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Vážení zákazníci a obchodní partneri,
rok 2007 bol pre Stredoslovenskú energetiku, a. s., opäť veľmi
dynamickým obdobím. Počas neho sme spolu s našimi
manažérmi a zamestnancami úspešne zvládli hlavné strategické výzvy, ktoré sú súčasťou pokračujúcej liberalizácie
trhu s energetikou, a efektívne pripravili budúci rozvoj našej
spoločnosti v historickom regióne stredného Slovenska.
V roku 2007 naša spoločnosť naďalej pokračovala v príprave
implementácie tzv. unbundlingu spoločnosti. Tento proces
hlbokej organizačnej zmeny a právneho odčlenenia regulovaných činností (distribúcie) od ostatných neregulovaných
činností (dodávka a služby), ktorý vychádzal z požiadaviek
smernice EÚ prijatej aj na Slovensku ako novom členskom štáte
EÚ, znamenal kompletnú transformáciu našej spoločnosti.
Unbundling v súčasnosti implementujú všetky liberalizované
energetické trhy v Európe s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu, a to transparentným
a nediskriminačným spôsobom. Toto opatrenie znamenalo
zásadnú zmenu v internej organizácii spoločnosti, ktorá sa
postupne transformuje z jedného subjektu SSE, a. s., na Skupinu
spoločností (SSE Holding, SSE-Distribúcia, SSE-Metrológia,
EEM, SSE CZ), ktoré si udržujú silnú spolupatričnosť ku Skupine
SSE. Postup založenia našej novej dcérskej spoločnosti SSE
-Distribúcia, ktorá vlastní všetky distribučné siete a regulovaný
majetok, bol schválený jednohlasne valným zhromaždením
spoločnosti zo dňa 30. mája 2007. Praktická implementácia
unbundlingu prebehla 1. júla 2007 bez akýchkoľvek turbulencií a špecifických obáv voči našim zákazníkom.
Vďaka úspešnej implementácii tohto projektu unbundlingu
v súlade so slovenským zákonom o energetike si môžu všetci
odberatelia elektrickej energie na území stredného Slovenska
slobodne vybrať dodávateľa elektrickej energie na voľnom
trhu podľa ponúk a preferencií. Táto nová situácia na voľnom
liberalizovanom trhu, ktorá bola od 1. júla 2007 navyše
rozšírená aj na domácnosti, priniesla pre Skupinu SSE novú
náročnú výzvu, keďže po prvýkrát počas svojej histórie musela
čeliť skutočnému konkurenčnému trhu. Týmto sa zaväzujeme,
že vynaložíme čo najväčšie úsilie, aby sme si udržali dôveru
našich zákazníkov v rámci nášho regiónu aj do budúcnosti,
a to spôsobom poskytovania lepších konkurencieschopných
ponúk a služieb v rámci začínajúcej konkurencie na trhu.
Súčasť stratégie SSE je prispievať k ďalšiemu rozvoju nášho
regiónu, ktorý prechádza veľkým ekonomickým rozmachom,
a preto naša spoločnosť v roku 2007 opätovne výrazne zvýšila
svoje investície. Hrubé investície spoločností v konsolidovanom celku SSE dosahujú 1,8 miliardy Sk, z čoho investície
do distribučnej siete dosiahli hodnotu 1,4 miliardy Sk. Investície
boli vynaložené na nové pripojenia, posilnenie a rozšírenie siete. Obzvlášť bola kladená pozornosť na zvýšenie kvality siete
prostredníctvom rekonštrukcie a obnovy elektrických vedení

a rozvodní, ako aj automatizáciou a diaľkovými ovládaniami.
V roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol dosiahnutý významný pokrok práve v tejto oblasti, čo bolo zaznamenané výrazným znížením frekvencie a dĺžky trvania porúch.
V záujme ďalšieho zlepšovania služieb pre našich zákazníkov
sa zaväzujeme naďalej zvyšovať naše budúce investície do siete, pretože chceme v čo najkratšom čase dosiahnuť štandardy
kvality na európskej úrovni.
V roku 2007 sme naďalej sústreďovali aktivity najmä na náš
hlavný predmet podnikania a takisto na zlepšenie úrovne
efektívnosti a konkurencieschopnosti, preto sme opätovne posilnili svoju finančnú situáciu, znížili sme úroveň
pohľadávok a výrazne zlepšili pozíciu hotovosti napriek
zvýšeniu investičného plánu. S takýmito výsledkami sme,
prirodzene, veľmi spokojní a vďaka pozitívnemu vývoju
situácie sa môžeme s istotou pozerať do budúcnosti. Naším
cieľom je posilňovať dlhodobé partnerstvo so súčasnými
zákazníkmi a nadväzovať vzťahy s novými klientmi, aj mimo
prirodzeného územia stredného Slovenska. Naďalej budeme
pokračovať v rozvoji, zvyšovať našu konkurencieschopnosť
a kvalitu služieb i úroveň vzťahov so zákazníkmi.
Vážení zákazníci a obchodní partneri, dovoľte mi, aby som vám
vo svojom mene, ako i v mene predstavenstva vyslovil vďaku
za dôveru, ktorú ste nám prejavili v roku 2007. Zároveň vás môžem
ubezpečiť, že naša spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby aj
naďalej zvyšovala svoju konkurencieschopnosť, kvalitu a služby
tak, aby ste si aj v budúcnosti vybrali SSE, a. s., v rámci slovenského
liberalizovaného trhu s elektrickou energiou ako svojho preferovaného dodávateľa „Energie pre život a podnikanie“.
Patrick Luccioni
predseda Predstavenstva SSE, a. s.
generálny riaditeľ
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2. SSE – Energia pre váš život a podnikanie
2.1 Základné údaje o nás

