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Poznámky k účtovnej závierke 

zostavenej k 31. decembru 2020 
 

 
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 

1. Názov, sídlo a informácie o založení Spoločnosti 
 
Stredoslovenská energetika, a. s. 
Pri Rajčianke 8591/4B 
010 47 Žilina 
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 19. júla 2018 
a do obchodného registra bola zapísaná 3. augusta 2018 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, 
oddiel Sa, vložka č.10956/L). Spoločnosť zmenila svoje obchodné meno s účinnosťou od 1. januára 2019. 
 

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 
 
       - dodávka elektrickej energie 
       - dodávka plynu 
       - inžinierska činnosť 
       - poskytovanie energetických podporných služieb 
 

3. Neobmedzené ručenie 
 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 

4. Priemerný počet zamestnancov 
 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2020 bol 321 (v účtovnom 
období 2019 to bolo 301). 
 
Počet zamestnancov k 31. decembru 2020 bol 336, z toho 4 vedúci zamestnanci (k 31. decembru 2019 
to bolo 313 zamestnancov, z toho 4 vedúci zamestnanci). 
 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa  
§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 
 
Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických 
činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka 
neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, 
poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné 
informácie získať z iných zdrojov. 
 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
 
Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie na svojom 
zasadnutí, ktoré sa konalo 29. júna 2020. 
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B. KONSOLIDOVANÝ CELOK 
 
Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s.  
(“SSE Holding, a.s.“) so sídlom v Žiline, ulica Pri Rajčianke 8591/4B, ktorá má 100%-ný podiel na jej 
základnom imaní. Spoločnosť SSE Holding, a.s. (2019: SSE Holding, a.s.) zostavuje konsolidovanú účtovnú 
závierku a je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou. Spoločnosť SSE Holding, a.s. zmenila svoje 
obchodné meno s účinnosťou od 1. januára 2019. 
 
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti SSE Holding, a.s. je sprístupnená v jej sídle v Žiline, ulica 
Pri Rajčianke 8591/4B a je uložená v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline. 
 
Táto účtovná závierka sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky najširšej skupiny účtovných jednotiek, 
ktorú zostavuje spoločnosť EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 je sprístupnená v mieste sídla 
spoločnosti EP Investment S.à r.l. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené 
konsolidované účtovné závierky, je Luxembourg Business Registers G.I.E., 4 Rue Erasme  
L-1468 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg C24.  
 
K 31. decembru 2019 konsolidovanú účtovnú závierku najširšej skupiny účtovných jednotiek zostavovala 
spoločnosť EP Investment S.à r.l., so sídlom 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. 
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 je sprístupnená v mieste sídla spoločnosti EP Investment 
S.à r.l.. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné 
závierky, je Luxembourg Business Registers G.I.E., 4 Rue Erasme L-1468 Luxembourg, R.C.S. 
Luxembourg C24. 
 
 
C. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 
 
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade 
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
Spoločnosť pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený. 
Spoločnosť vykázala stabilné predaje a jej činnosť vrátane dodávok bola neprerušená. Na základe verejne 
dostupných informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj 
pandémie a jeho očakávaný dopad na Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, 
vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté Slovenskou vládou. 
 
Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov 
výkonnosti Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky podniknuté vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti 
nepredpokladá priamy okamžitý a výrazne nepriaznivý vplyv pandémie COVID - 19 na Spoločnosť, 
jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky. 
   
Vedenie Spoločnosti však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie 
závažnosti takýchto opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické 
prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, nebude mať nepriaznivý vplyv na Spoločnosť a jej finančnú situáciu 
a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie Spoločnosti situáciu naďalej 
pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď nastanú. 
 
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak. 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne odo dňa svojho vzniku, 
okrem zmien účtovných postupov opísaných v Poznámke C. bode b). 
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b) Zmena účtovných postupov 
 
Spoločnosť doplnila svoje účtovné metódy a účtovné zásady v oblasti účtovania a prezentácie výnosov 
a nákladov súvisiacich so sprostredkovaným nákupom a predajom elektriny a plynu, ktoré boli prezentované 
v rámci spotrebovaných nákupov a tržieb z dodávky elektriny a plynu. Tieto transakcie sú už v bežnom 
účtovnom období prezentované ako nákup a predaj tovaru. Z tohto dôvodu, vybrané hodnoty v rámci 
účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné.  
 
