sk
Website: www.ssd.sk
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2.5 VEDENIE SPOLOČNOSTI POČAS ROKA KONČIACEHO SA
31. DECEMBRA 2017

2.5 COMPANY MANAGEMENT DURING THE YEAR ENDED
ON 31 DECEMBER 2017

PREDSTAVENSTVO:

DOZORNÁ RADA:

Ing. František Čupr, MBA
predseda

Ing. Pavol Mertus
predseda

Ing. Jozef Vido
podpredseda

Ing. Tomáš David, MBA
podpredseda
(do 30. júna 2017)

Ing. Branislav Kadáš
člen
(do 30. októbra 2017)
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William Price
podpredseda
(od 1. júla 2017)

BOARD OF DIRECTORS:

SUPERVISORY BOARD:

Ing. Vladimír Macášek
člen

Ing. František Čupr, MBA
Chairman

Ing. Pavol Mertus
Chairman

Ing. Vladimír Macášek
Member

Ing. Dušan Majer
člen zvolený zamestnancami

Ing. Jozef Vido
Vice-Chairman

Ing. Tomáš David
MBA, Vice-Chairman
(until 30 June 2017)

Ing. Dušan Majer
Member elected by employees

Ing. Igor Pištík
člen zvolený zamestnancami

Ing. Branislav Kadáš
Member (
until 30 October 2017)

Ing. Miroslav Martoník
člen zvolený zamestnancami

William Price
Vice-Chairman
(since 1 July 2017)

Ing. Marcela Kumštárová
členka

Ing. Michal Janíček
Member
(since 31 October 2017)

Ing. Marcela Kumštárová
Member

Ing. Roman Filipoiu
člen

PaedDr. Jozef Bojčík
člen

Ing. Roman Filipoiu
Member

PaedDr. Jozef Bojčík
Member

Petr Kozojed
člen

Ing. Drahomír Múdry
člen

Petr Kozojed
Member

Ing. Drahomír Múdry
Member

Ing. Michal Janíček
člen
(od 31. októbra 2017)

Ing. Igor Pištík
Member elected by employees
Ing. Miroslav Martoník
Member elected by employees
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2.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31. DECEMBU 2017

2.6 ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS AT 31 DECEMBER 2017

Predstavenstvo
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Compliance officer

Board of Directors
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Auditor

Generálny riaditeľ
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Auditor

Chief Executive Officer
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Kancelária
predstavenstva
sekcia/riaditeľ

Právne
sekcia/riaditeľ

Office of the Board
of Directors
Section Director

Legal
Section Director

Regulácia
sekcia/riaditeľ

Ľudské zdroje
sekcia/riaditeľ

Regulation
Section Director

HR
Section Director

Energetické aktíva
divízia/riaditeľ

Stavebnomontážna
činnosť
divízia/riaditeľ

Zákaznícke služby
divízia/riaditeľ

Financie a interné
služby
divízia/riaditeľ

Prevádzka a údržba
energetických
zariadení
divízia/riaditeľ

Energy Assets
Division Director

Construction and
Assembly Activities
Division Director

Customer Services
Division Director

Finance and Internal
Services
Division Director

Operation and
Maintenance of Power
Installations
Division Director

Stratégia
distribučnej
sústavy
sekcia/riaditeľ

Montáže
sekcia/riaditeľ

Staroslivosť
o zákazníkov
sekcia/riaditeľ

Controlling
a reporting
sekcia/riaditeľ

Prevádzka
energetických
zariadení
sekcia/riaditeľ

Distribution System
Strategy
Section Director

Assemblies
Section Director

Customer Care
Section Director

Controlling
and Reporting
Section Director

Operation of Power
Installations
Section Director

Správa
a rozvoj siete
sekcia/riaditeľ

Príprava výroby
a projekty
sekcia/riaditeľ

Elektronické
a dátove služby
sekcia/riaditeľ

Účtovníctvo a dane
sekcia/riaditeľ

Údržba
energetických
zariadení
sekcia/riaditeľ

Network Management
and Development
Section Director

Production Preparation
and Projects
Section Director

Electronic
and Data Services
Section Director

Accounting and Taxes
Section Director

Maintenance of Power
Installations
Section Director

Netechnické
straty
sekcia/riaditeľ

Investičný controlling,
správa majetku
a doprava
sekcia/riaditeľ

Project Management
Section Director

Non-Technical Losses
Section Director

Investment Controlling,
Asset Management
and Transport
Section/Director

Nákup a skladové
hospodárstvo
sekcia/riaditeľ

Dispatchings
Section Director

Projektový
manažment
sekcia/riaditeľ

Dispečingy
sekcia/riaditeľ

Informačné
technológie
sekcia/riaditeľ
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Compliance officer

Purchase and
Warehouse
Management
Section Director

Information
Technologies
Section Director
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3. AKTIVITY SPOLOČNOSTI

3. COMPANY ACTIVITIES

3.1 VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2017

3.1 SIGNIFICANT EVENTS IN 2017

Prvé týždne roku 2017 boli hektické. Pred koncom
februára 2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
zverejnil novú cenovú vyhlášku a cenové rozhodnutie
so spätnou platnosťou od 1. januára 2017. Zmena
cenovej vyhlášky mala závažný vplyv na stabilitu
trhu s elektrinou a museli sme sa vyrovnať so
zmenou cenovej vyhlášky, zmenou cenníkov a ich
dopadom na informačné systémy. Opätovná úprava
si vyžiadala neočakávané náklady a dodatočné
investície. Legislatívne zmeny mali za následok opravu
fakturačných podkladov pre všetkých približne 744 000
odberných miest za dva mesiace. Takéto operácie si
vyžiadali rovnako neočakávané náklady na stabilizáciu
systémov, aby opravy boli vykonané v čo najkratšom
čase, aby bol trh s elektrickou energiou čo najskôr
stabilizovaný. Došlo k narušeniu finančných tokov
medzi spoločnosťou a dodávateľmi a ich stabilita bola
obnovená až v júli 2017.

The first weeks of 2017 were hectic. Before the end
of February 2017, the Regulatory Office for Network
Industries published a new price regulation and a price
decision with retroactive effect from 1 January 2017.
The change in the price regulation had a significant
impact on the stability of the electricity market and we
had to cope with the change of the price regulation, the
change of pricelists, and their impact on information
systems. The amendment required unexpected costs
and additional investments. Legislative changes
resulted in the repair of billing documentation for
approximately all 744,000 supply points in two months.
Such operations also required the unexpected costs
of system stabilization, for repairs to be performed as
quickly as possible in order to stabilize the electricity
market as soon as possible. Financial flows between
the Company and suppliers were disrupted and their
stability was only restored in July 2017.

Začiatok roka mal aj pozitívny vplyv na distribučnú
sústavu, a to v súvislosti so zvýšenou aktivitou
odberateľov smerujúcou k optimalizácii hlavných ističov.
Situácia prispela k otvoreniu tém, ktoré dovtedy nikto
nevnímal, a aj odberatelia pochopili, že parameter
maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) v hlavnom
ističi (HI) je parameter, ktorý je možné spravovať, a tak
prispieť k spoločnému cieľu - efektívnemu a ekonomicky
vyváženému prevádzkovaniu odberného miesta aj
distribučnej sústavy.
Aj v roku 2017 pokračoval viacročný rast záujmu
o služby spoločnosti, čo sa prejavilo v počte riešených
požiadaviek ohľadom distribučných žiadostí súvisiacich
s novým pripojením.
V priebehu roka 2017 sme pokračovali v aktivitách
s cieľom skvalitňovať a modernizovať služby
poskytované našim zákazníkom.
Od 1. januára 2017 sme implementovali zmeny
v procese vo vzťahu k zákazníkom, ktorými sme na
ich strane odstránili nadbytočnú administratívnu
a dokumentačnú záťaž. Proces bol nastavený aj vo

filozofii jednoznačnejšej identifikácie zodpovedností vo
vzťahu zákazník a spoločnosť.
V priebehu roka 2017 sme sa taktiež pripravovali na
implementáciu zmien riešenia požiadaviek pripojenia,
ktoré súvisia s výstavbou energetických zariadení, pre
prehľadnejšiu komunikáciu, pochopenie náročnosti
a lehôt na výstavbu zariadení distribučnej sústavy,
transparentnosť informácií, procesov a lehôt, ako aj
lepšiu synchronizáciu aktivít zainteresovaných strán.
Tieto zmeny sme implementovali od 1. januára 2018.
V máji 2017 sme pre dodávateľov elektriny spustili
prevádzku portálu na prístup k zmluvným technickým
dátam odberných miest, ktoré sú súčasťou združených
zmlúv na dodávku elektriny, podľa zaradenia do
bilančných skupín. Takýto prístup k dátam umožňuje
dodávateľovi vytvoriť si komplexný prehľad o všetkom,
čo o odbernom mieste eviduje naša spoločnosť,
a prípadné nezrovnalosti aktívne riešiť pre svojich
zmluvných odberateľov. Portál sa dá považovať aj
za jeden z nástrojov plnenia záväzkov vyplývajúcich
zo zákona o energetike, podľa ktorého má dodávateľ
povinnosť udržiavať aktuálne údaje o odberných
miestach a o zmenách neodkladne informovať PDS.
Od októbra 2017 sme zákazníkom na našej internetovej
stránke sprístupnili elektronický formulár na podávanie
podnetov v prípade nespokojnosti s našimi službami.
Oba internetové kanály sú využívané podľa očakávaní,
a preto sme počas roka pripravovali podklady na
elektronizáciu riešenia požiadaviek zákazníkov. V roku
2018 sa budeme intenzívne zaoberať vytváraním
nových, ako aj úpravou už používaných komunikačných
kanálov na poskytovanie služieb.
V priebehu roka 2017 sme ďalej pokračovali v plnení
legislatívnych požiadaviek implementácie systému
IMS (inteligentné meracie systémy). Nainštalovali sme
ďalších 25 000 meradiel a splnili tak zákonnú povinnosť
na rok 2017.

Also in 2017, interest in the Company’s services
continued to increase, which was reflected in the
number of handled requests regarding distribution
applications related to a new connection.
Throughout 2017, we continued our activities to improve
and modernize the services provided to our customers.
On 1 January 2017, we implemented changes to our
customer relationship process, while eliminating
redundant administrative and documentary burdens on
their part. The process was also set in the philosophy
of more explicit identification of responsibilities in the
relationship between customers and the Company.

POČET VYRIEŠENÝCH DISTRIBUČNÝCH ŽIADOSTÍ

NUMBER OF PROCESSED DISTRIBUTION APPLICATIONS

60 000

60 000

50 000

50 000

40 000

40 000

30 000
20 000
10 000
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The beginning of the year also had a positive impact on
the distribution system in connection with increased
subscriber activity aimed at optimizing the main
circuit breakers. The situation helped to open up topics
that no one had ever noticed, and customers also
understood that the parameter of Maximum Reserved
Capacity (MRC) on the main circuit breaker (MCB) is
a parameter that may be administered, and thus it is
possible to contribute to a common goal - efficient and
economically balanced operation of both the supply
point and distribution system.

24 704

34 558

45 111

52 788

In May 2017 we launched a portal for electricity
suppliers to access the technical contract data of the
supply points that are part of Contracts on composite
electricity supply as part of the classification into
balance groups. Such access to data allows the supplier
to establish a comprehensive overview of everything
that is recorded by our company about the supply
point and actively address any inconsistencies, if any,
for its contracted customers. The portal can also be
considered one of the tools to meet the obligations
resulting from the Energy Act, according to which the
supplier is obliged to keep up-to-date data about supply
points and inform the DSO of any changes without delay.
In October 2017 we made an electronic form available
to our customers on our website for the submission of
complaints in case of dissatisfaction with our services.
Both Internet channels are being used as expected,
so we were preparing the source materials for the
electronification of customer requirements processing
during the year. In 2018 we will be intensively engaged
in the development of new channels and in the
modification of already used communication channels
for the provision of services.
During 2017 we continued to perform the legislative
requirements of implementing the SMS (Smart Metering
Systems) system. We installed another 25,000 meters
and performed the statutory duty for 2017.

30 000
20 000
10 000

0

During 2017 we also prepared for the implementation of
changes in dealing with connection requirements with
respect to the construction of power installations, for
clearer communication, understanding the complexity
and deadlines for the construction of distribution
system facilities, transparency of information,
processes and periods as well as better synchronization
of stakeholders’ activities. We implemented these
changes on 1 January 2018.
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3.2 INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE,
HLAVNÉ INVESTÍCIE V ROKU 2017

3.2 INVESTMENT PLANNING,
KEY INVESTMENTS IN 2017

Našimi stálymi cieľmi sú posilňovanie kritických
miest sústavy, obnova sústavy z hľadiska jej fyzického
stavu, 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, ako aj legislatívne požiadavky na
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Kvalita distribúcie
a bezporuchová prevádzka distribučnej sústavy sú
pre zákazníkov veľmi dôležité, čo si uvedomuje aj
naša spoločnosť. Plánované činnosti a investície do
distribučnej sústavy sú zacielené na dosahovanie
očakávanej kvality služieb a spoločnosť vynakladá
maximálne úsilie, aby čo najlepšie plnila očakávania
zákazníkov.
V súvislosti s poslaním našej spoločnosti je investičný
proces rozdelený na tri základné kapitoly:
• nové pripojenia,
• kvalita a zvyšovanie prenosovej kapacity vedení,
• ostatné investície spojené s distribučnou činnosťou.
Štruktúra investičných výdavkov v roku 2017
podľa jednotlivých kapitol:
Nové pripojenia
Kvalita a zvyšovanie prenosovej
kapacity vedení
Ostatné investície spojené
s distribučnou činnosťou (rozvoj,
IT, meracie súpravy a ďalšie)

8,49 mil. eur
23,74 mil. eur

12,21 mil. eur

NOVÉ PRIPOJENIA
V rámci tejto investičnej kapitoly sme riešili rozvojové
akcie výstavby distribučnej sústavy z dôvodu potreby
pripojenia väčších odberných miest na napäťovej úrovni
vysokého napätia (VN), ako sú napríklad priemyselné
parky, polyfunkčné objekty a obchodné priestory, ako aj
pripojenia nových odberných miest na úrovni nízkeho
napätia (NN), akými sú štandardné odberné miesta
(rodinné domy, bytové výstavby, menšie podnikateľské
objekty a objekty občianskej vybavenosti). V tejto
kapitole sme v roku 2017 ukončili na úrovni VN a NN 214
stavieb a preinvestovali 8,49 mil. eur.
18

KVALITA A ZVYŠOVANIE PRENOSOVEJ
KAPACITY ZARIADENÍ
Z hľadiska investičnej výstavby v oblasti kvality
a zvyšovania prenosovej kapacity zariadení sme v roku
2017 zrealizovali 178 stavieb na napäťovej úrovni VN/
NN a 21 stavieb na napäťovej úrovni veľmi vysokého
napätia (VVN) v sumárnom ročnom investičnom náklade
23,74 mil. eur.
Účelom týchto investícií je zabezpečiť spoľahlivosť
a plynulosť distribúcie elektriny a z toho vyplývajúcu
spokojnosť zákazníkov. Pretrvávajúcimi prioritami
tejto výstavby boli dodržiavanie kvalitatívnych
parametrov, odstraňovanie nepriaznivého fyzického
stavu spôsobeného vonkajšími vplyvmi a životnosťou
zariadení, znižovanie poruchovosti, modernizácia
zariadení, nasadzovanie prvkov s funkciami diaľkového
monitoringu a ovládania a 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.
Hodnoty základných ukazovateľov SAIDIP a SAIFIP
dosiahnuté v predchádzajúcom období:
Rok

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. Planned activities and investments in the
distribution system are aimed at achieving the expected
quality of services, and the Company is making every
effort to best meet the expectations of customers.
In connection with the Company’s mission, the
investment process is divided into three basic sections:
• New connections,
• Quality and increase of transmission capacity of lines,
• Other investments linked to the distribution activity.
Structure of investment expenditures in 2017
by individual sections:
New connections

QUALITY AND INCREASE OF THE TRANSMISSION
CAPACITY OF FACILITIES
From the point of view of investment construction,
in the area of quality and the increase of the
transmission capacity of the facilities, we implemented
178 constructions at the HV/LV voltage level, and 21
constructions at the very high voltage level (VHV) at
a total annual investment cost of EUR 23.74 mil. in 2017.
The purpose of these investments was to ensure
the reliability and fluency of the distribution of
electricity and the resulting customer satisfaction.
The construction was aimed at maintaining quality
parameters, the elimination of the adverse physical
condition due to external influences and equipment
lifetime, reducing failure rate, modernization of
equipment, deployment of elements with remote
monitoring and control functions, and improving the
possibilities of electricity distribution. These actions
contribute to reducing the SAIDIP, i.e. the planned period
of dead intervals in client/minutes, and SAIFIP, i.e. the
planned frequency of dead intervals in client/blackouts.
The values of the basic SAIDIP and SAIFIP indicators
achieved in the previous period:

EUR 8.49 mil.