•
•

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), je dodávateľská energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom kraji
a v časti Trenčianskeho kraja, kam dodáva a distribuuje elektrickú energiu pre takmer 700 000 zákazníkov – podnikateľov
a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné
služby súvisiace s rozvodom (do 30. júna 2007), dodávkou
a používaním elektrickej energie. Stredoslovenská energetika,
a. s., vznikla 1. januára 2002. Jej jediným zakladateľom bol Fond
národného majetku Slovenskej republiky. Na základe uznesenia vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002 49 % podiel Fondu
národného majetku SR získala priamym predajom spoločnosť
Electricité de France International. 31. októbra 2002 spoločnosť
vstúpila do SSE ako strategický partner.

Okrem licencovaných činností podniká Stredoslovenská energetika, a. s., na základe pridelených živnostenských oprávnení
v ďalších činnostiach:
• meranie,
• kalibrácia meračov,
• poskytovanie energetických služieb,
• inžiniering.

2.3 Akcionárska štruktúra
Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom
Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 30/B, je akcionár vlastniaci 1 793 508 kusov akcií
spoločnosti s menovitou hodnotou 1 793 508 000 Sk (51 %).
Electricité de France International so sídlom 20 Place de la
Défense Tour EdF – 920 50 Paris La Défense, identifikačné
číslo: 380 415 125, registratúra Obchodného súdu Nanterre
č. 2001B04800, je akcionár vlastniaci 1 723 174 kusov akcií
spoločnosti s menovitou hodnotou 1 723 174 000 Sk (49 %).

2.2 Predmet činnosti
Stredoslovenská energetika, a. s., podniká na základe licencií
udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky
v týchto hlavných činnostiach:
• distribúcia elektrickej energie (do 30. júna 2007),
• dodávka elektrickej energie,
• nákup elektrickej energie,
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údržba a výstavba elektrických sietí a zariadení,
výroba elektrickej energie.
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do novozaloženej dcérskej spoločnosti Elektroenergetické
montáže, a. s. (EEM). Stredoslovenská energetika, a. s., vlastní 100 % akcií. S účinnosťou od 1. septembra 2004 vznikol
na slovenskom trhu nový právny subjekt, ktorého hlavným
poslaním je výstavba, obnova a rozvoj elektroenergetických
zariadení zásobujúcich zákazníkov SSE elektrickou energiou.
Metrológia EV, spol. s r. o.
Dcérska spoločnosť Metrológia EV, spol. s r. o., bola založená
3. apríla 2003. Od 1. januára 2004 nadviazala svojou činnosťou
na 50-ročnú činnosť Metrológie SSE v oblasti overovania
elektromerov, ktorú firma postupne rozšírila aj na overovanie
vodomerov ako súčasti meračov tepla a kalibráciu meradiel
elektrických veličín. Stredoslovenská energetika, a. s., vlastní
100 % podiel. Od 1. januára 2008 sa zmenil názov spoločnosti
na SSE – Metrológia, s. r. o., a spoločnosť začala vykonávať
aj činnosti kontrola odberateľských miest elektrickej energie
a fakturačné meranie.

2.4 Identifikačné údaje
Stredoslovenská energetika, a. s.
Ulica republiky 5
010 47 Žilina
IČO: 36 403 008
IČ DPH: SK 2020106682
Bankové spojenie:
VÚB, a. s., Žilina, č. účtu: 702 432/0200
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10328/L, deň
zápisu 1. január 2002.
Telefón: 041/519 1111
Fax: 041/519 2575
E-mail: sse@sse.sk
Internet: www.sse.sk

SSE CZ, s. r. o.
Spoločnosť SSE CZ, s. r. o., bola založená 13. októbra 2005.
Zaoberá sa obchodovaním s elektrickou energiou na českom
trhu a zabezpečuje nákup a predaj elektrickej energie medzi
SSE a zahraničnými partnermi pôsobiacimi v Českej republike. Stredoslovenská energetika, a. s., je jediný spoločník tejto
spoločnosti a vlastní 100 % podiel.
SSE–PPS, s. r. o. v likvidácii
Dňa 15. júna 2005 SSE, a. s., založila spoločnosť SSE-PPS, s. r. o.
Účelom založenia spoločnosti SSE-PPS, s. r. o., bolo jej použitie
ako prevádzkovateľa cezhraničných vedení. Stredoslovenská energetika, a. s., je jediný spoločník SSE-PPS a vlastní
100 % podiel. Dňa 28. augusta 2007 SSE ako jediný spoločník
vykonávajúci právomoc valného zhromaždenia SSE-PPS, s. r. o.,
rozhodol o zrušení dcérskej spoločnosti SSE-PPS, s. r. o.

2.5 Spoločnosti s majetkovou účasťou SSE
Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a. s. (SSE – D, a. s.)
Spoločnosť bola založená 22. marca 2006. SSE – D, a. s., je
distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom,
v Banskobystrickom kraji a v časti Trenčianskeho kraja, kam
distribuuje elektrickú energiu pre takmer 700 000 zákazníkov
– podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje
služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí. Stredoslovenská energetika, a. s., vlastní 100 % akcií. Aktívnu činnosť
spoločnosť začala od 1. júla 2007 po realizácii oddelenia
Prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 25 odsek 1
zákona o energetike (unbundling) vkladom časti podniku –
divízia 7000 SSE, a. s., Prevádzkovateľ distribučnej sústavy –
do základného imania dcérskej spoločnosti Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a. s.