Ak by táto zmena bola aplikovaná v predchádzajúcom účtovnom období, prezentácia by bola nasledovná: 

Výkaz ziskov a strát
Číslo 
riadku

Stav pred 
zmenou 

prezentácie
Zmena 

prezentácie
Stav po zmene 

prezentácie

Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 0 37 659 194 37 659 194

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04 651 801 016 -37 659 194 614 141 822

Náklady vynaložené na obstaranie predaného 
tovaru (504,507)

11 0 37 623 850 37 623 850

Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12 326 346 434 -37 623 850 288 722 584

 
Táto zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie alebo na vlastné imanie. 
 
c) Použitie odhadov a úsudkov 
 
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady 
a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného 
majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých 
skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých 
sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných 
zdrojov. Skutočné výsledky sa preto 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. 
 
Odhad nevyfakturovanej elektriny  
 
Pre vykázanie výnosov generovaných zákazníkmi, u ktorých nie je spotreba energie meraná ku koncu 
účtovného obdobia, hlavne zákazníci odoberajúci elektrickú energiu na nízkom napätí, musí byť ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vytvorený odhad na dodanú, ale nevyfakturovanú elektrinu.   
 
Spoločnosť vytvorila model, ktorý umožňuje odhadnúť tieto výnosy s dostatočnou presnosťou a zabezpečí, 
že riziko vzniku významného rozdielu medzi predaným množstvom a vyplývajúcim odhadovaným výnosom, 
nie je významné. Viac informácií o odhade nevyfakturovanej elektriny sa nachádza v Poznámke C. bod t). 
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d)   Vklad časti podniku do Spoločnosti z materskej spoločnosti SSE Holding, a.s.  

 
V rámci transakcie vkladu časti podniku bola k 1. januáru 2019 vložená do Spoločnosti časť materskej 
spoločnosti SSE Holding, a.s.. Vložená časť podniku predstavuje všetky činnosti a 291 zamestnancov 
súvisiacich s oblasťou nákupu a dodávky elektrickej energie a plynu, poskytovania energetických 
podporných služieb a projektov energetickej efektívnosti a s nimi súvisiacich zložiek podniku. Všeobecná 
hodnota vloženej časti podniku predstavujúca najmä nehmotný a hmotný majetok, pohľadávky a záväzky 
z obchodného a pracovno-právneho styku, ktoré súvisia s vloženou časťou podniku, bola k 1. januáru 2019 
celkom 50 865 270 EUR. Táto transakcia sa uskutočnila na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 
zo dňa 25. októbra 2018. 
 
Transakcia mala vplyv na výnosy, náklady a výsledok hospodárenia Spoločnosti a materskej spoločnosti 
za rok 2019. 
 
Detaily vloženého majetku a záväzkov boli nasledovné:  

 

  

Všeobecná hodnota 
majetku a záväzkov 
stanovená znalcom  

Pôvodná zostatková 
hodnota majetku a 

záväzkov 

MAJETOK   

 

Dlhodobý hmotný majetok 1 851 620  1 990 560 

Dlhodobý nehmotný majetok 39 083 234  315 513 

Majetok v operatívnej evidencii 62 904  - 

Zásoby 527 123  527 123 

Dlhodobé pohľadávky 1 933 338  1 933 338 

Krátkodobé pohľadávky 63 577 610  62 138 636 

Finančné účty 5 157 970  5 157 970 

Spolu 112 193 799  72 063 140 

    
ZÁVÄZKY    
Dlhodobé rezervy na záväzky a poplatky 1 682 115  1 682 115 

Dlhodobé záväzky 485 156  485 156 

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky  59 161 262  59 161 262 

Spolu 61 328 533  61 328 533 

    
Spolu majetok a záväzky 50 865 266  10 734 607 

    
Hodnota majetku a záväzkov vložených  
do Spoločnosti k 1. januáru 2019 po zaokrúhlení 50 865 270   
    

Zvýšenie základného imania a zákonného  
rezervného fondu vkladom časti podniku  - Uznaná 
hodnota vkladu 41 972 500   

    
Záporný goodwill 8 892 770 

 
 

 
V rámci dlhodobého nehmotného majetku bol vykázaný zákaznícky kmeň vo všeobecnej hodnote 
33 606 860 EUR, ochranné známky v sumárnej hodnote 4 983 200 EUR a softvér vo všeobecnej hodnote 
493 174 EUR. Záporný goodwill bol jednorazovo odpísaný v roku 2019 v plnej výške s pozitívnym dopadom 
na výsledok hospodárenia Spoločnosti. 
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e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy 
z ceny, bonusy a pod. 
 