Quality and increase of
transmission capacity of lines

EUR 23.74 mil.

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

EUR 12.21 mil.

SAIDIP

SAIFIP

2011

146

0,47

2012

81

0,36

2013

85

0,35

2014

89

0,35

NEW CONNECTIONS

2015

118

0,46

2016

179

0,60

2017

140

0,49

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 such as
industrial parks, multifunctional buildings and retail
spaces as well as the connections of new supply points
on the low-voltage (LV) level such as standard supply
points (family houses, housing developments, smaller
business premises, and public amenities). We completed
214 constructions at the HV and LV level, and invested
EUR 8.49 mil. in this section in 2017.

Year

SAIDIP

SAIFIP

2011

146

0.47

2012

81

0.36

2013

85

0.35

2014

89

0.35

2015

118

0.46

2016

179

0.60

2017

140

0.49
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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.

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 Decree of the Regulatory Office for Network
Industries No. 236/2016, which regulates the quality
standards of transmission, distribution and supply of
electricity.

V tomto smere sme dosiahli tieto parametre:

In this context, we achieved the following parameters:

Rok

SAIDIU

SAIFIU

Year

SAIDIU

SAIFIU

2011

105

2,36

2011

105

2.36

2012

86

1,72

2012

86

1.72

2013

83

1,81

2013

83

1.81

2014

77

1,62

2014

77

1.62

2015

88

1,89

2015

88

1.89

2016

86

2,19

2016

86

2.19

2017

91

1,97

2017

91

1.97

Z dôvodu extrémnych poveternostných podmienok,
silného vetra, víchrice, dažďa, resp. sneženia došlo
v priebehu roka k siedmim kalamitám s významným
prerušením distribúcie elektriny, pričom najviac postihli
náš región kalamity v novembri a v decembri. 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. V niektorých
prípadoch vzniknuté situácie viedli k vyhláseniu
kalamitných stavov, pričom zasiahnuté boli lokality
na celom území v našej pôsobnosti. Na odstraňovaní
následkov porúch pracovali naši zamestnanci často vo
veľmi ťažko prístupnom teréne a náročných prírodných
podmienkach s cieľom obnoviť dodávku elektriny
odberateľom v čo najkratšom čase.

20

Due to extreme weather conditions, strong windstorms,
rain or snowfall, seven disasters occurred during
the year with significant interruption of electricity
distribution. Our region was mainly affected by
disasters in November and December. 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
interruption of distribution. Not only were the lines
affected, but the HV and LV stations were as well.
The situations that arose led to the declaration of
a state of calamity affecting locations throughout our
territory. To eliminate the consequences, our employees
often worked in very difficult-to-access terrain and
demanding natural conditions in order to restore
the supply of electricity to customers in the shortest
possible time.
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3.3 HLAVNÉ AKTIVITY A INVESTÍCIE
Z HĽADISKA ROZVOJA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

3.3 MAIN ACTIVITIES AND INVESTMENTS IN TERMS
OF THE DEVELOPMENT OF THE DISTRIBUTION SYSTEM

Na zabezpečenie rozvoja a stability distribučnej sústavy
sme aj v roku 2017 realizovali a do ďalšieho obdobia
pripravili významné projekty na úrovni distribučnej
sústavy VVN. Išlo najmä o tieto projekty:
• ukončenie rekonštrukcií TR Kremnica a Banská
Štiavnica, spustených v roku 2016. Už na začiatku si
vyžiadali celý rad zmien, ktoré boli vyriešené s ohľadom
na technológie, inžiniersku činnosť a aj samotnú
realizáciu. Stavebná činnosť musela byť rozdelená na
viacero etáp tak, aby odberatelia elektrickej energie
v danej oblasti neboli výrazne obmedzení.
• začatie výstavby novej TR 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). Odovzdanie staveniska
prebehlo v marci 2017, a to len pár dní po vydaní
právoplatného stavebného povolenia. Výber stavebného
dodávateľa a príprava stavby prebiehali už v roku 2016.
• výmena prístrojových transformátorov (PT) VVN.
Tento typ stavieb si vyžaduje koordináciu viacerých
zložiek našej spoločnosti. Výmena bola reálne spustená
v poslednom kvartáli roku 2017, no napriek tomu sa
potrebné práce na troch najkritickejších miestach
(TR Nižná, Vrútky a Prievidza) podarilo ukončiť ešte pred
nástupom zimnej prevádzky.
• zabezpečenie realizácie 18 rekonštrukcií vedení
VVN. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí ukončenie

To ensure the development and stability of the
distribution system, we implemented and prepared
significant projects for the next period at the very high
voltage level of the distribution system in 2017. There
were mainly the following projects:
• Completion of the reconstruction of TR Kremnica
and Banská Štiavnica, launched in 2016. Initially, they
demanded a number of changes that were resolved
with regard to technology, engineering activities, and
implementation. The construction activity had to be
divided into several stages so that electricity consumers
in the region were not significantly constrained.
• Start of the construction of a new TR 110/22 kV
Nováky, which will ensure a 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). The construction site was
handed over in March 2017, just a few days after the
issue of the valid building permit. The construction
contractor was selected and the construction was
prepared in 2016.
• Replacement of VHV instrument transformer (IT). This
type of construction requires the coordination of several
components in our Company. The replacement was
launched in the last quarter of 2017, but despite that
the necessary work at the three most critical sites (TR
Nižná, Vrútky and Prievidza) was completed before the
winter operation.
• Provision of the execution of 18 reconstruction
projects for VHV lines. The most important of the

rekonštrukcie 2 x 110 kV vedenia Hričov – Mikšová či
spustenie rekonštrukcie najstaršieho 2 x 110 kV vedenia
medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou, ktoré
zabezpečí zvýšenie prenosovej kapacity distribučnej
sústavy a jej spoľahlivosti, pričom bude zároveň slúžiť aj
na prípravu napájania novej transformovne Krásno nad
Kysucou zo sústavy VVN. Táto transformovňa zabezpečí
zvýšenie distribučnej kapacity a spoľahlivosti dodávky
elektrickej energie na pokrytie požiadaviek odberateľov
v danej lokalite.
V roku 2017 sme pokračovali v úzkej spolupráci so
Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s.,
(SEPS) a susednými prevádzkovateľmi distribučných
sústav (PDS) v týchto oblastiach:
• inovovaný výpočet kapacity pripojenia v napájacích
bodoch v jednotlivých uzlových oblastiach,
• štúdia realizovateľnosti výstavby novej transformovne
TR 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 podmienok spojenia uzlových oblastí
Liptovská Mara – Sučany a Liptovská Mara – Spišská
Nová Ves s cieľom zabezpečenia vyššej prevádzkovej
spoľahlivosti distribúcie elektrickej energie.

In 2017 we continued our close cooperation with
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS)
and the neighbouring distribution system operators
(DSOs) in these areas:
• Innovated calculation of connection capacity at supply
points in individual nodal areas,
• Feasibility study for the construction of a new TR
400/110 kV transformer substation in Považská
Bystrica or at the Ladce site with respect to gradual
attenuation of the 220 kV voltage level,
• 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 connection conditions for the Liptovská
Mara – Sučany and Liptovská Mara – Spišská Nová Ves
nodal areas in order to ensure a higher operational
reliability of the distribution of electricity.

3.4 TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

3.4 TECHNICAL PARAMETERS OF THE DISTRIBUTION SYSTEM

Technické parametre našej distribučnej sústavy v roku 2017:

Technical parameters of our distribution system in the year 2017:

TECHNICKÉ PARAMETRE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Celková dĺžka distribučnej sústavy v km

TECHNICAL PARAMETERS OF THE DISTRIBUTION SYSTEM
34 618

Total length of the distribution system in km

2 529

VN

10 788

High-voltage HV

10,788

NN

21 311

Low-voltage LV

21,311

Rozvodne VVN v staniciach PS/VVN

8 904
6

Very high-voltage VHV

34,618

VVN

Počet transformovní, rozvodní, trafostaníc

Number of transformer substations, substations, transformer stations
VHV Substations in stations TS/VHV

2,529

8,904
6

Transformovne VVN/VN

56

Transformer substations VHV/HV

56

Transformačné a spínacie stanice VN/VN

64

Transformation and switching stations HV/HV

64

Distribučné trafostanice VN/NN
22

reconstructions include the completion of the
reconstruction of the 2 x 110 kV lines Hričov – Mikšová
or the launch of the reconstruction of the oldest
2 x 110 kV lines between Kysucké Nové Mesto and
Čadca, which will increase the transmission capacity
of the distribution system and its reliability while
also serving to prepare the power supply of the new
transformer substation Krásno nad Kysucou from the
VHV system. This transformer substation will increase
the distribution capacity and reliability of the electricity
supply to meet the requirements of customers in the
region.

8 778

Distribution transformer stations HV/LV

8,778
23
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3.5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A BOZP

3.5 ENVIRONMENTAL PROTECTION
AND THE AREA OF OHS

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
svojich zamestnancov, dodávateľov, odberateľov
a verejnosti pokladáme za prioritnú podmienku svojho
podnikateľského zámeru. V roku 2017 sme sa aktívne
zapojili do celoeurópskej kampane „Zdravé pracoviská –
Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Zdravé
pracoviská pre všetky vekové kategórie“, organizovanej
Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci.
Analýzou významnosti jednotlivých environmentálnych
aspektov činností spoločnosti sme dospeli k záveru,
že najvýznamnejšie environmentálne riziká vyplývajú
z charakteru vykonávaných činností pri distribúcii
elektrickej energie a sú spojené s prevádzkovaním
distribučných zariadení s obsahom oleja
a prevádzkovaním elektrických vedení vo všetkých
napäťových hladinách, ktoré prechádzajú chránenými
územiami.
OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITY
Naše záväzky v oblasti ochrany prírody a krajiny súvisia
s ochranou voľne žijúcich vtákov v regióne stredného
Slovenska. Všeobecnú ochranu biodiverzity a trvalo
udržateľného rozvoja zabezpečujeme používaním
technických prvkov, ktoré zamedzujú úhynom vtáctva
na elektrických vedeniach. V súlade s legislatívnymi
požiadavkami zákona o ochrane prírody a krajiny sme
zabezpečili rizikové úseky sietí VN a VVN vhodnými
technickými prvkami.
V rámci projektu LIFE Energia v krajine: Elektrické
vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov sa
venujeme riešeniu rizík a eliminácii nárazov vtáctva
do vedení VN a VVN v rizikovej oblasti Poiplie. V tejto
lokalite sme v spolupráci s neziskovou organizáciou
Ochrana dravcov na Slovensku na 110 kV vedenia
nainštalovali odkloňovače letu vtákov.
Spolupracujeme so Slovenskou ornitologickou
spoločnosťou BirdLife Slovensko v rámci monitorovania
bocianov bielych hniezdiacich na podperných bodoch
elektrického vedenia. Našou snahou je eliminovať
zranenia na existujúcich podperných bodoch. V mesiaci
jún 2017 uskutočnila SOS BirdLife monitoring hniezd
a krúžkovanie mladých jedincov v širšom okolí
Rimavskej Soboty a Tornale s technickou podporou
našej spoločnosti.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, OCHRANA VÔD
A PREVENCIA
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V oblasti odpadového hospodárstva sme dokázali
zhodnotiť prevažnú časť vyprodukovaných odpadov.
Logistiku riadenia odpadového hospodárstva sme
zefektívnili pomocou špecializovaných softvérových

aplikácií, ktoré umožňujú zlepšiť prehľadnosť
v manažmente odpadov a zvýšiť zodpovednosť za
vzniknutý odpad. Manipuláciu s nebezpečnými druhmi
odpadov vykonávame na základe povolení orgánov
štátnej správy a v súlade s príslušnými predpismi
a nariadeniami.
Dôsledným manažovaním odpadového hospodárstva
sa snažíme minimalizovať zneškodňovanie
vyprodukovaných odpadov a uprednostňovať ich
zhodnocovanie. Zhodnocovanými odpadmi sú
predovšetkým druhotné suroviny a inertné stavebné
odpady, ich podiel na tuhých priemyselných odpadoch
tvoril v roku 2017 až 76 %.
V roku 2017 sme pod kontrolou Slovenskej inšpekcie
životného prostredia vykonali lokálne sanácie
a hydrogeologické prieskumy po únikoch olejov
z distribučných zariadení v 10 objektoch. Výsledkom
všetkých sanačných prác bolo uvedenie územia do
pôvodného stavu, na základe protokolu SIŽP o vykonaní
a ukončení sanácií a hydrogeologických prieskumov.
PODIEL PRODUKTOVÝCH ODPADOV ZA ROK 2017

23 %

Providing for the safety and health protection of our
employees, suppliers, customers and the public has top
priority in our business plan. In 2017 we were actively
involved in the European Union wide campaign "Healthy
workplaces – Week of Safety and Health at Work –
Healthy Workplaces for All Ages" organized by the
European Agency for Safety and Health at Work.
By analysing the significance of the individual
environmental aspects of the Company’s activities,
we have come to the conclusion that the most
significant environmental risks arise from the nature
of the activities carried out in electricity distribution
and are associated with the operation of oil-containing
distribution facilities and the operation of electrical
lines at all voltage levels passing through protected
territories.

hazardous types of waste is carried out on the basis of
the authorizations of governmental authorities and in
accordance with the relevant regulations and directives.
We strive to minimize the disposal of generated
waste and prioritize its recovery with thorough waste
management. Recovered waste includes mainly
secondary raw materials and inert construction waste;
in 2017 its share of solid industrial waste accounted for
even 76%.
In 2017 under the control of the Slovak Environmental
Inspectorate, we performed local remediation and
hydrogeological surveys after oil leakages from
distribution facilities at 10 sites. As a result of all
the remediation work, the site was restored to the
original condition, based on the Slovak Environmental
Inspectorate’s protocol on the execution and completion
of remediation and hydrogeological surveys.