SPX, spol. s r. o.
Zakladateľmi SPX sú tri distribučné spoločnosti: SSE, VSE
a ZSE. Činnosť tejto spoločnosti je zameraná na výmenu informácií pri obchodovaní s elektrinou prostredníctvom internetového portálu SPX. Spoločnosť bola založená 24. novembra 2004 na základe iniciatívy sekcie Nákup a obchodovanie
s elektrickou energiou. Stredoslovenská energetika, a. s.,
vlastní 33 % podiel.

Elektroenergetické montáže, a. s. (EEM, a. s.)
Spoločnosť bola založená 2. júla 2003. Na základe výsledkov mimoriadneho valného zhromaždenia Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE), bola schválená zmluva o predaji
časti spoločnosti divízie Stavebnomontážnych činností

Energia pre váš život a podnikanie
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ENERGOTEL, a. s.
Spoločnosť bola založená 7. februára 2000 na účely poskytovania dátových a telekomunikačných služieb. Stredoslovenská energetika, a. s., vlastní 16,67 % akcií.

2.6 Kto stál na čele Stredoslovenskej energetiky, a. s.,
v roku 2007

•
•
•
•
•
•
•
•

Predstavenstvo
• Patrick Antoine Gaston Luccioni, predseda
• Ing. Juraj Laurinc, podpredseda do 22. januára 2007
• Ing. Ján Ďuriš, podpredseda od 23. januára 2007
• Drs. Erik Gerard Regter, člen do 31. júla 2007
• Jarosław Dybowski, člen od 1. augusta 2007
• Dr. Peter Weis, člen
• Ing. Pavol Faktor, člen do 22. januára 2007
• Ing. Dušan Petrík, člen od 23. januára 2007

•
•
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Dozorná rada
• Ing. Peter Huňor, predseda do 22. januára 2007
• JUDr. Peter Šimko, predseda od 23. januára 2007
• Brice François Jean-Paul Alleman, podpredseda
• Ing. Zoltán Bán, člen dozornej rady do 22. januára 2007
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Martin Hoffman, člen dozornej rady do 22. januára 2007
Ján Ondrejka, člen dozornej rady do 22. januára 2007
Ing. Ján Smatana, člen dozornej rady do 22. januára 2007
Ing. Pavol Mertus, člen od 23. januára 2007
Ing. Konštantín Kičura, člen od 23. januára 2007
Ing. Eduard Rada, člen od 23. januára 2007
Ing. Ján Hrušík, člen od 23. januára 2007
Ing. Igor Pištík, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami Spoločnosti
Ing. Miroslav Martoník, člen dozornej rady, zvolený
zamestnancami Spoločnosti
Ing. Mikuláš Koščo, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami Spoločnosti

Energia pre váš život a podnikanie
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Výkonné vedenie
• Patrick Antoine Gaston Luccioni, generálny riaditeľ SSE, a. s.
• Ing. Jaroslav Hanzel, riaditeľ divízie Korporátne a spoločné
zákaznícke služby (od 1. júna 2007)
• Ing. Jaroslav Hanzel, riaditeľ divízie Distribučné služby
(do 31. mája 2007)
• Ing. Ľubomír Kollárik, riaditeľ divízie Prevádzkovateľ
distribučnej sústavy (do 31. mája 2007)
• Ing. Ľubomír Kollárik, riaditeľ divízie Distribučné služby
(od 1. júna 2007)
• Ing. Vladimír Valach, riaditeľ divízie Financie a interné služby
• Ing. Branislav Kadaš, riaditeľ divízie Obchod
• Ing. Michal Špalek, riaditeľ divízie Spoločné zákaznícke
služby (do 31. mája 2007)

2.7 Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra k 1. januáru 2007

Kancelária
predstavenstva
poradcovia

Predstavenstvo
spoločnosti

Generálny
riaditeľ
SSE, a. s.

1000
Útvary
GR

2000
Distribúcia
divízia
riaditeľ

4000
Financie a interné
služby
divízia
riaditeľ

5000
Obchod
divízia
riaditeľ

6000
Spoločenské
zákaznícke služby
divízia
riaditeľ

7000
Prevádzkovateľ
distribučnej sústavy
divízia
riaditeľ

1100
Marketing
a komunikácia
samostatný odbor
vedúci

2300
Prevádzka
a údržba DS
sekcia
riaditeľ

4200
Účtovníctvo
sekcia
riaditeľ

5100
Predaj elektriny
sekcia
riaditeľ

6100
Operácie
sekcia
riaditeľ

7100
Asset management
sekcia
riaditeľ

1200
Interný audit, kontrola
a riadenie rizík
samostatný odbor
vedúci

2700
Podporné
distribučné služby
sekcia
riaditeľ

4300
Treasury
samostatný odbor
vedúci

5200
Nákup a obchod
s elektrinou
sekcia
riaditeľ

6200
Telef. zákaznicke
centrum/mid market
sekcia
riaditeľ

7200
Dispečerské
riadenie
samostatný odbor
vedúci

1300
Krízový manažment,
bezpečnosť práce a živ.
prostredie
samostatný odbor
vedúci

4400
Informačné
technológie
sekcia
riaditeľ

5300
Predaj elektriny
maloodberateľom
a domácnostiam
samostatný odbor
vedúci

6300
Obchodné
kancelárie/
domácnosti
samostatný odbor
vedúci

7300
Distribučné
zákaznícké služby
samostatný odbor
vedúci

1400
Regulácia, stratégia
a rozvoj podnikania
sekcia
riaditeľ

4500
Centrálny nákup
sekcia
riaditeľ

1500
Ľudské zdroje
sekcia
riaditeľ

4600
Logistika a správa
majetku
sekcia
riaditeľ
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1600
Controlling
samostatný odbor
vedúci

1700
Právne
sekcia
riaditeľ
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Organizačná štruktúra k 31. decembru 2007

Kancelária
predstavenstva
poradcovia

Predsatavenstvo
spoločnosti

110
Interný audit,
kontrola a riadenie
rizík
samostatný odbor
vedúci

Generálny
riaditeľ
SSE, a. s.