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované 
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. 
 
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 
Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, 
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa odpisuje jednorazovo 
pri uvedení do používania. 
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

 Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda 
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

    
Softvér 1 - 8 lineárna 12,5 - 100,0 
Oceniteľné práva (Zákaznícky 
kmeň) 

15 lineárna 6,7 

Oceniteľné práva (Ochranné 
známky) 

10 lineárna 10,0 

 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia majetku do 
používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je  
1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.  
 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda 
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

   
Stavby 5 - 12  lineárna 8,3 – 20,0 
Stroje, prístroje a zariadenia 1 - 12 lineárna 8,3 – 100,0 
    

 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 
 
Posúdenie zníženia hodnoty majetku 
 
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo  
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume 
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
 
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:  
-   technologický pokrok, 
- významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými 
prevádzkovými výsledkami, 
-   významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti, 
-   zastaralosť produktov.  
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f) Goodwill 
 
Goodwill sa účtuje pri kúpe alebo vklade časti podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena alebo uznaná 
hodnota vkladu a iných príspevkov vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, 
ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu a iných 
príspevkov. Záporný goodwill sa zaúčtuje v prospech účtu 015 – Goodwill. Vzniknutý záporný goodwill 
sa jednorazovo odpíše v prospech účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku so súvzťažným 
zápisom na ťarchu účtu 075 – Oprávky ku goodwillu. 
 
g) Zásoby  

 
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) 
alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou. 
 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, 
prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky 
z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.  
 
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady 
na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.   
 
Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky. 
 
h) Oceniteľné práva  
 
Oceniteľné práva predstavujú zákaznícky kmeň a ochranné známky Spoločnosti, ocenené reálnou 
hodnotou ku dňu vkladu činností a zamestnancov súvisiacich s oblasťou nákupu a dodávky elektrickej 
energie a plynu, poskytovania energetických podporných služieb a projektov energetickej efektívnosti 
a s nimi súvisiacich zložiek podniku. 
 
i) Pohľadávky 

 
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným 
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok. 
 
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz o tom, 
že Spoločnosť nebude schopná inkasovať všetky splatné sumy podľa pôvodne dohodnutých podmienok. 
Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu alebo finančnej 
reštrukturalizácie alebo akékoľvek omeškanie v splatnosti pohľadávky sú indikátory, že obchodné 
pohľadávky sú znehodnotené.  
 
Spoločnosť sleduje výšku pohľadávok a prehodnocuje opravné položky pre znehodnotené pohľadávky 
na mesačnej báze. 
 
j) Finančné účty 

 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť 
voľne disponovať. V rámci konsolidovaného celku SSE Holding, a.s. je zavedený spôsob prerozdeľovania 
finančných prostriedkov prostredníctvom cash-poolingu.  
 
k) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
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l) Rezervy 

 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí 
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým 
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, 
odmeny pracovníkom a štatutárnym orgánom, nevyfakturované dodávky a na zamestnanecké požitky 
v zmysle Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy (odchodné do dôchodku a jubilejné odmeny). 
 
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. 
Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech 
vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným 
účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.  
 
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie 
pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. 
 
m) Záväzky 

 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
 
n) Zamestnanecké požitky 

 
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená 
zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú 
v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.  

 
Dôchodkový program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením 

 
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 či mzda. 

 
Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku je vo výške 
jednej priemernej mesačnej mzdy. Na základe Podnikovej kolektívnej zmluvy s odbormi platnej 
do roku 2022 vrátane je Spoločnosť povinná vyplatiť zamestnancom pri odchode do dôchodku v závislosti 
od počtu odpracovaných rokov nasledovne: 

 

Počet odpracovaných  
rokov 

 
Počet priemerných 

mesačných 
 platov na rok 2020 

   
do 10 rokov vrátane  2 
nad 10 do 15 rokov  4 
nad 15 do 20 rokov  5 
nad 20 do 25 rokov  6 
nad 25 rokov  7 

  
Minimálna požiadavka Zákonníka práce, jeden priemerný mesačný plat, je zahrnutá v hore uvedených 
násobkoch.  
 