NATURE AND BIODIVERSITY CONSERVATION
SHARE OF WASTE GENERATED FOR 2017
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. The general
protection of biodiversity and sustainable development
is ensured by us through the use of technical elements
preventing the death of birds on electric lines.
In accordance with the legislative requirements of
the Nature and Landscape Protection Act, we have
provided risk sections of the HV and VHV networks with
appropriate technical elements.

23 %

Other waste
2%

Hazardous waste
Secondary raw materials

ostatné odpady
2%

nebezpečné odpady
druhotné suroviny

75 %

Pravidelnými edukačnými environmentálnymi aktivitami
organizovanými pre zamestnancov spoločnosti
sa snažíme o zvyšovanie ich environmentálneho
povedomia a znižovanie environmentálnych rizík
v súlade s cieľmi systému environmentálneho
manažérstva podľa ISO 14001:2015.
V roku 2017 vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia v našej spoločnosti štyri kontroly zamerané
na dodržiavanie legislatívnych predpisov. ktorých
výsledky potvrdili dodržiavanie legislatívnych predpisov
v oblasti ochrany životného prostredia.

Within the project "LIFE Energy in the Country:
Electricity Management and Protection of Priority
Bird Species" we have been addressing risks and the
elimination of the collision of birds with high-voltage
and very high-voltage lines in the Poiplie risk area.
In this location, we have installed bird flight deflectors
on 110 kV lines in cooperation with the non-profit
organization Protection of Birds of Prey in Slovakia.
We are working with the BirdLife Slovak ornithological
company to monitor white storks nesting on the support
points of the power lines. Our aim is to eliminate injuries
on existing support points. In June 2017, SOS BirdLife
organized the monitoring of nests and ringing of young
birds in the wider area of Rimavská Sobota and Tornaľa
with the technical support of our company.

75 %

Through regular educational environmental activities
organized for Company employees, we strive to
increase their environmental awareness and reduce
environmental risks according to the objectives
of the environmental management system under
ISO 14001:2015.
In 2017 the Slovak Environmental Inspectorate
carried out four inspections in our Company aimed
at compliance with legislation, the results of which
confirmed compliance with environmental legislation.

WASTE MANAGEMENT, WATER PROTECTION
AND PREVENTION
In the field of waste management, we were able to
recover a predominant part of the waste produced.
We streamlined the logistics of waste management by
using specialized software applications that improve
the transparency of waste management and increase
the responsibility for waste generated. The handling of
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3.6 ZAMESTNANCI

3.6 EMPLOYEES

K 31. decembru 2017 sme evidovali 1 291 zamestnancov. Miera dobrovoľnej fluktuácie predstavovala nízku úroveň
– 1,6 %. V priebehu roka 2017 odišlo 10 zamestnancov do dôchodku. Priemerný vek zamestnancov k 31. decembru
2017 stúpol oproti minulému roku na 45,7 roka.

As at 31 December 2017, we recorded 1,291 employees. The rate of voluntary fluctuation represented a low level of
– 1.6%. During the year 2017, 10 employees retired. As at 31 December 2017, the average age of employees grew to
45.7 years compared to the previous year.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA
k 31. 12. 2017

podiel (v %)

Ženy

213

16,5

Women

Muži

1 078

83,5

Spolu

1 291

100,0

V roku 2017 sme zrealizovali 838 vzdelávacích
aktivít. Priemerné náklady na vzdelávanie jedného
zamestnanca predstavovali 271 eur a jeden
zamestnanec strávil na školení v priemere 45,58 hodín.
Najväčšia časť školení vyplývala z legislatívnych
požiadaviek, čo predstavovalo 60 % z celkových
nákladov.
Pri ostatnom vzdelávaní sa väčší dôraz kládol na
rozvojové potreby zamestnancov. Spustili sme Program
interných školení, zameraný na konkrétne vybrané
témy z prostredia spoločnosti. Koncepčne sme pristúpili
k rozvoju komunikačných zručností pre zamestnancov
zaradených na pracovné pozície elektrikárov, ktorí
prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi. V priebehu roka
2017 sme pokračovali v manažérskom vzdelávacom
programe TRAFO. Počas tohto obdobia sme preškolili
190 riadiacich zamestnancov spoločnosti. Ukončenie
programu TRAFO je plánované na február 2018.
Do rozvoja vzdelávania sme v roku 2017 investovali
350 000 eur.
V rámci zvyšovania kvalifikácie v Programe 25/25
v roku 2017 úspešne ukončilo druhý stupeň
štúdia elektroenergetiky na Žilinskej univerzite
17 zamestnancov.
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STRUCTURE OF EMPLOYEES BY GENDER

V rámci podpory rozvoja stredného odborného
elektrotechnického vzdelávania sme uzatvorili zmluvy
o praktickom vyučovaní s piatimi strednými školami – so
Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Žiline,
Spojenou školou v Banskej Bystrici, Strednou odbornou
školou elektrotechnickou v Poprade-Matejovciach,
Spojenou školou v Nižnej a Strednou odbornou školou
technickou v Čadci. Od septembra 2017 absolvuje
praktické vyučovanie v našej spoločnosti 14 študentov.
V júni 2017 sa začal piaty ročník programu „Trainee“.
V rámci tohto programu má sedem študentov piatych
ročníkov vysokých škôl možnosť nadobudnúť skúsenosti
v oblasti projektového manažmentu, dispečingu,
projektovania, stratégie distribučnej sústavy, riadiacej
techniky a ľudských zdrojov.
Významnou oblasťou, ktorej trvale venujeme
pozornosť, je dialóg so sociálnym partnerom.
Zástupcovia oboch zmluvných strán sa dohodli na
Dodatku č. 2 ku Korporátnej kolektívnej zmluve
platnom na dva nasledujúce roky a udržali vysoký
štandard v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti, ako aj
v poskytovaní benefitov pre zamestnancov.

As at 31. 12. 2017

Share (in %)

213

16.5

Men

1,078

83.5

Total

1,291

100.0

In 2017 we organized 838 training activities.
The average cost of training per employee was EUR
271, and on average one employee spent 45.58 hours
in training.
Most of the training resulted from legislative
requirements, accounting for 60% of the total costs.
For other education, greater emphasis was placed on
the development needs of employees. We launched
an Internal Training Programme focused on specific
selected topics from the Company environment.
We conceptually proceeded to the development of
communication skills for employees working as
electricians who come into contact with customers.
During 2017 we continued the TRAFO Managerial
Training Programme. During this period, we trained
190 managing employees of the Company. The end
of the TRAFO programme is planned for February
2018. In 2017 we invested EUR 350,000 in education
development.
As part of the increase in qualifications in 2017,
17 employees successfully completed the 2nd level of
Electrical Power Engineering studies at the University of
Žilina in the Programme 25/25.

As part of the support for the development of secondary
vocational electrical education, we concluded contracts
on practical training with five secondary schools – the
Secondary Technical School of Electrical Engineering in
Žilina, the Secondary Technical School, the Joint School
in Banská Bystrica, the Secondary Technical School of
Electrical Engineering in Poprad-Matejovce, the Joint
School in Nižná, and the Secondary Technical School in
Čadca. Since September 2017, 14 students have been
taking practical lessons in our Company.
In June 2017, the fifth year of the Trainee programme
began. Within the programme, seven students of the
5th year of university have the opportunity to gain
experience in project management, dispatching,
designing, strategy of the distribution system, control
technology, and human resources.
An important area we constantly pay attention to is social
dialogue with a social partner. Representatives of both
contracting parties agreed to Amendment No. 2 to the
Corporate Collective Agreement for the next two years and
maintained a high standard in the labour and social field
as well as in the provision of benefits for the employees.
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4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI
SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ, A. S., V ROKU 2017

4. REPORT ON THE ECONOMIC RESULTS AND
OPERATION OF THE COMPANY STREDOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ, A. S. FOR THE YEAR 2017

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

ECONOMIC RESULTS

V roku 2017 bolo hlavnou úlohou v oblasti ekonomiky
a financovania zabezpečenie finančnej stability,
vytvorenie optimálnych podmienok na vykonávanie
hlavnej činnosti a dosiahnutie plánovaných
ekonomických výsledkov. V priebehu celého roka sme
na všetkých riadiacich úrovniach spoločnosti venovali
maximálnu pozornosť efektívnemu riadeniu nákladov,
predovšetkým nákladov priamo ovplyvniteľných
jednotlivými organizačnými útvarmi, a riadeniu
pracovného kapitálu.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 bola
zostavená podľa 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 2017 do 31. decembra 2017.

V MIL. EUR

Z pohľadu tržieb najväčšiu časť tvorili tržby za
distribúciu elektrickej energie a tržby za TPS.
Najvýznamnejšími nákladmi spoločnosti okrem
nákladov na výkup elektrickej energie (výkup na
straty a doplatok od výrobcov z obnoviteľných zdrojov
a kombinovanej výroby elektriny a tepla – OZE/KVET)
tvorili v roku 2017 náklady na nákup elektriny na straty
a s tým spojenú odchýlku, odpisy, osobné náklady
a ostatné prevádzkové náklady.

2017

2016

Prevádzkové výnosy

540,01

432,86

Prevádzkové náklady

-340,15

-331,80

EBITDA (výsledok pred započítaním odpisov, úrokov, daní)

199,87

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

In 2017 the main task in the field of economy and
financing was to ensure financial stability and create
optimal conditions for carrying out our main activity and
achieving the planned economic results. Throughout
the year at all management levels, we paid maximum
attention to cost-effective management (especially
the costs directly influenceable by individual units of
organization) and the management of working capital.
The financial statements of the Company as at
31 December 2017 were compiled according to the
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 2017 and 31 December 2017.

For 2017, we achieved a profit after tax of EUR
106.13 mil.
In terms of revenues, the largest portion represented
the revenues for electricity distribution and TPS
revenues. The most significant costs of the Company,
except for the purchase of electricity (purchase for
losses and surcharges from producers from renewable
sources and electricity and heat cogeneration – OZE/
KVET) in 2017 were the costs for purchasing electricity
for losses and the associated deviation, depreciation,
personal costs and other operating costs.

2017

2016

540.01

432.86

Operating costs

-340.15

-331.80

101,06

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

199.87

101.06

-59,45

-64,25

Depreciation of tangible and intangible assets

-59.45

-64.25

-0,52

-4,82

Financial costs, net

-0.52

-4.82

Zisk pred zdanením

139,89

31,99

Profit before tax

139.89

31.99

Daň z príjmov

-33,76

-4,69

Income tax

-33.76

-4.69

Zisk po zdanení

106,13

27,31

Profit after tax

106.13

27.31

Finančné náklady netto
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Za rok 2017 sme dosiahli zisk po zdanení vo výške
106,13 mil. eur.

IN MIL. EUR
Operating income
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KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA – AKTÍVA,
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

CAPITAL STRUCTURE – ASSETS,
EQUITY AND LIABILITIES

Aktíva spoločnosti dosiahli k 31. decembru 2017 úroveň
1 048,86 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast
o 117,20 mil. eur (+12,6 %).
Dlhodobý majetok z toho predstavoval 783,52 mil. eur
(74,7 % z hodnoty celkových aktív) a rozhodujúcimi
položkami boli distribučná sieť, budovy a stavby, stroje
a zariadenia a rozpracované investície. Prírastky
dlhodobého majetku v roku 2017 boli vo výške 48,86 mil.
eur a zahŕňajú vlastné investície a preložky. Prírastky
dlhodobého majetku boli tvorené predovšetkým
investíciami smerujúcimi do obnovy a rozvoja
distribučnej sústavy.
Krátkodobý majetok dosiahol úroveň 265,33 mil. eur
(25,3 % z hodnoty celkových aktív) a najvýznamnejšími
položkami boli pohľadávky a príjmy budúcich období.
Spoločnosť vykazovala k 31. decembru 2017 pohľadávky
z obchodného styku vo výške 25,38 mil. eur brutto,
z toho pohľadávky v lehote splatnosti predstavovali
objem 22,20 mil. eur brutto. Prostriedky spravované
materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika,
a. s., na základe „Zmluvy o poskytovaní služby cashpooling” k 31. decembru 2017 predstavovali sumu
98,43 mil. eur a sú vykázané ako pohľadávka voči
materskej spoločnosti.

V MIL. EUR
Aktíva

As at 31 December 2017, the assets of the Company
reached EUR 1,048.86 mil., which represents a year-onyear increase by EUR 117.20 mil. (+12.6%).

Záväzky predstavujú 17,5 % celkových zdrojov krytia
majetku a ich výška bola k 31. decembru 2017 na
úrovni 183,69 mil. eur bez výnosov budúcich období, čo
medziročne predstavuje nárast o 2,75 mil. eur (+1,5 %).
Významnými položkami boli najmä záväzky z odloženej
dane (86,98 mil. eur), dlhodobé úvery (13,80 mil. eur)
a záväzky z nakupovaných materiálov a služieb
(55,91 mil. eur).
Dlhodobé výnosy budúcich období dosiahli výšku
53,48 mil. eur, čo predstavuje 5,1 % hodnoty krytia
majetku pri medziročnom náraste o 8,62 mil. eur
(+19,2 %). Najvýznamnejšiu časť výnosov budúcich
období predstavujú pripojovacie poplatky
(28,86 mil. eur) a výnosy súvisiace s majetkom
nadobudnutým vydržaním a preložkami energetických
zariadení (23,18 mil. eur).

%

1 048,86

2016

%

931,66

Non-current assets amounted to EUR 783.52 mil.
(74.7% of the value of total assets) and the decisive
items were the distribution system, buildings
and constructions, machinery, equipment and the
investments in progress. Additions to non-current
assets in 2017 amounted to EUR 48.86 mil. and include
own investments and relocations. Additions to noncurrent assets were mainly generated by investments
aimed at the renewal and development of the
distribution system.