1000
Korporátne
a spoločné zákaznícke
služby
divízia
riaditeľ

2000
Distribučné služby
divízia
riaditeľ

4000
Financie a interné
služby
divízia
riaditeľ

5000
Obchod
divízia
riaditeľ

1100
Marketing
a komunikácia
samostatný odbor
vedúci

2300
Prevádzka
a údržba DS
sekcia
riaditeľ

4100
Operácie
sekcia
riaditeľ

5100
Predaj elektriny
sekcia
riaditeľ

1400
Regulácia, stratégia
a rozvoj podnikania
sekcia
riaditeľ

2700
Podporné
a distribučné služby
sekcia
riaditeľ

4200
Účtovníctvo
sekcia
riaditeľ

5200
Nákup
a manažment
portfólia
sekcia
riaditeľ

1500
Ľudské zdroje
sekcia
riaditeľ

4300
Treasury
samostatný odbor
vedúci

1700
Právne
sekcia
riaditeľ

4400
Informačné
technológie
sekcia
riaditeľ

1800
Telefónne zákaznícke
centrum/mid
market
sekcia
riaditeľ

4500
Centrálny nákup
sekcia
riaditeľ

1900
Obchodné
kancelárie/
domácnosti
samostatný odbor
vedúci

4600
Logistika a správa
majetku
sekcia
riaditeľ

120
Controlling
samostatný odbor
vedúci

130
Bezpečnosť práce
samostatný odbor
vedúci

Legenda
divízia
d

samostatný
odbor
s
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sekcia
s

3. Starostlivosť v minulosti
3.1 História našej spoločnosti

máj
• 1. mája 2007 naša spoločnosť SSE, a. s., spustila pre svojich
zákazníkov zo segmentu domácnosti novú elektronickú
službu WebSServis
• 30. mája 2007 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie
SSE, a. s., ktoré schválilo:
 s účinnosťou od 1. júla 2007 oddelenie Prevádzkovateľa
distribučnej sústavy podľa § 25 odsek 1 zákona o energetike (unbundling) vkladom časti podniku – divízia
7000 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy – do základného imania dcérskej spoločnosti Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a. s.,
 v súvislosti s unbundlingom schválilo s účinnosťou od 1. júla
2007 zmeny Stanov spoločností Stredoslovenská energetika, a. s., a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,
 riadnu individuálnu účtovnú závierku SSE, a. s., za rok 2006,

Vznik a prvé začiatky spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., siahajú až do prvej polovice 20. storočia. V rokoch
1920 – 1923 vznikali na území stredného Slovenska prvé
elektrárenské spoločnosti, ktoré boli v týchto časoch nazývané „všeužitočnými“. Predchodcami Stredoslovenskej energetiky, a. s., boli Stredoslovenské elektrárne, prvá elektrárenská účastinná spoločnosť na Slovensku so sídlom v Banskej
Bystrici, a Spojené elektrárne severozápadného Slovenska,
účastinná spoločnosť v Žiline. Svoju obchodnú činnosť začali
30. apríla 1923. Obe spoločnosti prešli počas svojej existencie
mnohými organizačnými zmenami, ktoré sa týkali právnej
formy, subjektivity, veľkosti i pôsobnosti.
Za dôležitý medzník v histórii Stredoslovenskej energetiky možno považovať január 1961, keď sa Stredoslovenské
a Spojené elektrárne zlúčili. 1. septembra 1990 tak vznikol
štátny podnik Stredoslovenské energetické závody. Tento
však vláda svojím rozhodnutím zrušila bez likvidácie v posledný decembrový deň v roku 2001. Majetok, práva, povinnosti a záväzky energetických závodov prevzala 1. januára
2002 spoločnosť Stredoslovenská energetika. V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 583 z 22. mája 2002
bolo vydané rozhodnutie o privatizácii 49 % podielu FNM
SR na podnikaní SSE priamym predajom spoločnosti Electricité de France International (E.D.F. INTERNATIONAL). Valné
zhromaždenie odsúhlasilo vstup strategického partnera
do spoločnosti 31. októbra 2002.