Spoločnosť vytvára aj rezervy na významné pracovné jubileá, ktoré sú upravené v Podnikovej kolektívnej 
zmluve Spoločnosti platnej do roku 2022 vrátane, nasledovne – pri dosiahnutí pracovného jubilea 25 rokov 
je zamestnancovi priznaná odmena vo výške základnej tarifnej mzdy.  
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Pri dosiahnutí životného jubilea 50 rokov je zamestnancovi v závislosti od počtu odpracovaných rokov 
priznaná odmena: 
 

Počet odpracovaných rokov                                                   Príspevok v EUR 
do 5 rokov vrátane                                   40% základnej tarifnej mzdy 
nad 5 do 10 rokov                                   60% základnej tarifnej mzdy 
nad 10 do 15 rokov                                   80% základnej tarifnej mzdy 
nad 15 do 20 rokov                                  100% základnej tarifnej mzdy 
nad 20 rokov                                  110% základnej tarifnej mzdy 

 
Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. 
Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické. 

 
Záväzok týkajúci sa dôchodkového programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je vyjadrený 
v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu spolu s úpravami vyplývajúcimi z nezrealizovaných 
matematicko-poistných ziskov alebo strát a nákladmi minulej služby. Uvedený záväzok je prepočítaný raz 
ročne, metódou diskontovania odhadovaných peňažných tokov pri úrokovej miere 0,00 – 0,65%, pre roky 
2021 - 2066. 

 
Poistno-matematické zisky alebo straty vznikajúce z úprav a zmien v poistno-matematických 
predpokladoch sa účtujú do výkazu ziskov a strát okamžite. Zmeny v dôchodkovom pláne sa účtujú 
do výkazu ziskov a strát okamžite. 

 
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového 
programu sú nasledovné: 

 
 

Počet zamestnancov k 31. decembru 2020 336 
Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký  
pomer so Spoločnosťou pred odchodom do dôchodku (miera ukončenia) 

2,24% p.a. 

Predpoklad zvýšenia miezd  

- krátkodobý (do roku 2020) 0,60% p.a. 

- dlhodobý (po roku 2020) 1,90% p.a. 

Dlhodobá inflácia 1,90% p.a. 

 
o) Splatná daň z príjmu 
 
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a vo výkaze ziskov 
a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý 
bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu 
a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť 
uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie 
ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku. 
 
p) Odložená daň z príjmu 

 
Odložená daň z príjmu vyplýva z: 

a) dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou, 

b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
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O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát 
a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, 
že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová 
pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, 
v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa 
použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane. 
 
V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. 
Ak sa vzťahujú na odloženú  daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže 
sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. 
 
q) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
r) Finančný a operatívny prenájom (Spoločnosť je prenajímateľ) 
 
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným 
právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou 
finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.  
 
Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu 
prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.  Dohodnutá doba nájmu 
je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov.  
 
V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje pohľadávka z nájmu na účet 
374 – Pohľadávky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné výnosy 
so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu výnosov. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva 
prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech 
príslušného účtu majetku. 
 
Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné výnosy, vypočítané metódou efektívnej 
úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú na ťarchu účtu 662 – Úroky. 
 
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. 
Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do výnosov priebežne počas doby trvania 
leasingovej zmluvy. 
 
s) Cudzia mena 

 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú 
na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej 
ako referenčný kurz). 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena 
nakúpená. 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za inú cudziu menu sa použije hodnota inej cudzej meny 
v eurách alebo na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije referenčný kurz v deň uzavretia 
obchodu. 
 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá 
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
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Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
 
t)   Vykazovanie výnosov 
 
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z dodávky elektriny a plynu, tržby z poskytovania energetických 
podporných služieb a projektov energetickej efektívnosti a tržby za poskytnuté služby v rámci 
konsolidovaného celku SSE Holding, a.s. 
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom 
na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb 
ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb. 
 
Výnosy z predaja elektriny a plynu sa vykazujú v momente, keď je elektrina a plyn dodaný zákazníkovi. 
Meranie spotreby a fakturácia veľkoodberateľom sa uskutočňuje na mesačnej báze. Meranie a konečné 
vyúčtovanie s fakturáciou u maloodberateľov (domácnosti a malé podniky s ročnou spotrebou elektriny 
do 30 MWh a ročnou spotrebou plynu do 100 MWh) sa uskutočňuje na ročnej báze. 
 
Tržby z predaja elektriny na spotovom trhu predstavujú predovšetkým výnosy z predaja prebytku elektriny. 
Prebytok vzniká v dôsledku neočakávanej krátkodobej odchýlky v spotrebných diagramoch. Súčasťou tržieb 
sú tiež poplatky platené stálymi zákazníkmi za odchýlky od ich plánovanej spotrebnej krivky. 
 