Liabilities account for 17.5% of the total assets
cover, and their amount as at 31 December 2017 was
EUR 183.69 mil. excluding deferred income, which
represents a year-on-year increase by EUR 2.75 mil.
(+1.5%). Significant items included, in particular,
deferred tax liabilities (EUR 86.98 mil.), long-term
loans (EUR 13.80 mil.), and commitments on purchased
materials and services (EUR 55.91 mil.).

Current assets reached EUR 265.33 mil. (25.3% of
the value of total assets) and the main items were the
receivables and accrued income. As at 31 December
2017, the Company reported trade receivables in the
amount of EUR 25.38 mil. gross, out of which due
receivables accounted for EUR 22.20 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 2017 amounted to EUR
98.43 mil. and are reported as a receivable from the
parent company.

IN MIL. EUR
Assets

Equity of the Company as at 31 December 2017 reached
EUR 811.68 mil., which accounts for 77.4% of the value
of the assets cover and a year-on-year increase by
+15.0%.

2017

Long-term deferred revenues amounted to EUR
53.48 mil., representing 5.1% of the value of the assets
cover, with a year-on-year increase by EUR 8.62 mil.
(+19.2%). The most significant part of the revenues for
the coming years are connection fees (EUR 28.86 mil.)
and revenues associated with the assets acquired by
withholding and the relocation of power equipment
(EUR 23.18 mil.).

%

1,048.86

2016

%

931.66

Dlhodobý majetok

783,52

74,7 %

795,14

85,3 %

Non-current assets

783.52

74.7%

795.14

85.3%

Krátkodobý majetok

265,33

25,3 %

136,52

14,7 %

Current assets

265.33

25.3%

136.52

14.7%

Pasíva
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2017

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. decembru
2017 výšku 811,68 mil. eur, čo predstavuje 77,4 %
hodnoty zdrojov krytia majetku a medziročný nárast
o +15,0 %.

1 048,86

931,66

Liabilities

1,048.86

931.66

Vlastné imanie

811,68

77,4 %

705,85

75,8 %

Equity

811.68

77.4%

705.85

75.8%

Dlhodobé záväzky

109,60

10,4 %

114,16

12,3 %

Long-term liabilities

109.60

10.4%

114.16

12.3%

Krátkodobé záväzky

74,10

7,1 %

66,79

7,2 %

Current liabilities

74.10

7.1%

66.79

7.2%

Dlhodobé výnosy budúcich období

53,48

5,1 %

44,86

4,8 %

Long-term deferred income

53.48

5.1%

44.86

4.8%
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5. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY
SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017

5. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR THE YEAR 2017

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI PRACOVALA POČAS ROKA 2017 V TOMTO ZLOŽENÍ:

THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY WORKED IN THE FOLLOWING STRUCTURE DURING 2017:

Ing. Pavol Mertus
predseda dozornej rady

Ing. Marcela Kumštárová
členka dozornej rady

Ing. Dušan Majer
člen dozornej rady

Ing. Pavol Mertus
Chairman of the Supervisory Board

Ing. Marcela Kumštárová
Member of the Supervisory Board

Ing. Dušan Majer
Member of the Supervisory Board

Mgr. Tomáš David, MBA
podpredseda dozornej rady
do 30. júna 2017

Ing. Vladimír Macášek
člen dozornej rady

Ing. Igor Pištík
člen dozornej rady

Mgr. Tomáš David, MBA
Vice-Chairman of the Supervisory
Board until 30 June 2017

Ing. Vladimír Macášek
Member of the Supervisory Board

Ing. Igor Pištík
Member of the Supervisory Board

PaedDr. Jozef Bojčík
člen dozornej rady

Ing. Miroslav Martoník
člen dozornej rady

PaedDr. Jozef Bojčík
Member of the Supervisory Board

Ing. Miroslav Martoník
Member of the Supervisory Board

William Price
podpredseda dozornej rady
od 1. júla 2017

Ing. Drahomír Múdry
člen dozornej rady

Ing. Drahomír Múdry
Member of the Supervisory Board

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2017 stretla päťkrát – 9. marca 2017, 12. apríla 2017, 13. júna 2017,
13. septembra 2017 a 13. decembra 2017. Na každom rokovaní bola dozorná rada uznášaniaschopná.

In the year 2017, the Supervisory Board convened five times at its meetings – on 9 March 2017, 12 April 2017,
13 June 2017, 13 September 2017, and 13 December 2017. The Supervisory board had a quorum at each meeting.

V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov
spoločnosti a Obchodného zákonníka dozorná rada
spoločnosti v roku 2017:

In the scope of its powers and in accordance with
the Articles of Association and the Commercial Code,
in 2017the Supervisory Board:

(a) Prijala tieto zásadné rozhodnutia:
•	schválila Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti
za rok 2016,
•	schválila Stanovisko dozornej rady k návrhu
auditovanej riadnej individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2016 a k návrhu
predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2016,
•	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 2017,
(b) zobrala na vedomie najmä:
•	príslušné rozhodnutia jediného akcionára v roku 2017,
•	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
2017,
•	rešpektujúc Program súladu informáciu
o konsolidovanom strategickom pláne Skupiny SSE na
roky 2017 – 2019 týkajúcu sa spoločnosti,
•	vyhlásenie predstavenstva pre členov dozornej
rady v zmysle článku XII (21) (a) (ii) Stanov za rok
2016 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,
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William Price
Vice-Chairman of the Supervisory
Board since 1 July 2017

•	informácie o transakciách spoločnosti so
spriaznenými stranami za príslušné štvrťroky roka
2017,
•	správu o výsledkoch auditov a kontrol za rok 2016
a plán auditov a kontrol na rok 2017,
•	informácie o hospodárskych výsledkoch vrátane
vývoja plnenia plánu CAPEX na rok 2017 za príslušné
obdobia,
•	správy o porovnaní reálnych nákladov na TPS
s plánom roka 2017 za príslušné obdobia,
•	výročnú správu o plnení Programu súladu spoločnosti
za rok 2016 a Program súladu na rok 2017,
•	informácie o vývoji realizácie investičnej akcie
výstavby novej transformovne 110/22kV v Novákoch.
Dozorná rada v priebehu roka 2017 nepožiadala
predstavenstvo spoločnosti o zvolanie valného
zhromaždenia.
ZÁVER:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia r. 2017
riadne plnila svoju kontrolnú funkciu v zmysle Stanov
spoločnosti a § 197 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov ani
platných právnych predpisov zo strany predstavenstva
pri výkone podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Táto správa bola schválená na zasadnutí dozornej rady
spoločnosti konanom dňa 11. apríla 2018.
Ing. Pavol Mertus
predseda dozornej rady
Stredoslovenská distribučná, a. s.

(a) Adopted the following fundamental decisions:
•	Approved the Report on Activities of the Supervisory
Board for 2016,
•	Approved the Opinion of the Supervisory Board
on the draft audited ordinary individual financial
statements prepared as at 31 December 2016 and
on the proposal of profit distribution of the Board of
Directors for 2016,
•	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 2017,
(b) Noted, in particular:
•	Relevant decisions of the sole shareholder in the
year 2017,
•	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 2017,
•	In respect to the Compliance Programme and the
information on the Consolidated Strategic Plan of the
SSE Group for the years 2017 – 2019 related to the
Company,
•	Statement of the Board of Directors for the members
of the Supervisory Board for 2016 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 2017,
•	Report on the results of audits and inspections for
2016 and the audit and control plan for 2017,
•	Information on economic results, including the
development of CAPEX 2017 plan fulfilment for the
relevant periods,
•	TPS real cost comparison reports with the 2017 plan
for the relevant periods,
•	The Annual Report on the fulfilment of the Compliance
Programme of the Company for 2016, and the
Compliance Programme 2017,
•	Information on the development of the investment
project for the construction of a new 110/22kV
transformer substation in Nováky.
During 2017 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 2017, 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 by performing the business
activities of the Company.
This Report was approved by the Supervisory Board of
the Company at its meeting held on 11 April 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 2017

6. PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR
THE DISTRIBUTION OF PROFITS FOR THE YEAR 2017

Auditovaný čistý zisk za rok 2017

Audited net profit for the year 2017

EUR 106,128,884.79

Prídel do sociálneho fondu

0,00 EUR

Allocation to Social Fund

EUR 0.00

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady

0,00 EUR

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

EUR 0.00

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

106 128 884,79 EUR

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

EUR 106,128,884.79

7. STANOVISKO DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S.,
K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
K 31. DECEMBRU 2017 A K NÁVRHU NA
ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

7. OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A. S. ON
ORDINARY INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENTS AS
AT 31 DECEMBER 2017 AND ON PROPOSAL FOR THE
DISTRIBUTION OF PROFITS FOR THE YEAR 2017

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., na svojom zasadnutí dňa 11. apríla 2018 preskúmala
riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2017 vrátane správy nezávislého audítora KPMG
Slovensko, spol. s r. o., licencia SKAU č. 96 zo dňa 16. marca 2018 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku
spoločnosti za rok 2017.

The Supervisory Board of Stredoslovenská distribučná, a. s., at its meeting held on 11 April 2018, verified the
Ordinary Individual Financial Statements of the Company as at 31 December 2017, including the report of the
independent auditor KPMG Slovensko, spol. s r. o., SKAU licence no. 96 dated 16 March 2018, and a proposal of the
Board of Directors for the distribution of the Company’s profit for the year 2017.

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., odporúča riadnemu valnému
zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.:

On the basis of the above mentioned, the Supervisory Board of Stredoslovenská distribučná, a. s., recommends
the General Meeting of the company Stredoslovenská distribučná, a. s. to:

1. s
 chváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.,
k 31. decembru 2017,

1. Approve the Ordinary Individual Financial Statements of Stredoslovenská distribučná, a. s.,
as at 31 December 2017,

2. schváliť tento návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., za rok 2017:

2. Approve the proposal for the distribution of profits of Stredoslovenská distribučná, a. s. for 2017:

Auditovaný čistý zisk za rok 2017

106 128 884,79 EUR

The audited net profit for the year 2017

EUR 106,128,884.79

Prídel do sociálneho fondu

0,00 EUR

Allocation to social fund

EUR 0.00

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady

0,00 EUR

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

EUR 0.00

Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte Nerozdelený zisk z minulých
rokov
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárovi

V Žiline dňa 11. apríla 2018
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106 128 884,79 EUR

106 128 884,79 EUR
0,00 EUR

Ing. Pavol Mertus
predseda dozornej rady
Stredoslovenská distribučná, a. s.

Part of the profit kept in equity on the account of Retained earnings of the
previous years
Net profit available for distribution of dividends to the shareholder

In Žilina, on 11 April 2018

EUR 106,128,884.79
EUR 0.00

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 2017

8. REPORT ON FULFILMENT OF THE COMPLIANCE
PROGRAMME OF STREDOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ, A. S. FOR THE YEAR 2017

ÚVOD:

Distribúcia, a. s. Zároveň bol predstavenstvom v roku
2005 schválený záväzný interný dokument Program
súladu, ktorý obsahuje zoznam opatrení zameraných
na zabezpečenie nediskriminačného správania
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Program súladu
sa pravidelne upravuje na príslušný rok a rešpektuje
všetky zmeny v legislatíve.
V súlade s vyššie uvedenými zákonnými povinnosťami
boli splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo súčasnej
legislatívy, t. j. vypracovanie a schválenie nového
Programu súladu spoločnosti vrátane Akčného plánu
opatrení a menovanie osoby povinnej zabezpečiť
súlad v spoločnosti. S účinnosťou od 1. januára
2013 bola ustanovená osoba povinná zabezpečiť
súlad v spoločnosti, čím sa vytvorilo zodpovedajúce
inštitucionálne zázemie pre implementáciu schváleného
Programu súladu spoločnosti.
V roku 2015 bola vykonaná aktualizácia programu
súladu, keďže od 1. apríla 2014 bola zrealizovaná
organizačná zmena v spoločnosti, ktorá si vyžiadala
zohľadnenie nových povinností.

INTRODUCTION:

3. PLNENIE OPATRENÍ PROGRAMU SÚLADU POČAS
ROKA 2017

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.
The Compliance Programme is a document containing
measures that ensure non-discriminatory and
transparent access to all market participants by the
distribution system operator (hereinafter: the "DS").
On the basis of the above mentioned, the DS operator
is obliged to elaborate 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.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a. s. (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
Sa, vložka č. 10514/L, založená v roku 2006, ktorá je
držiteľom licencie na distribúciu elektriny č. 2007E 0260
v plnom znení vydanej Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví (ďalej len „Úrad“), je prevádzkovateľom
distribučnej sústavy a je zároveň súčasťou vertikálne
integrovaného podniku.
Táto správa dáva prehľadnú informáciu o plnení si
legislatívneho rámca pre takto organizovanú spoločnosť
v oblasti transparentného a nediskriminačného prístupu
k všetkým zákazníkom a účastníkom trhu s elektrickou
energiou.
1. LEGISLATÍVNY RÁMEC
Legislatívny rámec Programu súladu je daný Smernicou
parlamentu a Rady 2009/72/ES, ktorá bola v SR
implementovaná do zákona č. 251/2012 Z. z. – zákona
o energetike. Uvedená legislatíva určuje pravidlá pre
vnútorný trh s elektrickou energiou.
Program súladu je dokument, ktorý obsahuje opatrenia
zabezpečujúce nediskriminačný a transparentný prístup
ku všetkým účastníkom trhu zo strany prevádzkovateľa
distribučnej sústavy (ďalej len „DS“).
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.
2. PROGRAM SÚLADU V SPOLOČNOSTI
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 energetika –

38

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.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, 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.
This report provides transparent information on the
fulfilment of the legislative framework for such an
organized Company in the field of transparent and nondiscriminatory access to all customers and participants
in the electricity market.
1. LEGISLATIVE FRAMEWORK

2. THE COMPLIANCE PROGRAMME IN THE COMPANY

company, while the rights and obligations of the
distribution system operator have been transferred
to Stredoslovenská energetika – Distribúcia, 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.
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. With effect 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.
In 2015 an update of the Compliance Programme was
carried out as since on 1 April 2014, an organizational
change occurred in the Company which required new
responsibilities to be taken into account in its structure.
3. FULFILMENT OF THE COMPLIANCE PROGRAMME
MEASURES DURING THE YEAR 2017
Part of the Compliance Programme is the Action Plan of
the Compliance Programme, 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.