3.2 Čo sa udialo v roku 2007
január
• 22. januára 2007 sa uskutočnilo mimoriadne valné
zhromaždenie SSE, a. s., na ktorom akcionári odsúhlasili
personálne zmeny v Predstavenstve SSE, a. s., a v Dozornej rade SSE, a. s.
• 31. januára 2007 bol podpísaný VII. Dodatok podnikovej
kolektívnej zmluvy na roky 2005 – 2007
február
• 1. februára 2007 SSE, a. s., otvorila zrekonštruované obchodné kancelárie v Banskej Bystrici a v Lučenci

Výročná správa 2007

marec
• 28. marca 2007 SSE, a. s., otvorila zrekonštruovanú obchodnú kanceláriu v Žiline
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 rozdelenie zisku SSE, a. s., za rok 2006,
 Konsolidovanú účtovnú závierku SSE, a. s., za rok
2006,
 udelenie predchádzajúceho súhlasu Predstavenstvu
SSE, a. s., so zrušením dcérskej spoločnosti SSE-PPS,
s. r. o.

júl
• 1. júl 2007 predstavuje pre spoločnosť SSE, a. s., historický medzník, pretože sa otvára trh aj pre domácnosti.
Dochádza k plnej liberalizácii trhu
• 17. júla 2007 SSE pripravila špeciálnu poradenskú akciu
Truck Action Daikin ako bezplatné poradenstvo v súvislosti s výberom vhodnej klimatizácie, a to priamo vo vybraných mestách

jún
• 13. júna 2007 Predstavenstvo SSE, a. s., schválilo realizáciu
organizačných zmien v SSE, a. s., k 1. júlu 2007 – odčlenenie
divízie 7 000 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktoré
schválila Dozorná rada SSE, a. s., dňa 22. mája 2007, v nadväznosti na schválenie unbundlingu riadnym valným
zhromaždením dňa 30. mája 2007
• 27. júna 2007 spoločnosť SSE, a. s., a FENICE POLAND SP.
z o.o. uzavreli Memorandum o porozumení s cieľom realizácie spoločných aktivít a obojstrannej spolupráce
• 30. júna bola podpísaná SLA zmluva medzi SSE a SSE–D, a. s.,
s účinnosťou od 1. júla 2007

august
• 1. augusta 2007 SSE, a. s., pristúpila k Etickému kódexu pre
zavedenie eura. Prihlásením sa k tomuto dokumentu naša
spoločnosť deklaruje záväzok dodržiavať základné etické
princípy v procese zavedenia novej meny euro v SR
• v mesiaci august bol spustený projekt „SSE prichádza
k VÁM”. Hlavným cieľom projektu bolo energetické poradenstvo, poskytnutie užitočných informácií o formách
úspory elektrickej energie a pomoc vybraným skupinám
občanov
október
• 16. októbra 2007 SSE, a. s., odovzdala Materskej škole
Martinček v okrese Ružomberok nové akumulačné pece
na vykurovanie
• v októbri SSE, a. s., spustila prieskum s názvom
Antidiskriminačná dohoda. Cieľom tohto prieskumu bolo
pozrieť sa čo možno najobjektívnejšie na vzájomné vzťahy
medzi SSE, a. s., a jej zamestnancami a zistiť, ako zamestnanci vnímajú diskrimináciu žien na pracovisku
november
• 20. novembra boli vyhlásení výhercovia súťaže SSE „Hrajte
s inkasom“
• v mesiaci november bola vyhlásená v rámci projektu
„Bezpečnosť na 1. mieste“ téma mesiaca „Dopravné
značenie pracoviska“
• 30. novembra 2007 schválil Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví SR (ÚRSO) integrované ceny pre odberateľov
elektriny v domácnosti na rok 2008

Starostlivosť v roku 2007
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december
• 18. decembra 2007 sa uskutočnil simulovaný nácvik
evakuácie zamestnancov Skupiny SSE v prípade vzniku
požiaru

4. Energia súčasnosti
Spoľahlivá distribúcia elektrickej energie vytvára priaznivé
podmienky pre ekonomický a priemyselný rozvoj celého
regiónu. Preto bol aj v roku 2007 jedným z našich hlavných
cieľov poskytnúť všetkým zákazníkom spoľahlivú distribúciu
elektrickej energie a vytvoriť tak stabilné podmienky pre ich
rozvoj a rast.
Ako dôsledok unbundlingu 1. júla 2007 začala činnosť
prevádzkovateľa distribučnej sústavy vykonávať aktívne naša
dcérska spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Tento subjekt vznikol pôvodne v roku 2006 z divízie
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Vznik bol inicializovaný
povinnosťou našej spoločnosti SSE, a. s., zrealizovať právne
oddelenie činností spojených s prevádzkovaním distribučnej
sústavy, tzv. unbundling.
Poznáme dobre požiadavky našich zákazníkov a máme vlastné vízie, ktoré zabezpečia spoľahlivé fungovanie distribučnej
sústavy aj v budúcom období. Na zabezpečenie týchto vízií
a cieľov každoročne investujeme do obnovy a rozvoja distribučnej siete nemalé finančné prostriedky.
Naše hlavné strategické investičné ciele na rok 2007 boli:
• pripájanie nových zákazníkov do distribučnej siete,
• zvyšovanie kvality dodávky elektrickej energie,
• znižovanie doby bezprúdia nasadzovaním progresívnych
prvkov a metód práce,
• posilnenie kapacity siete v oblastiach s podpätím.

4.1 Investičné plánovanie
Za celý rok 2007 sme investovali do technologických zariadení v oblasti distribúcie 1 406 mil. Sk. Uvedená hodnota
zahŕňa aj investície SSE–D, a. s., za obdobie druhého polroku 2007, ktoré dosiahli výšku 982 mil. Sk. Celkový objem
hrubých investícií spoločností v konsolidovanom celku SSE
dosiahli výšku 1 838 mil. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2006
nárast investícií o 388 mil. Sk.

pričom celkový počet odberných miest vzrástol na všetkých
napäťových úrovniach o 10 504.