Spoločnosť fakturuje distribúciu elektrickej energie, ktorá je poskytnutá od sesterskej spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s. a iných distribučných spoločností, konečnému zákazníkovi zvyčajne spolu 
s cenou elektrickej energie predovšetkým formou tzv. integrovanej zmluvy (cena za elektrickú energiu 
je konečnému zákazníkovi fakturovaná spolu s distribučným poplatkom a Tarifou za prevádzkovanie 
systému a Tarifou za systémové služby). Výnos z distribúcie je fakturovaný v rovnakej výške ako náklad 
za distribúciu v hodnote 326 011 692 EUR (2019: 318 229 994  EUR). 
 
Výnos z nevyfakturovanej, ale dodanej elektriny, predstavuje účtovný odhad založený na odhade dodávky 
elektriny v technických jednotkách (GWh) na nízkonapäťovej úrovni a jej ceny. 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. 
 
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, 
dobropisy a pod.).  
 
Úrokové výnosy sa vykazujú podľa princípu časového rozlíšenia v období, do ktorého patria, použitím 
metódy efektívnej úrokovej miery. 
 
u) Porovnateľné údaje 

 
Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie 
o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.  
 
v) Oprava chýb minulých období 

 
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, 
opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých 
rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb 
minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový 
účet.   
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D.   INFORMÁCIE K POLOŽKÁM  NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

1. Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok  
 
K 31. decembru 2020 Spoločnosť nemá založený v prospech svojich veriteľov žiadny dlhodobý majetok 
(k 31. decembru 2019 Spoločnosť nemala založený majetok v prospech svojich veriteľov). 
 
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok nie je založený v prospech žiadnej tretej strany 
a Spoločnosť nemá obmedzené práva nakladať s týmto majetkom k 31. decembru 2020 
(k 31. decembru 2019 Spoločnosť nemala založený majetok v prospech žiadnej tretej strany a nemala 
obmedzené práva nakladať s majetkom). 
 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou až do výšky  
2 007 000 EUR (2019: 2 651 000 EUR) a pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo lúpežným 
prepadnutím do výšky 50 000 EUR (2019: 33 000 EUR). 
 
Záporný goodwill súvisiaci s transakciou vkladu časti podniku (Poznámka C. bod d)) vo výške 
8 892 770 EUR bol jednorazovo odpísaný v roku 2019 v plnej výške. 
 

2. Finančné účty 
 
V rámci konsolidovaného celku SSE Holding, a.s. je zavedený spôsob prerozdeľovania finančných 
prostriedkov prostredníctvom cash-poolingu. K 31. decembru 2020 Spoločnosť eviduje pohľadávku 
z cash-poolingu vo výške 24 087 034 EUR (k 31. decembru 2019: 14 519 512  EUR) a záväzok 
z cash-poolingu vo výške 2 374 200 EUR (k 31. decembru 2019: 2 500 840 EUR). 
 
Spoločnosť má k 31. decembru 2020 dohodnuté povolené prečerpanie (kontokorent) na bežných účtoch 
v sume 10 000 000. EUR (k 31. decembru 2019: 0 EUR). 
 
Zároveň má Spoločnosť k 31. decembru 2020 zriadené bankové záruky v Slovenskej sporiteľni v hodnote 
5 845 000 EUR (k 31. decembru 2019: 0 EUR), ktoré čiastočne nahrádzajú hotovostné depozity 
u obchodných partnerov. 
 
 

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM NA STRANE PASÍV SÚVAHY  

1. Vlastné imanie 
 
Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2020 tvorí 25 kmeňových akcií v nominálnej hodnote  
1 000 EUR a 1 kmeňová akcia v nominálnej hodnote 34 975 000 EUR  (k 31. decembru 2019:  
25 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1 000 EUR a 1 kmeňová akcia v nominálnej hodnote 
34 975 000 EUR). Celá výška základného imania bola plne splatená. 
 
S účinnosťou od 1. januára 2019 bolo upísané základné imanie v hodnote 34 975 000 EUR zapísané 
v Obchodnom registri. Zároveň bolo základné imanie v uvedenej výške splatené. 
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2. Záväzky 
 
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 

31. 12. 2020 31. 12. 2019

Dlhodobé záväzky spolu 849 324 1 256 845
Záväzky zo sociálneho fondu 46 881 32 593
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 802 443 1 224 252

Krátkodobé záväzky spolu 90 503 286 73 486 899
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 90 480 499 73 401 973
Záväzky po lehote splatnosti 22 787 84 926

 
 
3. Daň z príjmov 
 
Spoločnosť je od 1. januára 2019 povinná platiť osobitný odvod v súlade so zákonom o osobitnom odvode 
z podnikania v regulovaných odvetviach. 