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
39
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Opatrenia Akčného plánu Programu súladu sú
zamerané na činnosti v oblastiach:
Prevencia
Opatrenia v oblasti prevencie boli v priebehu roka 2017
zamerané už tradične najmä na zvyšovanie povedomia
zamestnancov o Programe súladu.
Priebežne sa uskutočňovali školenia pre novoprijatých
zamestnancov. V roku 2017 bolo vyškolených
98 zamestnancov.
Monitoring a kontrola/audit
Počas roka 2017 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 85 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 2017 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
2017 bolo preškolených 98 zamestnancov v oblasti
unbundlingu.
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Hodnotenie a reporting
Táto oblasť zahŕňa najmä hodnotenie úrovne
dosahovania cieľov v oblasti implementácie Programu
súladu, ktoré vo forme mesačných správ a taktiež
tejto správy tvorí 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 2017 splnené.
Vypracoval:
28. februára 2018
Ing. Ján Ostrovský
osoba povinná zabezpečiť súlad v spoločnosti

The measures of the Action Plan of the Compliance
Programme are focused on activities in the following
areas:
Prevention
During 2017 the prevention measures traditionally
focused mainly on the increase of employee awareness
in the field of the Compliance Programme.
Training for newly recruited staff was organized
continuously. In 2017 98 employees were trained.
Monitoring and control/audit
Throughout the year 2017, 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, 85 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
aimed at 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 the so-called "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 2017. Except 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 nondiscriminatory behaviour of the distribution system
operator and the protection of confidential information.
In 2017 we trained 98 employees in the area of
unbundling.

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 2017.
Author:
28 February 2018
Ing. Ján Ostrovský,
Compliance Officer
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9. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ
NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA,
ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

9. SPECIAL RELEVANCE EVENTS OCCURRING
AFTER THE ACCOUNTING PERIOD FOR WHICH
THE ANNUAL REPORT IS PREPARED

Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe
a v účtovnej závierke za rok 2017.

No events occurred after 31 December 2017 that would require publishing or reporting in the annual report and the
financial statements for the year 2017.

10. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU
A VÝVOJA
Spoločnosť nemala v roku 2017 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

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 2017.

11. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ,
DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV
A AKCIÍ

11. ACQUISITION OF OWN SHARES, TEMPORARY
CERTIFICATES, BUSINESS SHARES AND STOCK
In 2017 the Company did not acquire any of its own shares, temporary stock, or business shares.

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

12. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
V ZAHRANIČÍ

12. ORGANIZATIONAL UNITS OF THE
ACCOUNTING ENTITY ABROAD
The Company has no branches abroad.

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

PRÍLOHA Č. 1:
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2017
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2017

42

ANNEX NO. 1:
REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON
THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2017 AND THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2017
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(Všetky údaje sú tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

1

Výkaz o finančnej situácii
Poznámka

Stav k 31. decembru
2017
2016

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

6
7

9

10
11

Majetok spolu

768 202
15 320
783 522

778 344
16 792
795 136

2 132

1 878

23 954
-

27 267
6 988

98 425
138 176

27 206
73 168

2 647
265 334

12
136 519

1 048 856

931 655

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

12
12

499
99
3
-1
210
811

835
967
401
754
232
681

499 835
99 967
3 401
-1 457
104 103
705 849

15
16
17
13

13
86
8
53
163

800
976
820
484
080

17 610
88 085
8 464
44 860
159 019

14

55
13
3
1
74

913
231
941
010
095

61 851
4 238
698
66 787

237 175

225 806

1 048 856

931 655

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

15
17

Poznámky na stranách 5 až 47 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
2
Výkaz ziskov a strát a Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembrom 2017 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
2017
2016

18

534 863

426 579

20
22

-291 460
-36 536
-59 454

-286 872
-33 590
-64 250

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

-4 371
11 573
6 276
-18 536
36 809

6, 7

19
21

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

23
23
23

-520
-4
-524
139 890

5
-689
-4 131
-4 815
31 994

Daň z príjmov

24

-33 761
106 129

-4 685
27 309

Zisk za účtovné obdobie

Výkaz komplexného výsledku

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

17

Rok končiaci 31. decembra
2017
2016
106 129
27 309
-376
79
-297
105 832

Poznámky na stranách 5 až 47 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

-955
188
-767
26 542

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
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Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembrom 2017 zostavený podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú uvedené v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Zostatok k 1. januáru 2017
Zisk za účtovné obdobie
2017
Ostatné zložky komplexného
výsledku spolu
Dividendy
Zostatok k 31. decembru
2017
Zostatok k 1. januáru 2016
Zisk za účtovné obdobie
2016
Ostatné zložky komplexného
výsledku spolu
Dividendy
Zostatok k 31. decembru
2016

Poistnomatematická
strata z
dlhodobých
Nerozdelený zamestnaneckých
požitkov
zisk

Základné
imanie

Zákonný
rezervný
fond

Nepeňažný
vklad
materskej
spoločnosti

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

499 835

99 967

3 401

130 187

-690

732 700

-

-

-

27 309

-

27 309

-

-

-

-53 393

-767
-

-767
-53 393

499 835

99 967

3 401

104 103

-1 457

705 849

Poznámky na stranách 5 až 47 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Vlastné
imanie spolu

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembrom 2017 zostavený podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

4

Výkaz peňažných tokov
Poznámka

Rok končiaci 31. decembra
2017
2016

Zisk pred zdanením
Úpravy o:
Odpisy a amortizácia

6, 7

Zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam
Zmena stavu rezerv
Úrokové náklady (netto)
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmeny pracovného kapitálu:
(Prírastok) / Úbytok pohľadávok z obchodného styku a
príjmov budúcich období
(Prírastok) / Úbytok zásob
Prírastok / (Úbytok) záväzkov a výnosov budúcich období
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

31 994

59 270

60 880

-305

-710

184

3 370

9

97

85

17
23

971
520
200 627

1 461
684
97 764

9, 10

-132 779
-257
-4 686
62 905

36 250
458
-385
134 087

62 905
-559
-14 573
47 773

134 087
-728
5
-22 699
110 665

-42 159
1 128
-41 031

-44 717
-7 434
1 179
-50 972

-4 107
-4 107

40 000
-46 300
-53 393
-59 693

2 635

-

12

12

2 647

12

13, 14

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

23
23

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

6, 7
5

Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy z pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine
Splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine
Vyplatené dividendy
Čisté peňažné prostriedky použité na finančnú činnosť

139 890
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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 47 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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Všeobecné informácie

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 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 energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo
„SSE-D, a.s.“) bola založená 22. marca 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 8. apríla 2006
(Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10514/L).
Spoločnosť bola založená za účelom splnenia požiadavky pre odčlenenie distribúcie 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 týchto obchodných činností. 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 SSE-D, 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“).
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Spoločnosť má legislatívnu povinnosť pripájať k distribučnej sústave výrobcov elektriny z
obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla (OZE/KVET), po splnení
obchodných a technických podmienok Spoločnosti a ak má dostatočnú kapacitu. Ďalej má legislatívnu
povinnosť vykupovať vyrobenú elektrinu z pripojených výrobných zdrojov na pokrytie strát a vyplácať
im podporu zo zákona 309/2009 Z. z. vo forme doplatku. Výška podpory pre výrobcu je stanovená
a schválená ÚRSO.
Od 1. januára 2015 Spoločnosť poverila materskú spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.
výkupom elektriny na straty od výrobcov OZE/KVET a prevzatím ich zodpovednosti za odchýlku. Od
1. januára 2015 Spoločnosť vykupuje elektrinu na krytie strát od materskej spoločnosti do výšky
objemu distribučných strát a zvyšok elektriny vykúpenej od výrobcov OZE/KVET je Spoločnosť nútená
predať na trhu cez poverenú materskú spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s, pričom za túto
službu jej prináleží primeraná náhrada.
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2017 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. EPE je súčasťou konsolidovaného celku spoločnosti EP
Infrastructure, a.s. („EPIF“) so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 02 413 507, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku spoločnosti Energetický a průmyslový
holding, a.s. („EPH“) so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00
Praha 1., Česká republika, IČO:
28 356 250.
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 sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky holdingu EPIF, ktorý sa zahŕňa do konsolidovanej
účtovnej závierky holdingu EPH. Konsolidovanú účtovnú závierku holdingu EPH zostavuje spoločnosť
EPH so sídlom uvedeným vyššie. Tieto konsolidované účtovné závierky sú dostupné v spoločnosti
EPH na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika. Adresa registrového
súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Mestský súd
v Prahe, Slezská 2000/9, 120 00 Praha, Česká republika.
Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
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Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 30. júna 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2016.
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti a správa audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016
bola uložená a zverejnená v Registri účtovných závierok 30. marca 2017. Výročná správa s dodatkom
správy nezávislého audítora k 31. decembru 2016 bola uložená do Registra účtovných závierok
18. júla 2017.
Schválenie audítora
Valné zhromaždenie Spoločnosti menovala KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora účtovnej
závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2017 dňa 30. júna 2017.
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 2017 mala Spoločnosť v priemere 1 284 zamestnancov (2016: 1 276), z toho 9 vedúcich
zamestnancov (2016: 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 2017 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 2017 do 31. decembra 2017.
Slovenský zákon o účtovníctve vyžaduje, aby Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za rok končiaci
31. decembra 2017 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 2017.
Táto účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických cien.
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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 problematické 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.
Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte nenadobudli platnosť
Štandardy, interpretácie a doplnenia k zverejneným štandardom, ktoré boli prijaté EÚ a ktoré ešte
nenadobudli účinnosť pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2017 a neboli použité pri zostavení
tejto účtovnej závierky.
• IFRS 9 Finančné nástroje (2014) (Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2018 alebo
neskôr, má sa aplikovať retrospektívne s určitými výnimkami. Úprava minulých období sa nevyžaduje
a je dovolená iba v tom prípade, ak sú informácie k dispozícii bez spätného prehodnotenia. Skoršia
aplikácia je dovolená): Štandard nahrádza štandard IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a
oceňovanie, okrem výnimiek podľa IAS 39 pre zabezpečenie reálnej hodnoty úrokového rizika
portfólia finančného majetku alebo finančných záväzkov, ktoré naďalej zostávajú v platnosti.
Spoločnosti majú možnosť voľby účtovnej politiky medzi zabezpečovacím účtovníctvom podľa IFRS
9 alebo pokračovaním v zabezpečovacom účtovníctve podľa IAS 39 pre všetky zabezpečovacie
transakcie a to dovtedy, kým nenadobudne účinnosť štandard vyplývajúci z projektu IASB o makro
zabezpečovacom účtovníctve.
Hoci dovolené oceňovanie finančného majetku – umorovaná hodnota, reálna hodnota cez ostatný
komplexný výsledok (FVOCI) a reálna hodnota cez výkaz ziskov a strát (FVTPL) – je podobné ako v
IAS 39, kritériá pre klasifikáciu do príslušných kategórií pre oceňovanie sú významne odlišné.
Finančný majetok sa ocení umorovanou hodnotou, ak sú splnené nasledovné dve
podmienky: majetok je držaný v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je držať majetok za účelom
obdržať zmluvné peňažné toky, a zmluvné podmienky vedú k určenému termínu pre peňažné toky,
ktorý predstavujú výhradne platby istiny a úrokov z nezaplatenej istiny. Okrem toho, pri
neobchodovaných nástrojoch vlastného imania sa spoločnosť môže neodvolateľne rozhodnúť, že
následné zmeny v reálnej hodnote bude (vrátane kurzových ziskov a strát) vykazovať v ostatnom
komplexnom výsledku. Za žiadnych okolností sa potom nesmú prekvalifikovať do výsledku
hospodárenia.
Pri dlhových finančných nástrojoch oceňovaných FVOCI, sa výnosové úroky, očakávané úverové
straty a kurzové zisky a straty vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnakým spôsobom ako pri majetku
oceňovanom umorovanou hodnotou. Iné zisky a straty sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku
a prekvalifikujú sa do výkazu ziskov a strát pri vyradení.
Model znehodnotenia majetku „vzniknutá strata“ v IAS 39 je v IFRS 9 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 bude aplikovať na
finančný majetok, ktorý sa oceňuje umorovanou hodnotou alebo FVOCI, okrem investícií do nástrojov
vlastného imania, a na majetok zo zmlúv (contract assets). Podľa IFRS 9 opravná položka sa ocení
jedným z nasledovných spôsobov: 12 mesiacov ECL: toto sú ECL, ktoré vyplývajú z možných
prípadov platobnej neschopnosti v priebehu 12 mesiacov po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
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závierka; a ECL podľa doby životnosti: toto sú ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných prípadov
platobnej neschopnosti počas očakávanej doby životnosti finančného nástroja.
IFRS 9 obsahuje nový model zabezpečovacieho účtovníctva, ktorý prináša zabezpečovacie
účtovníctvo bližšie k riadeniu rizík. Typy zabezpečovacích vzťahov – reálna hodnota, cash flow a čisté
investície v zahraničných prevádzkach – zostávajú nezmenené, ale vyžadujú sa dodatočné úsudky.
Štandard obsahuje nové požiadavky na dosiahnutie, pokračovanie a ukončenie zabezpečovacieho
účtovníctva a dovoľuje, aby ďalšie riziká boli stanovené ako zabezpečované položky.
Vyžadujú sa rozsiahle dodatočné zverejnenia o riadení rizík spoločnosti a jej zabezpečovacích
aktivitách.
Spoločnosť neočakáva, že IFRS 9 (2014) bude mať významný vplyv na jej účtovnú závierku.
Neočakáva sa, že dôjde k zmenám v klasifikácii a oceňovaní finančných nástrojov Spoločnosti podľa
IFRS 9 vzhľadom na charakter operácií Spoločnosti a na typy finančných nástrojov, ktoré drží.
Spoločnosť očakáva, že straty zo znehodnotenia sa nevýznamne zvýšia a stanú sa premenlivejšími
pri majetku, na ktorý sa má aplikovať model - očakávaná strata z úverov.
• IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a Vysvetlenia k IFRS 15 (vydané 12. apríla 2016) (Účinný
pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2018 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je dovolená.):
Nový štandard prináša rámec, ktorý nahrádza existujúci návod v IFRS o vykazovaní výnosov.
Spoločnosti musia prijať 5-krokový model na to, aby určili, kedy sa má vykázať výnos a v akej výške.
Nový model špecifikuje, že výnosy sa majú vykázať vtedy, keď spoločnosť prevedie kontrolu nad
tovarom a službami na zákazníka a vo výške, o ktorej spoločnosť očakáva, že bude mať na ňu nárok.
Podľa toho, či sa určité kritériá splnia, výnos sa vykáže:
v priebehu času, spôsobom, ktorý zobrazuje výkon spoločnosti, alebo
v okamihu, kedy sa kontrola nad tovarom a službami prevedie na zákazníka.
IFRS 15 tiež ustanovuje zásady, ktoré má spoločnosť aplikovať pri uvádzaní kvalitatívnych a
kvantitatívnych zverejnení, ktoré poskytujú užitočné informácie používateľom účtovnej závierky o
povahe, výške, čase a neistote výnosov a peňažných tokov, ktoré vznikajú zo zmluvy so zákazníkom.
Vysvetlenia k IFRS 15 vysvetľujú niektoré požiadavky štandardu a umožňujú ďalšie zjednodušenia
pri prechode na nový štandard pre spoločnosti, ktoré nový štandard implementujú.
Doplnenia vysvetľujú ako: v zmluve identifikovať povinnosť plniť – prísľub poskytnúť zákazníkovi tovar
a službu; určiť, či je spoločnosť tzv. principal (poskytovateľom tovaru a služieb, principal) alebo je
zástupcom (osobou zodpovednou za zariadenie, že tovar a služby budú poskytnuté, agent); a určiť,
či výnosy za poskytnutie licencie majú byť vykázané v určitom okamihu (at a point of time) alebo v
priebehu času (over time).
Doplnenia tiež poskytujú spoločnostiam dve dodatočné praktické výnimky: Spoločnosť nemusí spätne
upraviť zmluvy, ktoré sú ukončené k začiatku toho účtovného obdobia, ktoré je najskoršie
prezentované (toto platí iba pre spoločnosti, ktoré používajú metódu úplnej retrospektívnej úpravy);
Spoločnosť nemusí spätne upraviť zmluvy, ktoré boli modifikované pred začiatkom najskoršie
prezentovaného účtovného obdobia, namiesto toho ale musí uviesť sumárny efekt všetkých
modifikácií, ku ktorým došlo pred začiatkom najskoršie prezentovaného účtovného obdobia (platí tiež
pre spoločnosti, ktoré vykazujú kumulatívny efekt pri prvej aplikácii štandardu ku dňu jeho prvej
aplikácie).
Manažment Spoločnosti vykonal zhodnotenie potenciálneho vplyvu IFRS 15 na účtovnú závierku
Spoločnosti. Spoločnosť neočakáva, že nový štandard bude mať pri jeho prvej aplikácii významný
vplyv na účtovnú závierku. Spoločnosť neočakáva, že sa zmení moment, kedy vykáže výnos a jeho
ocenenie podľa IFRS 15 vzhľadom na povahu operácií Spoločnosti a na druh výnosov, ktoré má.
• 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
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vyžaduje, aby nájomca ako majetok vykázal právo používania (right of use) a záväzok z 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 obsahujú:
lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu opciu,
lízingy, pri ktorých predmet nájmu má nízku hodnotu (tzv. small-ticket lízingy).
Zavedenie nového štandardu z veľkej časti nemá vplyv na účtovanie u prenajímateľa. Prenajímateľ
bude naďalej rozlišovať medzi finančným a operatívnym lízingom.
Spoločnosť ešte neukončila analýzu vplyvu IFRS 16 na účtovnú závierku pri prvej aplikácii nového
štandardu. Predpokladá sa však, že Spoločnosť vykáže vo Výkaze o finančnej situácii majetok
a záväzky, ktoré sa týkajú niektorých operatívnych lízingov, pri ktorých Spoločnosť vystupuje ako
nájomca.
• Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28: Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženým
podnikom alebo spoločným podnikom. (Európska Komisia rozhodla odložiť prijatie doplnení na
neurčito.)
Doplnenia objasňujú, že v transakciách s pridruženým podnikom alebo spoločným podnikom, zisk
alebo strata sa vykážu v takom rozsahu a podľa od toho, či predaný alebo vkladaný majetok tvorí
podnik, nasledovne:
zisk alebo strata sa vykáže v plnej výške, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým
podnikom alebo spoločným podnikom zahŕňa prevod majetku alebo majetkov, ktoré tvoria podnik (bez
ohľadu na to, či je umiestnený v dcérskej spoločnosti alebo nie), zatiaľ čo
zisk alebo strata sa vykáže čiastočne, ak transakcia medzi investorom a jeho pridruženým
podnikom a spoločným podnikom zahŕňa majetok, ktorý netvorí podnik, aj keď je tento majetok
umiestnený v dcérskej spoločnosti.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na prezentáciu
účtovnej závierky Spoločnosti.
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 2017 a 2016 nasledovná:
Budovy, haly, stavby distribučnej siete
Distribučná sieť, 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
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dlhodobý nehmotný majetok vykázaný v obstarávacích cenách znížených o oprávky a kumulované
straty zo zníženia hodnoty. Nákladové úroky, pokiaľ spĺňajú kritéria IAS 23, sú kapitalizované ako
súčasť obstarávacej ceny, inak sú účtované do nákladov príslušného obdobia. Spoločnosť nemá
dlhodobý nehmotný majetok s neurčitou 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 Pokles hodnoty nefinančného majetku
Majetok s neurčitou 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 Finančný majetok
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.
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
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reálnu možnosť predať majetok ako celok nespriaznenej tretej strane bez toho, aby dodatočne
obmedzila predaj.
Finančný majetok a záväzky sú uvedené vo Výkaze o finančnej situácii netto, ak má Spoločnosť právo
započítať hodnoty tohto majetku a záväzkov. Súčasne má v úmysle zrealizovať majetok a uhradiť
záväzky v jednom momente alebo uhradiť ich netto.
Spoločnosť klasifikuje finančný majetok do nasledovných kategórií: v reálnej hodnote účtovaný cez
Výkaz ziskov a strát, finančný majetok k dispozícii na predaj a pôžičky a pohľadávky. Klasifikácia
závisí od účelu, pre aký bola investícia obstaraná, či je kótovaná na aktívnom trhu a od zámerov
manažmentu.
Spoločnosť vlastní nasledovný finančný majetok:
Pôžičky a pohľadávky
Pôžičky a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými
termínmi splátok, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu. Tento majetok je prvotne vykázaný v reálnej
hodnote vrátane všetkých prislúchajúcich vedľajších nákladov.
Následne je ocenený vo výške amortizovaných nákladov, použitím efektívnej úrokovej miery,
upravený o straty zo znehodnotenia. Pôžičky a pohľadávky zahŕňajú pohľadávky z obchodného styku,
peňažné prostriedky, poskytnuté pôžičky, iné pohľadávky a pohľadávky voči materskej spoločnosti
z cash-poolingu.