4.3 Hlavné investície v roku 2007
•
•

4.2 Zvyšujeme kvalitu dodávky elektrickej energie

Výročná správa 2007

V rámci stratégie zvyšovania kvality dodávky elektrickej energie našim zákazníkom sme realizovali projekty, ktoré svojím
charakterom prispievajú k celkovému zlepšeniu ukazovateľov
SAIDI a SAIFI. Ide najmä o projekty z oblasti diaľkového ovládania spínacích prvkov a náhrady zastaraných technológií
za moderné postupy. Vyhodnotenie ukazovateľov SAIDI
a SAIFI ukazuje nasledujúca tabuľka:
Rok

SAIDIU

SAIDIP

SAIFIU

SAIFIP

2007

143 min.

149 min.

3,12

0,47

•
•

dokončenie stavby TS Zvolen Union,
rekonštrukcia ovládania, výmena odpojovačov a vypínačov
v TR 110/22 kV Žilina pri Žilinskej teplárenskej, a. s.,
rekonštrukcia TR 110/22 kV Lisková,
výmena ovládacích skríň a tlakovzdušného systému
pohonov odpojovačov za pohony elektrické v R 110 kV
Bystričany.

Ďalšími dôležitými činnosťami, do ktorých sa ročne investujú desiatky miliónov korún, je skvalitňovanie služieb
telefónneho zákazníckeho centra, zavádzanie nových technológií údržby s minimalizáciou doby bezprúdia (práce pod
napätím), rozvoj informačných technológií a v neposlednom
rade preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia pred prípadnými negatívnymi dopadmi vyplývajúcimi
z charakteru činnosti našej Skupiny SSE.

Z pohľadu nových pripojení priniesol rok 2007 zvýšenie rezervovaného výkonu o 314 MW nových inštalovaných odberov,
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Štruktúra a výška investícií v oblasti distribúcie elektrickej energie
Celkový prehľad o výške investícií v oblasti distribúcie za rok
2007 a ich štruktúre udáva nasledujúca tabuľka:

km

32 192

VVN

km

2 636

VN

km

10 047

NN

km

19 509

počet

7 342

Dĺžka elektrizačnej sústavy

Skutočnosť (mil. SKK) 1)
Nové pripojenia

530

Kvalita dodávky el. energie

507

Transformovne, rozvodne, distrib.
trafostanice

Ostatné investície (rozvoj. akcie, IT…)

369

Z toho
rozvodne vvn v staniciach ZVN/VVN

počet

4

Uvedené hodnoty zahŕňajú aj investície SSE–D, a. s., za obdobie druhého
polroku 2007, ktoré dosiahli výšku 982 mil. Sk.

transformovne VVN/VN

počet

48

4.4 Technické parametre distribučnej sústavy

transformačné a spínacie stanice
VN/NN

počet

15

distribučné trafostanice VN/NN

počet

7275

1)

V tabuľke uvedenej nižšie možno vidieť rozsah inštalovaných
zariadení distribučnej siete, prostredníctvom ktorých SSE, a. s.,
a SSE–D, a. s., dodávajú, resp. distribuovali elektrickú energiu
v roku 2007.

Energia súčasnosti
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Z toho

4.5 Staráme sa o životné prostredie
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Žijeme pre prítomnosť, no hľadíme aj do budúcnosti
a snažíme sa, aby bola tá vaša svetlá. K dobrému pocitu
každého zákazníka prispieva aj starostlivosť a ochrana jeho
životného prostredia a v roku 2007 sa táto starostlivosť stala
jedným z našich strategických cieľov.

•

znečistenia povrchových a podzemných vôd;
v súvislosti s ochranou pôdy a podzemných vôd sme
zrealizovali hydrogeologické monitorovanie potenciálneho znečistenia na transformovni 110/22 kV Zvolen Lieskovec.

V oblasti odpadového hospodárstva sme v roku 2007
koncepčne vychádzali z cieľov nášho Programu odpadového
hospodárstva. Implementáciou prostredníctvom konkrétnych aktivít napĺňame základné princípy riadenia odpadového hospodárstva:
• predchádzaním vzniku odpadov sme obmedzovali ich
tvorbu a uprednostňovali materiálové zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodňovaním;
• prioritne sme sa zamerali na zhodnocovanie nebezpečných druhov odpadov, akými sú napríklad odpadové
oleje, použité tonery, batérie a podobne;
• na zneškodnenie nebezpečných aj ostatných odpadov

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd
investičným technickým zabezpečením prevádzkových objektov sme minimalizovali riziká potenciálnej kontaminácie
životného prostredia:
• na nákup distribučných trafostaníc s obsahom ekologicky vhodných náplní sme v roku 2007 investovali 55,3
mil. Sk;
• realizáciou environmentálne prijateľných opatrení
na zabezpečenie prevádzkovania našich objektov
v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia
minimalizujeme riziko vzniku havárií, a tým ohrozenie
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vrátane odvozu zrážkových vôd zachytených v havarijných nádržiach na transformovniach sme vynaložili viac
ako 4,5 milióna Sk.

zala v rámci Európskej únie k vyhláseniu Chránených vtáčích
území. Spoluprácou so Štátnou ochranou prírody podporujeme legislatívne záväzky vyplývajúce z prevádzkovania
distribučných zariadení.