 
Základom odvodu je výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa slovenských postupov 
účtovania za účtovné obdobie vynásobený koeficientom. Koeficient na účel výpočtu základu odvodu 
sa vypočíta ako podiel výnosov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom patriacich do účtovného 
obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient 
za rok 2020 je 0,50 (2019: 0,52). Sadzba odvodu pre roky 2019 a 2020 je 0,00545 za kalendárny mesiac, 
čo predstavuje 0,0654 (6,54%) za 12 mesiacov. Odvod sa počíta ako súčin sadzby odvodu a sumy základu 
odvodu. Odvod sa platí mesačne a podlieha ročnému zúčtovaniu.  
 
Sadzby osobitného odvodu podľa novely z roku 2016 platia nasledovne:  
0,00726 za mesiac (8,712% p.a.) pre roky 2017 - 2018,  
0,00545 za mesiac (6,54% p.a.) pre roky 2019 - 2020,  
0,00363 za mesiac (4,356% p.a.) pre rok 2021 a neskôr. 
 
 

F. INFORMÁCIE O VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne 
pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné 
účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2019: žiadne).  

 
 

G. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

1. Majetok vzatý do prenájmu 
 
K 31. decembru 2020 leasingová spoločnosť zabezpečuje služby operatívneho leasingu vozidiel 
do 3,5 tony v počte 57 kusov ( 2019: 58 vozidiel) a správu vozového parku pre 57 kusov vozidiel 
(2019: 58 vozidiel).  

 
Rámcová zmluva s leasingovou spoločnosťou je uzatvorená na dobu 4 roky, po uplynutí ktorej sa 
po splnení stanovených podmienok uvedených v zmluve automaticky zmení na dobu neurčitú. Výpovedná 
lehota nájomnej zmluvy je pri službe operatívny leasing nových vozidiel 1 mesiac a správy vozového parku 
3 mesiace.  

 
Celkové náklady súvisiace s operatívnym prenájmom a správou vozového parku sú vo výške 293 852 EUR 
(2019: 273 084 EUR). 
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Spoločnosť má k 31. decembru 2020 v nájme energetický a neenergetický majetok (predovšetkým 
administratívne priestory, notebooky a PC, periférie), kde súvisiace celkové náklady predstavujú  
895 551 EUR (2019: 907 400 EUR). 
 
 

H. INÉ AKTÍVA A PASÍVA 

1. Prípadné ďalšie záväzky 
 
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. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol 
v budúcnosti významný náklad. 
 
Zmluvné povinnosti  
 
Spoločnosť k 31. decembru 2020 evidovala záväzky z objednávok zazmluvnených v roku 2020 
s očakávaným termínom dodania v roku 2021 a neskôr vo výške 11 729 656 EUR (2019: 1 166 391 EUR), 
z toho záväzky zo zazmluvnených subdodávok hmotného a nehmotného majetku k 31. decembru 2020 
predstavujú 30 000 EUR (2019: 150 000 EUR), zo zazmluvnených služieb 11 699 656 EUR 
(2019: 1 016 391  EUR).  
 
Kúpa licencií 
 
Spoločnosť a sesterská spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. uzatvorili v priebehu roku 2019 
trojstrannú zmluvu o postúpení licencií k softvéru a jeho podpore so spoločnosťou SAP, na základe ktorej 
došlo k postúpeniu licencií k softvéru k 1. januáru 2020. Odplata za postúpenie licencií bola vo výške 
602 457 EUR bez DPH. 
 
Nákupné kontrakty (elektrická energia a plyn) 
  
Výdavky zmluvne dohodnuté ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, avšak nevykázané  
v súvahe z kontraktov na nákup elektrickej energie a plynu na krytie predpokladaného predaja boli 
nasledovné: 
 

2020 2019

Nákupné kontrakty na rok 2020 - 275 942 653
Nákupné kontrakty na rok 2021 220 053 382 33 157 566
Nákupné kontrakty na rok 2022 33 788 803 17 028 971
Nákupné kontrakty na rok 2023 a neskôr 3 062 386 -
Spolu 256 904 571 326 129 190

 
 
 

I. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA 

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej 
závierke za rok 2020. 
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