2.7 Finančné záväzky
Finančné záväzky (vrátane záväzkov účtovaných v reálnej hodnote cez Výkaz ziskov a strát) sú
prvotne vykázané v deň transakcie, v ktorej je Spoločnosť zmluvnou stranou. Keď sa o finančnom
záväzku účtuje prvýkrát, Spoločnosť ho ocení v jeho reálnej hodnote očistenej o transakčné náklady
priamo priraditeľné ku vzniku daného finančného záväzku. Po počiatočnom zaúčtovaní Spoločnosť
oceňuje všetky finančné záväzky v hodnote amortizovaných nákladov zistených metódou efektívnej
úrokovej miery.
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.
Spoločnosť má nasledovné nederivátové finančné záväzky: úvery a pôžičky a záväzky z obchodného
styku a iné záväzky.

2.8 Leasing
IAS 17 definuje leasing ako zmluvu, pri ktorej prenajímateľ poskytuje nájomcovi výmenou za platbu
alebo sériu platieb právo využívať majetok počas dohodnutého obdobia.
Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú časť rizík a výhod spojených s
vlastníctvom, sa klasifikuje u nájomcu ako operatívny 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.
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2.9 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.
2.10 Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané
v účtovnej hodnote získanej metódou efektívnej úrokovej miery, zníženej o opravnú položku. Spôsob,
akým Spoločnosť vykazuje výnosy, je uvedený v Poznámke č. 2.19.
Opravná položka sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že Spoločnosť nebude schopná
zinkasovať všetky splatné sumy podľa pôvodných podmienok splatnosti. Významné finančné
problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že na dlžníka bude vyhlásené konkurzné konanie alebo že
podstúpi finančnú reorganizáciu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za
indikátory toho, že pohľadávka je znehodnotená.
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.
2.11 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.

2.12 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.
2.13 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

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2017 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

15

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 vymožiteľné právo ich započítať, a ak sa týkajú daní z príjmov vyberaných tým
istým daňovým úradom.
2.14 Úvery
Úvery sa pri prvotnom zaúčtovaní ocenia ich reálnou hodnotou zníženou o transakčné náklady.
Následne sa úvery oceňujú v hodnote amortizovaných nákladov. Každý rozdiel medzi získanou
sumou (zníženou o transakčné náklady) a splatnou nominálnou hodnotou sa vykáže vo Výkaze
ziskov a strát počas doby splatnosti úveru, použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
Úvery sú považované za krátkodobý záväzok, pokiaľ Spoločnosť nemá nepodmienené právo odložiť
vyrovnanie záväzku na minimálne 12 mesiacov po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
2.15 Rezervy
Rezervy sa vykazujú, ak má Spoločnosť súčasný zmluvný alebo mimozmluvný záväzok previesť
ekonomické úžitky ako dôsledok minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že takýto prevod bude
potrebný na vyrovnanie týchto záväzkov a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto
záväzkov. Na budúce prevádzkové straty sa nevytvárajú žiadne rezervy. Keď Spoločnosť
predpokladá, že rezerva bude v budúcnosti refundovaná, napríklad v rámci poistnej zmluvy, budúci
príjem je vykázaný ako jednotlivý majetok, ale len v prípade, že takáto náhrada je takmer istá.
Ak existuje viacero podobných záväzkov, pravdepodobnosť, že bude potrebný výdavok na ich úhradu,
sa určuje posúdením skupiny záväzkov ako celku. Rezerva sa vykazuje aj vtedy, ak pravdepodobnosť
výdavkov vzhľadom na niektorú z položiek zahrnutých v tej istej skupine záväzkov je malá.
Rezervy sa oceňujú súčasnou hodnotou výdavkov očakávaných na uhradenie záväzku pri použití
sadzby pred zdanením, ktorá odráža aktuálny trhový odhad časovej hodnoty peňazí a rizík
špecifických pre záväzok. Zvýšenie rezervy v dôsledku plynutia času sa vykazuje ako nákladový úrok.

2.16 Podmienené záväzky
Podmienené záväzky sa vo Výkaze o finančnej situácii nevykazujú. Zverejňujú sa v poznámkach
účtovnej závierky, pokiaľ odliv zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je pravdepodobný.
Podmienené záväzky sa nezverejnia v poznámkach účtovnej závierky, pokiaľ pravdepodobnosť
odlivu zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky je nepatrná.

2.17 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky sa pri vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sa
precenia na hodnotu zistenú použitím efektívnej úrokovej miery.
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2.18 Zamestnanecké požitky
Spoločnosť má dôchodkový program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením ako aj s vopred
stanovenými príspevkami.
Dôchodkové programy
V prípade programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je stanovená výška plnenia, ktorú
zamestnanec pri odchode do dôchodku dostane. Výška plnenia závisí od viacerých faktorov, akými
sú napr. vek, počet odpracovaných rokov a mzda.
Program s vopred stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého Spoločnosť platí
pevne stanovené príspevky tretím osobám alebo vláde. Spoločnosť nemá žiadnu zmluvnú alebo
mimozmluvnú povinnosť vyplatiť ďalšie prostriedky, ak výška aktív dôchodkového programu nie je
dostačujúca na vyplatenie všetkých plnení zamestnancov, na ktoré majú nárok za bežné a minulé
obdobia.
Nezaistený penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením
Podľa Korporátnej kolektívnej zmluvy Spoločnosti platnej na roky 2017 – 2019 je Spoločnosť povinná
zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku v závislosti od
počtu odpracovaných rokov, nasledovné násobky ich priemernej mesačnej mzdy:

Násobok priemernej
mesačnej mzdy
do 10 rokov
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 štátnych alebo 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.
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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% (2016: 35,2%) hrubých
miezd do výšky mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je stanovený príslušnými právnymi
predpismi max. do 6 181 EUR (2016: max. do 4 290 EUR) podľa druhu fondu, pričom vymeriavací
základ pre zdravotné a úrazové poistenie je neohraničený. Zamestnanec si na príslušné poistenia
prispieval ďalšími 13,4% (2016: 13,4%). Náklady na tieto odvody sa účtujú do Výkazu ziskov a strát v
tom istom období ako príslušné mzdové náklady.
Okrem toho platí Spoločnosť za zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na programe
doplnkového dôchodkového sporenia, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie v rozmedzí 2%
až 6 % z mesačnej mzdy zamestnanca, max. do výšky 1 400 EUR (2016: 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.
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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 prebieha mesačne. Odhad dodávky elektriny na tejto napäťovej úrovni vychádza z
plánovanej ročnej spotreby na konkrétnom odbernom mieste a hodnoty príslušného typového
diagramu odberu pre sadzbu, do ktorej je zaradené odberné miesto.
Spoločnosť používa pre výpočet sieťových strát konzistentnú metodiku s metodikou použitou počas
roka 2016, 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 zaúčtované ako výnosy budúcich období, pričom do výnosov
bežného účtovného obdobia sa rozpúšťajú počas priemernej doby životnosti majetku súvisiaceho
s distribúciou elektrickej energie.
Majetok nadobudnutý vydržaním (napr. trafostanice), bezodplatne nadobudnutý majetok a zistené
inventarizačné prebytky majetku sa účtujú v súlade s existujúcou legislatívou, prvotne v reálnej
hodnote do výnosov budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia sa účtuje
hodnota rovnajúca sa výške ročného účtovného odpisu k tomuto majetku.
Poplatky za preložky energetických zariadení sa účtujú obdobne ako vydržaný majetok, čiže hodnota
takýchto poplatkov je účtovaná do výnosov budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného
obdobia sa účtuje hodnota vo výške ročného účtovného odpisu k tomuto majetku.
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

Významná časť distribučných služieb poskytovaných Spoločnosťou je 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 je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku dlhodobých úverov. Úvery s pohyblivou
úrokovou sadzbou vystavujú Spoločnosť riziku variability peňažných tokov.
Spoločnosť pravidelne analyzuje úroveň vystavenia sa úrokovému riziku. Simuluje rôzne scenáre
zohľadňujúce refinancovanie, obnovenie existujúcej pozície a alternatívne financovanie. Na základe
týchto scenárov vypočíta Spoločnosť dopad zmeny úrokovej sadzby na Výkaz ziskov a strát. Scenáre
sa uplatňujú iba pri záväzkoch, ku ktorým sa vzťahujú významné úroky.
Ak by bola úroková sadzba úverov denominovaných v EUR k 31. decembru 2017 vyššia/nižšia o 50
bázických bodov (k 31. decembru 2016: 50) a ostatné premenné by sa nezmenili, bol by zisk po
zdanení za rok končiaci 31. decembra 2017 bez zmeny (2016: 2 tis. EUR).
K 31. decembru 2017 aj k 31. decembru 2016 sú všetky úvery denominované v EUR úročené fixnými
a variabilnými úrokovými mierami a vykázané v amortizovaných nákladoch. Viac informácií sa
nachádza v Poznámke č. 15.
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Prevádzkové riziko