V oblasti ochrany prírody sa v dobrom svetle ukázali aktivity smerujúce už tradične k ochrane avifauny v spolupráci
so Štátnou ochranou prírody a neziskovými ochranárskymi
združeniami. Na zamedzenie úhynu vtáctva sa namontovali plastové doplnky rovinnej konzoly na 22 kV vedeniach,
takzvané hrebeňové zábrany. Rok 2007 bol ďalším rokom
realizácie medzinárodných záväzkov v súlade s projektom
NATURA 2000, podľa ktorého sa Slovenská republika zavia-

V oblasti ochrany ovzdušia sme zabezpečovali:
• povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov;
• ohlasovaciu a poplatkovú povinnosť podľa právnych
predpisov;
• monitoring množstva inštalovaných zariadení s obsahom
plynu SF6 v súlade s Kjótskym protokolom.
Sledovanie dodržiavania zákonných predpisov a postupov
našej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia
vykonávame vlastnou kontrolnou činnosťou. Naši odborní pracovníci v oblasti ekológie získali v decembri 2007
osvedčenie o absolvovaní tréningov interných audítorov
podľa normy STN EN ISO 14 001.

4.6 Staráme sa o kultúru, zdravie a šport

Energia súčasnosti
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Činnosti v oblasti kultúry a športu sú prejavom vnútornej
energie človeka. Energie, ktorú zo seba vydáva jedinec, aby
obohatil celú spoločnosť. Cítime veľkú spätosť poslania našej
spoločnosti s týmto ľudským úsilím.
Preto každoročne prispievame k rozvoju v oblasti kultúry
a športu na strednom Slovensku. Náš región prezentujeme ako atraktívne miesto pre život a podnikanie, dbáme
na celospoločenské záujmy a budujeme pevné vzťahy s regionálnymi aj komunálnymi organizáciami.
Sponzorujeme rôzne aktivity zamerané na šport a kultúru
na strednom Slovensku. V roku 2007 sme medzi inými
finančne podporili Volejbalový klub v Žiline, Nemocnicu
s poliklinikou v Žiline, Občianske združenie Náruč, Športový klub
telesne postihnutých v Bytči, Považské múzeum, Občianske
združenie Chránené dielne, Nadáciu Krajina harmónie a iných.

5. Jasný pohľad na trh s energiou
Jedine jasný pohľad a znalosť trhového prostredia môžu
priniesť naozaj svetlé myšlienky. Patrí k nim hlavne prínos
stále kvalitnejších služieb za prijateľné ceny pre našich zákazníkov a iba takto môže Spoločnosť obstáť v nastávajúcej
konkurencii na trhu s elektrinou.

•

5.1 Situácia na trhu

•

Trh s elektrinou je plne liberalizovaný. Okrem štandardných
účastníkov, ktorými sú tradiční dodávatelia a odberatelia, sa
ho zúčastňujú aj nezávislí dodávatelia a obchodníci s elektrinou. Likvidita krátkodobého trhu s elektrinou je na pomerne
vysokej úrovni. V priebehu roku 2007 sa do skladačky
štandardného trhu s elektrinou vložili posledné chýbajúce
kamienky:
• 7-dňové obchodovanie – možnosť nominovať, resp. upravovať zmluvný diagram počas siedmich dní v týždni;
• 15-minútové zúčtovanie odchýlky, ktoré prispelo
k zníženiu viac nákladov;
• zrušenie obmedzení prenosu zodpovednosti za odchýlky
na iné subjekty zúčtovania;
• zadefinovanie vnútrodenného obchodovania;
• skrátenie zmeny dodávateľa na 40 kalendárnych dní
a odstránenie drobných nedostatkov.
Nepriaznivé hodnotenia však prinieslo zavedenie tzv. exportného poplatku, ktorý sú povinní platiť všetci vývozcovia elektriny zo Slovenska.
V júli sa k oprávneným odberateľom pričlenili aj domácnosti, takže každý odberateľ elektriny dostal právo na zmenu
dodávateľa.

•

5.2 Regulácia

•

Rok 2007 bol pre nás jasnou výzvou aj z dôvodu významných zmien v regulačnom prostredí. Zmeny v obchodnom,
právnom a regulačnom prostredí vychádzali z legislatívy EÚ
a zo záväzku Slovenskej republiky hrať aktívnejšiu rolu pri
formovaní energetickej politiky v krajine. Všetky tieto zmeny mali dopad na podmienky, v ktorých vykonávame našu
hlavnú činnosť v prostredí slovenského energetického trhu:

Výročná správa 2007

•

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon
č. 110/2007 o doplnení zákona o regulácii č. 276/2001
(Regulačný zákon) a zákona o energetike č. 656/2004
(Energetický zákon). Hlavné zmeny v zmysle reorganizácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
pozostávali v zostavení novej Regulačnej rady ako orgánu zodpovedného za strategickú oblasť, t. j. formulácia
regulačnej politiky, dohľad a schvaľovanie činnosti ÚRSO.
Na základe zákona sa Ministerstvo hospodárstva SR stalo
priamym účastníkom schvaľovacieho procesu Regulačnej politiky a cenových procesov regulovaných subjektov.
Zákon ďalej nastavil kompetencie ÚRSO pri regulácii ceny