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

Úverové riziko

Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi, vkladmi v
bankách a finančných inštitúciách, pohľadávkami z cash-poolingu voči materskej spoločnosti, a tiež
z expozície voči veľkým a malým odberateľom, vrátane nesplatených pohľadávok a budúcich
transakcií z uzavretých zmlúv. Čo sa týka vzťahov s bankovými a finančnými inštitúciami, Spoločnosť
vstupuje do vzťahov iba s tými, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové hodnotenia. Ak je k dispozícii
nezávislé ratingové hodnotenie veľkých odberateľov, používajú sa tieto hodnotenia. Ak takéto
hodnotenie neexistuje, zhodnotí sa bonita odberateľa, berúc do úvahy jeho finančnú pozíciu,
historické údaje a iné faktory.
Kľúčovou službou Spoločnosti je distribúcia elektrickej energie koncovým odberateľom, ktorá je vo
väčšine prípadov fakturovaná prostredníctvom dodávateľov elektriny (napr. 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 (2017: 89 % pohľadávok; 2016: 56 % pohľadávok).
Historicky však nenastali žiadne významné straty súvisiace s úverovým rizikom od materskej
spoločnosti.
Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje zostatky pohľadávok voči bankám a zostatky hotovosti v pokladni
k dátumu zostavenia účtovnej závierky:
Protistrana
Banky
Všeobecná úverová banka, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
hotovosť v pokladni
Spolu

Rating*
A2
Baa1
-

2017

Stav k 31. decembru
2016

2 634
8
5
2 647

8
4
12

Prostriedky spravované materskou spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na základe
„Zmluvy o poskytovaní služby cash-pooling” k 31. decembru 2017 predstavovali sumu 98 425 tis. EUR
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(31. december 2016: 27 206 tis EUR) a sú vykázané ako pohľadávka voči materskej účtovnej
jednotke.
Istina pôžičky od materskej spoločnosti bola k 31. decembru 2017 na úrovni 17 610 tis. EUR
(31. december 2016: 21 785 tis. EUR). Informácie k úverovým linkám sú uvedené aj v
Poznámke č. 15.
*Spoločnosť

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

Vystavenie kreditnému riziku
Účtovná hodnota finančného majetku predstavuje maximálne
k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 bolo nasledovné:
Finačný nástroj

(iv)

riziko,

ktoré

2017

Stav k 31. decembru
2016

9

25 379

28 970

10
11

98 425
138 176
2 647
264 627

27 206
73 168
12
129 356

Poznámka

Pohľadávky z obchodného styku (pred opravnou položkou)
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (Cash
Pooling)
Príjmy budúcich období
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Spolu

úverové

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.
Spoločnosti k 31. decembru 2016 vypršala platnosť zmluvy o úverovom rámci s materskou
spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. vo výške 150 000 tis. EUR.
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.
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Tabuľka uvedená nižšie analyzuje finančné záväzky Spoločnosti podľa zostatkovej doby splatnosti.
Údaje uvedené v tabuľke predstavujú zmluvné nediskontované peňažné toky. Rozdiel medzi účtovnou
a predpokladanou hodnotou záväzkov predstavujú budúce predpokladané úroky.
Účtovná Menej ako 1
hodnota
rok

Od 1 do 2
rokov

Od 2 do 5
rokov

Viac ako 5
rokov

Spolu

4 104

7 926

2 528

18 790

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)

17 610

4 232

67 012

67 012

-

-

-

67 012

Spolu

84 622

71 244

4 104

7 926

2 528

85 802

21 848

4 734

4 233

9 448

5 114

23 529

59 756
81 604

59 756
64 490

4 233

9 448

5 114

59 756
83 285

K 31. decembru 2016
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 2017 v sume 811 681 tis. EUR (2016: 705 849 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 2016, aj v roku 2017 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 2017,
Spoločnosť by vykazovala dodatočné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške
6 743 tis. EUR (2016: 6 878 tis. EUR) účtované do Výkazu ziskov a strát.

(ii) Odhad vyfakturovanej distribúcie elektriny
Pri výnosoch generovaných odberateľmi elektrickej energie v distribučnej sústave Spoločnosti,
u ktorých nie je spotreba energie meraná ku koncu účtovného obdobia (hlavne odberné miesta na
nízkom napätí), musí byť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vytvorený odhad na
distribuovanú elektrickú energiu.
Spoločnosť vytvorila model, ktorý umožňuje odhadnúť tieto výnosy s dostatočnou presnosťou
a zabezpečí, že riziko vzniku významného rozdielu medzi predaným distribuovaným množstvom
a vyplývajúcim odhadovaným výnosom, nie je významné.
Priemerné historické rozdiely medzi odhadmi vyfakturovanej distribúcie elektriny a následne zistenou
skutočnosťou sa pohybujú v priemere pod 1% (2016: pod 1%).
5

Reorganizácia Skupiny

Reorganizácia Skupiny SSE pokračovala k 31. decembru 2015, kedy bola predaná do Spoločnosti
časť materskej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. predstavujúca činnosti a zamestnancov
sekcie IT. Všeobecná hodnota prevádzanej časti podniku predstavujúca dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok, pohľadávky a záväzky z obchodného a pracovno-právneho styku, ktoré súviseli
s prevádzanou časťou podniku, bola k 31. decembru 2015 celkom 8 557 tis. EUR. Tento záväzok bol
uhradený počas roka 2016.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2017 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

6

24

Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

Pozemky

Nehnuteľnosti

Stroje,
zariadenia,
a ostatný
majetok

12 381
12 381

897 950
-342 198
555 752

313 388
-99 431
213 957

9 056
9 056

1 232 775
-441 629
791 146

12 381
439

555 752
27 452

213 957
8 147

9 056
12 482

791 146
48 520

14
-41
-

2 861
-407
-42 054
-3 370

2 075
-106
-15 123
-

-4 950
-221
-

-775
-57 177
-3 370

Zostatková hodnota

12 793

540 234

208 950

16 367

778 344

K 31. decembru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

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

7 185
-271
-15 033

-12 082
-82
-

-1 022
-55 570

-

-878

-

-

-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

K 1. januáru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
Rok končiaci 31. decembra
2016
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených
investícií
Úbytky
Odpisy
opravných položiek

Rok končiaci 31. decembra
2017
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených
investícií
Úbytky
Odpisy
Tvorba
opravných položiek
Rozpustenie opravných
položiek

-
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K 31. decembru 2017 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 2017 hodnota opravnej položky k nevyužívaným nehnuteľnostiam
predstavovala 3 328 tis. EUR (31. december 2016: 3 386 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.13, bod b).
Nákladové úroky spĺňajúce kritéria IAS 23 v celkovej výške 38 tis. EUR (2016: 39 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 (2016: 741 024 tis. EUR) pre
živelné riziká, vandalizmus a odcudzenie a do výšky 15 616 tis. EUR (2016: 19 093 tis. EUR) pre
riziko lomu stroja.
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Nehmotný majetok

K 1. januáru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Počítačový
softvér

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

29 966
-14 992
14 974

613
613

39
-4
35

30 618
-14 996
15 622

14 974
4 222
92
-3 701
15 587

613
626
-105
1 134

35
25
13
-2
71

15 622
4 873
-3 703
16 792

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

1 134
1 187
-757
-

71
1
-2

16 792
2 228
-3 700

13 686

1 564

70

15 320

36 077
-22 391
13 686

1 564
1 564

78
-8
70

37 719
-22 399
15 320

Rok končiaci 31. decembra 2016
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií
Amortizácia
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
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

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

Analýza kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia v súlade s IAS 39 je nasledovná:

Stav k 31. decembru
2017
2016
Majetok podľa Výkazu o finančnej situácii
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (pred opravnou
položkou) (Pozn. č. 9)
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke (Cash Pooling)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty ( Pozn.č. 11)
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

9

25 379

28 970

98 425
2 647
126 451

27 206
12
56 188

17 741
55 913
73 654

21 848
61 851
83 699

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Stav k 31. decembru
2017
2016

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

22 203
387
2 789
25 379

25 981
58
2 931
28 970

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

-2 471
22 908

-2 602
26 368

Ostatné pohľadávky a majetok
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

1 046
23 954

899
27 267

Štruktúra pohľadávok z obchodného styku, ktoré sú do splatnosti a bez indikácie zníženia hodnoty, je
nasledovná:
Stav k 31. decembru
2017
2016
Veľmi vysoké napätie
Vysoké 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 a bez indikácie
zníženia hodnoty

897
632
5 999
102
4 696
8 660
1 217

664
674
5 514
98
8 760
8 599
1 672

22 203

25 981
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Štruktúra pohľadávok z obchodného styku podľa lehoty splatnosti je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2016
2017
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

22 203
3 176
25 379

25 981
2 989
28 970

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
2017
2016
Od 1 do 30 dní
Od 31 do 90 dní
Od 91 do 181 dní
Od 181 do 360 dní
Viac ako 361 dní
Individuálne znehodnotené pohľadávky celkom:

278
56
57
99
2 299
2 789

296
55
51
137
2 392
2 931

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
2017
2016
Na začiatku obdobia
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam
Použitie opravnej položky k pohľadávkam
Rozpustenie nepoužitej časti opravnej položky
Na konci obdobia

2 602
124
-228
-27
2 471

2 551
349
-34
-264
2 602

Rozpustenie opravnej položky bolo spôsobené neočakávaným následným splatením niektorých
pohľadávok, na ktoré bola pôvodne vytvorená opravná položka alebo boli odpísané. Opravná položka
k pohľadávkam je vypočítaná ako 100% hodnoty individuálnych pohľadávok voči spoločnostiam
v konkurznom konaní a k pohľadávkam v právnom vymáhaní. Ďalej sa opravná položka tvorí podľa
počtu dní, koľko sú pohľadávky po splatnosti.
Spoločnosť nevyužíva žiadnu významnú formu zaistenia na zabezpečenie svojich pohľadávok.
Žiadne pohľadávky neboli založené ako záruka. Spoločnosť nemá obmedzené právo disponovať so
svojimi pohľadávkami.
10 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 2016 (2016:
roka 2015) 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.
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Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 2017 (2016: z decembra 2016), Spoločnosť vykázala
príjmy budúcich období vo Výkaze o finančnej situácii vo výške ÚRSO priznanej kompenzácie straty
za rok 2016 (2016: za rok 2015) vstupujúcej do TPS v roku 2018 (2016: v roku 2017) vo výške
138 176 tis. EUR (2016: 73 168 tis. EUR).
11 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Spoločnosť uzavrela v priebehu roku 2007 so svojou materskou spoločnosťou dohodu o
cash-poolingu. Na základe tejto dohody 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. Okrem tejto dohody
môže Spoločnosť účtami v bankách voľne disponovať.
Spoločnosť
vykázala
k 31.
decembru
2017
z tohto
titulu
pohľadávku
voči
Stredoslovenská energetika, a.s. v hodnote 98 425 tis. EUR (k 31. decembru 2016: 27 206 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
2017
2016
Peniaze na bežných účtoch a peňažná hotovosť
Spolu

2 647
2 647

12
12

K 31. decembru 2017 a 31. decembru 2016 mohla Spoločnosť voľne disponovať peňažnými
prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi.
Pre účely Výkazu peňažných tokov pozostávajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty z týchto
položiek:
Stav k 31. decembru
2017
2016
Hotovosť a zostatky na bankových účtoch s pôvodnou dobou viazanosti
menej ako 3 mesiace
Spolu

2 647
2 647

12
12

Účtovná hodnota peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov k 31. decembru 2017 a
k 31. decembru 2016 nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty.

12 Vlastné imanie
V roku 2016 ani v roku 2017 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 (2016: 15 058 akcií) v nominálnej
33 194 EUR (2016: 33 194 EUR).

hodnote

Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. Celá výška základného imania bola
k 31. decembru 2017 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
2017
hodnotu
99 967
tis.
EUR
(k 31. decembru 2016: 99 967 tis. EUR) a teda dosahuje požadovanú plnú výšku.
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Valné zhromaždenie Spoločnosti na svojom zasadnutí 30. júna 2017 schválilo individuálnu účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o ponechaní zisku za rok 2016 vo
vlastnom imaní ako výsledok hospodárenia minulých rokov (2015: výplata dividend akcionárom za
rok 2015 vo výške 53 393 tis. EUR).
Do dňa zostavenia účtovnej závierky predstavenstvo Spoločnosti nepredložilo návrh na rozdelenie
výsledku hospodárenia za rok 2017.

13 Výnosy budúcich období
Stav k 31. decembru
2016
2017
Pripojovacie poplatky (a)
Preložky energetických zariadení (b)
Vydržaný majetok (b)
Ostatné
Výnosy budúcich období dlhodobé

28 858
22 786
389
1 451
53 484

23 373
19 207
571
1 709
44 860

(a) Poplatky za pripojenie predstavujú predovšetkým poplatky zákazníkov za pripojenie do
distribučnej siete a následný prístup k poskytovaniu distribučných služieb. Tieto poplatky sú
zaúčtované ako výnosy budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia sa
rozpúšťajú počas priemernej doby životnosti majetku súvisiaceho s distribúciou elektrickej energie.
(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.

14 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

Stav k 31. decembru
2017
2016
Záväzky z obchodného styku
Výnosy budúcich období - krátkodobé (Poznámka č. 13)
Záväzky voči zamestnancom
Sociálne zabezpečenie
Časové rozlíšenie záväzkov voči zamestnancom
Sociálny fond
Záväzok z dane z pridanej hodnoty
Ostatné záväzky
Spolu

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

44 784
2 095
1 332
863
4 112
197
5 626
2 842
61 851

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.
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Štruktúra záväzkov podľa lehoty splatnosti je nasledovná:
Stav k 31. decembru
2017
2016
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu

55 372
541
55 913

61 802
49
61 851

Účtovná hodnota záväzkov je denominovaná v nasledujúcich menách:
Stav k 31. decembru
2017
2016
EUR
CZK
Spolu

55 891
22
55 913

61 831
20
61 851

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia sú vykázané v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2017
2016
Počiatočný stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Čerpanie
Konečný stav k 31. decembru

197
452
-486
163

256
402
-461
197

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
2017
2016

Krátkodobá časť úverov

3 941

4 238

11 300
2 500
17 741

12 610
5 000
21 848

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

Reálna hodnota úverov k 31. decembru 2017 sa výrazne nelíši od účtovnej hodnoty, keďže vplyv
diskontovania nie je významný.
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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
investičný úver
Pôžičky spolu

VÚB 52/ZU/2006
VÚB 85/ZU/2007
TB 2634/2007
SLSP 179/AUCC/13

EUR
EUR
EUR
EUR
-

Úroková sadzba % p.a.
Fixná 3,88% + 0,3%
Fixná 4,80%
Fixná 4,84%
Fixná 2,25%
-

Konečná
splatnosť

2017

2016

30.6.2019
1.12.2019
29.12.2017
30.6.2023
-

860
1 750
15 000
17 610

1 295
2 625
365
17 500
21 785

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 2017 sumu 131 tis. EUR (2016: 63 tis. EUR).
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Spoločnosti k 31. decembru 2016 vypršala platnosť zmluvy o úverovom rámci s materskou
spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. vo výške 150 000 tis. EUR. Počas roka 2016
Spoločnosť čerpala a zároveň splatila 40 000 tis. EUR.
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 2017 a 2016 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
2016
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

1 873
1 204
3 077

1 743
1 084
2 827

-90 053
-90 053

-90 912
-90 912

-86 976

-88 085

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

Dlhodobý m ajetok *
Rezervy na zam es tnanecké požitky a
odm eny zam es tnancov
Os tatné

Dlhodobý m ajetok *
Rezervy na zam es tnanecké požitky a
odm eny zam es tnancov
Os tatné

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

181
-10

79
-

2 453
624

-88 085

1 030

79

-86 976

Stav k 1.
januáru 2016

Zaúčtované
do (nákladov)
/ výnosov

Zaúčtované
do vlastného
imania

Stav k 31.
decembru
2016

-97 896

6 984

-

-90 912

2 284
859
-94 753

-279
-225
6 480

188
188

2 193
634
-88 085

* zahŕňa rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku.
Spoločnosť k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016 nemala odpočítateľné dočasné rozdiely, ku
ktorým nebola vykázaná odložená daňová pohľadávka.
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17 Rezervy na záväzky
Dôchodkové
programy a ostatné
dlhodobé pôžitky
(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

Dôchodkové
programy a ostatné
dlhodobé pôžitky
(a)

Odstupné
(b)

Ostatné

Spolu

7 255
1 461
-593

1 163
-127

6
-3

8 424
1 461
-723

8 123

1 036

3

9 162

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

Stav k 1. januáru 2016
Tvorba rezerv
Použitie rezervy
Stav k 31. decembru 2016

Analýza celkových rezerv

Stav k 31. decembru
2017
2016

Dlhodobé
Krátkodobé
Spolu

8 820
1 010
9 830

(a)

8 464
698
9 162

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
2017
2016

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

7 783

7 048

7 783

7 048
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Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Celkový náklad zahrnutý v osobných nákladoch

2017

2016

365
73
438

323
71
394

Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov z dôchodkového plánu sú nasledovné:
Stav k 31. decembru
2017
2016
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

7 048
365
73
-79
376

6 148
323
71
-449
955

7 783

7 048

(ii) ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (jubileá a vernostné odmeny)
Stav k 31. decembru
2017
2016
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov
Záväzok vykázaný vo Výkaze o finančnej situácii

1 037
1 037

1 075
1 075

Hodnoty vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

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

2017

2016

75
26
5
106

72
35
5
112
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Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov programov s definovaným dôchodkovým plnením sú
nasledovné:
Stav k 31. decembru
2017
2016
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na začiatku roka
Náklady súčasnej služby
Úrokový náklad
Vyplatené
Poistno-matematická strata
Súčasná hodnota nezaistených záväzkov na konci roka

1 075
75
5
-144
26
1 037

1 107
72
5
-144
35
1 075

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

2 017
1 291
1.91% p.a.
2.30% p.a.
2.40% p.a.

2 016
1 274
1.91% p.a.
1.90% p.a.
1.20% p.a.

0.00 – 1.88% p. a.
(2018 - 2061)

0.00 – 1.92% p. a.
(2017 - 2060)

Ak by sa skutočná diskontná sadzba odlišovala o 1% od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota
záväzku z titulu dôchodkových plnení by bola o 964 tis. EUR nižšia alebo o 1 156 tis. EUR vyššia
(2016: o 891 tis. EUR nižšia alebo o 1 065 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 2018
(2016: sa dovŕši v roku 2018). Očakáva sa, že čiastky podľa príslušného detailného plánu pozícií
sprevádzajúceho reštrukturalizačný proces budú vyplatené nasledovne:

Stav k 31. decembru
2017
2016
Očakávaná výplata v roku 2017
Očakávaná výplata v roku 2018

956
956

695
341
1 036
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18 Tržby
Tržby za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, zahŕňajú nasledovné položky:

Napäťová hladina
Tržby za distribúciu
Tržby za pripojovacie poplatky
Kompenzácia nákupu
OZE/KVET
Výnosy TPS - korekcia ÚRSO
(Pozn. č. 10)
Zmluvný predaj elektrickej energie
pre Stredoslovenská energetika,
a.s.
Výnosy z SLA zmlúv
Ostatné
Spolu

VVN

VN

NN-MOP

NN-MOO

Nepriradené

Spolu

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

25 599
76

25 015
53

95 383
344

93 531
287

54 947
142

56 222
113

76 912
298

79 110
244

-

-

252 841
860

253 878
697

-

-

-

-

-

-

-

-

210 128

169 041

210 128

169 041

-

-

-

-

-

-

-

-

65 008

-3 535

65 008

-3 535

-

-

-

-

-

-

-

-

25 675

25 068

95 727

93 818

55 089

56 335

77 210

79 354

2 627
2 632
767
281 162

3 026
2 651
821
172 004

2 627
2 632
767
534 863

3 026
2 651
821
426 579

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.
Kompenzácia nákupu elektriny od OZE/KVET je od spoločnosti OKTE, a.s. (2016: OKTE, a.s. ) na základe TPS (Poznámka č. 10) 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 a sú do výnosov
rozpúšťané počas priemernej doby životnosti distribučných sietí.
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. 13 (b))
Zisk z predaja majetku
Predpis náhrad za škody
Ostatné
Spolu

2017

2016

1 753
1 271
655
305
1 166
5 150

1 853
1 396
710
648
1 669
6 276

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

2017
Nákup elektrickej energie:
Náklady na vysporiadanie odchýlok
Dodávky od SEPS
Nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a súvisiaci
doplatok
Spolu

2016

5 575

7 854

37 725

34 647

248 160

244 371

291 460

286 872
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21 Ostatné prevádzkové náklady
Prehľad ostatných prevádzkových nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2017
Operatívny lízing, prenájom
IT služby
Opravy a údržba
Náklady na poradenstvo
SLA – služby
Výrub stromov
Strážna služba
Poplatky a ostatné dane
Náklady na poistenie
Poštovné a telekomunikácie
Odpočet elektrickej energie a kontrola odberných miest
Obsluha energetických zariadení
Komunálny odpad a čistenie
Metrologická služba
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

3
3
2
1

710
077
394
572
794
746
743
556
461

366
315
294
286
226
97
2 363
18 000

2016
3 460
4 150
1 912
638
716
1 416
698
542
407
412
354
174
235
238
85
3 099
18 536

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

2017

2016

44
9
9
62

41
41

22 Osobné náklady

Mzdy a platy
Ostatné mzdové náklady
Penzijné náklady – fondy so stanovenými príspevkami
Dôchodky a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
Spolu

2017

2016

24 861
2 277
8 854
544
36 536

23 059
2 145
7 880
506
33 590

2017

2016

520
4
524

-5
689
4 128
3
4 815

23 Finančné náklady netto
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Výnosové úroky z cash-poolingu
Nákladové úroky na pôžičky od materskej spoločnosti
Záväzková provízia
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
2017
2016
Zisk pred zdanením
Teoretická daň z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 21%
(2016: 22%)
- Daňovo neuznateľné náklady
- Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach vrátane vplyvu na
daň
- Zmena sadzby dane z príjmov z 22% na 21%
- Ostatné

139 890

31 994

29 377

7 039

102
4 265

1 015
941

17
33 761

-4 216
-94
4 685

-1 031
34 792
33 761

-6 480
11 165
4 685

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 2017 je 21% (2016: 22%). Efektívna sadzba dane z príjmov
Spoločnosti pre rok 2017 je 24,13% (2016: 14,64%). Nižšiu efektívnu sadzbu dane v roku 2016
spôsobil najmä prepočet odloženej dane z príjmov z dôvodu zmeny sadzby dane z príjmov
právnických osôb z 22% na 21%.
V roku 2016 sa novelou zákona o osobitnom odvode predĺžila platnosť tohto zákona na dobu neurčitú.
Zákon upravuje povinnosť platenia odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach regulovanou
osobou. Povinnosť platiť osobitný odvod má regulovaná osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti
v oblasti ako napríklad energetika, poisťovníctvo, farmácia a tak ďalej.
Pre rok 2017 bol základom odvodu 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 2017 je 0,46. Sadzba odvodu pre rok 2017 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.
Pre rok 2016 bol základom odvodu výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa
slovenských postupov účtovania za účtovné obdobie ponížený o 3 000 tis. EUR. Sadzba odvodu bola
0,00363 za kalendárny mesiac, čo predstavuje 0,04356 (4,356 %) za 12 mesiacov. Odvod sa počítal
ako súčin sadzby odvodu a sumy základu odvodu. Odvod sa platil mesačne a podliehal ročnému
zúčtovaniu.
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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 2017 v odhadovanej
výške 97 036 tis. EUR. V zmysle regulačného rámca bude táto predpokladaná hodnota
kompenzovaná prostredníctvom TPS v perióde t+2, čiže v roku 2019. Na základe rozhodnutia ÚRSO
z decembra 2017, Spoločnosť vykázala príjmy budúcich období vo Výkaze o finančnej situácii
(Poznámka. č. 10) vo výške ÚRSO priznanej kompenzácie straty za rok 2016 vstupujúcej do TPS za
rok 2018.
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 70 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 záväzky
(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)

2017

2016

13 848
1 552
15 400

17 672
1 161
18 833

Povinnosti z operatívneho leasingu - Spoločnosť vystupuje ako nájomca

Spoločnosť si prenajíma rôzne stroje a zariadenia na základe vypovedateľných zmlúv o operatívnom
lízingu. Výpovedná lehota zo strany Spoločnosti je u týchto zmlúv 12 mesiacov.
Náklady na lízing počas roka, vykázané vo Výkaze ziskov a strát sú uvedené v Poznámke č. 21.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2017 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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Budúce minimálne lízingové platby z vypovedateľných operatívnych lízingových zmlúv (teda ročný
náklad lízingov s ročnou výpovednou lehotou) sú splatné nasledovne:

Do 1 roka
Spolu

2017

2016

2 175
2 175

2 138
2 138

27 Údaje na podsúvahových účtoch
(a)

Majetok vzatý do prenájmu

K 31. decembru 2017 lízingová spoločnosť zabezpečuje služby spätného operatívneho leasingu pre
vozidlá do 3,5 t (v počte 2 kusov) a služby operatívneho leasingu nových vozidiel do 3.5 tony (v počte
419 kusov) a správu vozového parku pre 262 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 pri službe spätný operatívny lízing vozidiel je 3 mesiace, resp.
31. decembra 2017, pri službe operatívny lízing nových vozidiel 1 mesiac a správy vozového parku
3 mesiace.
Náklady spojené s operatívnym nájmom vozidiel k 31. decembru 2017 predstavovali sumu
1 925 tis. EUR (2016: 1 693 tis. EUR). Spoločnosť má k 31. decembru 2017 tiež v nájme pozemky,
budovy a priestory v sume 1 020 tis. EUR (2016: 999 tis. EUR), a ostatný energetický a neenergetický
majetok v celkovej sume nájmu 765 tis. EUR (2016: 768 tis. EUR).
(b)

Majetok daný do prenájmu

Spoločnosť prenajíma k 31. decembru 2017 nenasvietené optické vlákna, káble a iné v sume
475 tis. EUR (2016: 481 tis. EUR) a iný energetický majetok (predovšetkým podperné body,
distribučné transformátory) v sume 1 278 tis. EUR (2016: 1 372 tis. EUR).

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2017 zostavenej podľa Medzinárodných
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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, spol. 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
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) Spriaznené osoby cez EPH
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
SPP - distribúcia,a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. od 1. augusta 2016
SE Predaj, s. r. o.
f) členovia kľúčového vedenia účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti
členovia predstavenstva
členovia dozornej rady

Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Transakcie so spriaznenými stranami sa uskutočnili za bežných trhových podmienok.
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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, spol. s r.o.
SSE – Solar, s r.o.
Energotel, a.s.
Predaj majetku
Elektroenergetické montáže, s.r.o Žilina
Finančné výnosy
Stredoslovenská energetika, a.s.
Predaj spolu

2017

2016

153 488
152 957
278
46

162 445
161 867
323
54

16
191
-

13
185
3

15
15

-

-

5
5

-

153 503

162 450

597
597

610
610

29 569
24 944
4 625

43 989
39 540
4 449

Nákup majetku
Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
SSE – Metrológia, spol. s r.o.

525
153
372

2 813
2 258
140
415

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

2 442
1 748
201
493

3 089
2 370
202
20
497

Finančné náklady
Stredoslovenská energetika, a.s.

520
520

4 855
4 855

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

70
61
9

363
363
-

33 723

55 719

Nákup materiálu
Stredoslovenská energetika, a.s.
Nákup energií a ostatných neskladovateľných
dodávok
Stredoslovenská energetika, a.s.
SSE – Solar, s r.o.

Nákup spolu

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2017 zostavenej podľa Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
(Všetky údaje sú v tis. EUR, pokiaľ nie je uvedené inak)

Spriaznené osoby cez štát (d), cez EPH (e)
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2017

2016

Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EPH
Predaj spolu

237 218
17 995
255 213

187 365
8 700
196 065

Spriaznené osoby cez štát
Spriaznené osoby cez EPH
Nákup spolu

55 161
12 048
67 209

50 541
4 338
54 879

* Svoje príjmy realizuje Spoločnosť cez spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s., ktorá však nie
je koncovým zákazníkom Spoločnosti.

Spriaznené osoby cez členov kľúčového vedenia (f)

2017

2016

Predaj elektrickej energie a súvisiace poplatky
Predaj spolu

-

1 555
1 555

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky
Nákup spolu

-

1
1

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2017 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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Zostatky so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

SSE skupina (a,b,c)

Stav k 31. decembru
2017
2016

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

10 249
5
10 150
53
16
25

10 930
4
10 821
69
14
22

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

98 425
98 425

27 206
27 206

108 674

38 136

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

4 100
112
3 796
90
102

10 304
37
10 016
150
101

Prijaté pôžičky :
Stredoslovenská energetika, a.s.

17 741
17 741

21 848
21 848

Pasíva spolu

21 841

32 152

Aktíva spolu

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

Stav k 31. decembru
2017
2016

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

6 865
1 314
8 179

10 359
1 431
11 790

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

4 122
1 076
5 198

4 102
1 191
5 293

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
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Stav k 31. decembru
2017
2016

Pohľadávky z obchodného styku
Majetok spolu

-

151
151

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky spolu

-

-

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

Dozorná rada

2017

2016

440
40
480

439
40
479

2017

2016

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky

79

85

Spolu

79

85

29 Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Po 31. decembri 2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2017.