•
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za dodávku elektrickej energie pre domácnosti po dátume úplného otvorenia trhu.
Novovymenovaná Regulačná rada predstavila novú
Regulačnú politiku, ktorá v podstate potvrdzuje princípy
uvedené v Regulačnej politike na rok 2006 okrem dĺžky
regulačného obdobia, ktoré bolo skrátené na jeden rok.
Vláda Slovenskej republiky schválila právny unbundling
prevádzkovateľa distribučnej sústavy v spoločnostiach
SSE, a. s., VSE, a. s., a ZSE, a. s., rozhodnutím č. 455/2007 zo
dňa 23. mája 2007, čím bola umožnená implementácia
požiadavky právneho unbundlingu Prevádzkovateľov distribučných sústav v súlade so smernicou EÚ č. 2003/54/
ES. Dňa 13. júna vydal ÚRSO licenciu č. 2007E0206 pre Prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distibúcia, a. s. (SSE-D), a doplnil licenciu pre SSE.
Existujúce cenové rozhodnutia vydané ÚRSO pre vertikálne integrované podniky boli presunuté do cenových rozhodnutí pre odčlenené PDS, pričom Rada pre reguláciu
schválila dňa 19. júna 2007 rozhodnutie č. 0220/2007/E
o distribučných cenách pre spotrebiteľov okrem domácností. Okrem toho, vzhľadom na očakávané otvorenie
trhu pre domácnosti k 1. júlu 2007, schválila Rada pre
reguláciu nové rozhodnutie č. 0221/2007/E zo dňa
19. júna 2007 o cenách distribúcie pre domácnosti.
Dňa 4. júla 2007 schválila vláda Slovenskej republiky
nariadenie č. 317/2007 nastavujúce pravidlá pre fungovanie trhu s elektrickou energiou (Pravidlá trhu),
ktoré fundamentálne zmenili definície pre práva a povinnosti účastníkov trhu. Táto zmena zapadla do stavu
prevádzkovateľov distribučných systémov vychádzajúceho z právneho unbundlingu.
Rada pre reguláciu schválila výnos ÚRSO č. 2/2007 zo
dňa 21. augusta 2007, ktorý ukladá rozsah cenovej regulácie v energetickom sektore a spôsob jej implementácie. V oblasti tvorby cien distribúcie boli uložené
zásady vo výnose ÚRSO č. 2/2006, t. j. bolo uplatnené
stupňovanie referenčných cien 2006 o infláciu mínus
X faktor. S ohľadom na tvorbu cien pre dodávku domácností výnos ustanovuje mechanizmus maximálnych
cien, ktoré boli schválené pre referenčných regionálnych
dodávateľov. Všetci dodávatelia sú povinní sledovať
štruktúru produktu referenčných dodávateľov a nesmú
prekročiť cenu jednotlivých produktov.
Na konci roka predložila vláda Slovenskej republiky
do Národnej rady Slovenskej republiky návrh dodatku
zákona o energetike a zákona o regulácii, ktoré zavádzajú
práva a povinnosti účastníkov trhu, čím budú reflektovať
realitu unbundlingu.

Jasný pohľad na trh s energiou
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Jasný pohľad na trh s energiou

6. Osvetľujeme cestu aj vám
Obstáť na trhu, ktorý má veľký potenciál nárastu konkurenčného
prostredia, a udržať si vedúcu pozíciu v našom regióne je pre
nás jasnou výzvou. Našu spoločnosť preto chceme budovať
ako modernú, zákaznícky orientovanú spoločnosť, ktorá
dokáže v maximálnej miere vychádzať v ústrety svojim zákazníkom. Svetlé myšlienky prinášajúce nové a kvalitnejšie služby
sú tými správnymi zdrojmi, ktoré môžu osvietiť každého jedného zákazníka a viesť ho na ceste k nám.

blízko ku 300 MW. Zmena teploty o jediný stupeň Celzia spôsobí
výkyv výkonu o niekoľko MW. Iba kvalitná predikcia založená
na nezávislých predpovediach počasia zabezpečí efektívnu optimalizáciu celkového nákupného diagramu. Vďaka pomerne dobrej likvidite krátkodobého trhu s elektrinou a možnosti dovážať,
respektíve vyvážať elektrinu do susednej Českej republiky
prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti SSE CZ dokážeme
úspešne vykryť všetky neočakávané výkyvy nákupného diagramu SSE. Naše blízke a profesionálne vzťahy so všetkými členmi
skupiny EDF nám umožňujú v rámci skupiny optimalizovať našu
dlhodobú pozíciu. Množstvo obchodných partnerov nám dáva
možnosť diverzifikovať dlhodobý nákup elektriny a dosahovať
tak čo najvýhodnejšie nákupné ceny elektriny.

6.1 Nakupujeme elektrinu pre vás

Výročná správa 2007

Kolobeh nákupu elektriny sa začína kvalitnou predikciou celkového výkonu dodávanej elektriny. V zimnej špičke dosahuje
tento výkon hodnoty takmer 900 MW a počas letných nocí padá

22

Osvetľujeme cestu aj vám

6.2 Predávame elektrinu veľkým zákazníkom

a organizácie bola porovnateľná s predchádzajúcim rokom.
Mierny pokles sme zaznamenali v sadzbách pre elektrické
vykurovanie z dôvodu nadpriemerných teplôt v zimných
mesiacoch.

Pri predaji elektriny v roku 2007 sme prvýkrát použili novú
metódu vrátane softvéru na výpočet cien koncovým zákazníkom. Vývoj konkurencie v roku 2007 jednoznačne ukazuje
na nástup výrobcov ako dodávateľov koncovým zákazníkom.
Čeliť takejto konkurencii je mimoriadne zložité a jedinou cestou, ako udržať našu pozíciu na trhu, je cesta vysokej pridanej
hodnoty. Napriek všetkému bol pre nás rok 2007 úspešný
a dal nám jasné signály pre dôležité strategické zmeny
v predaji elektriny.

V roku 2007 sme úspešne implementovali stratégiu vytvárania dlhodobého obojstranne výhodného partnerstva medzi
našou spoločnosťou SSE a odberateľmi. Výsledkom bolo uzatvorenie viacročných zmlúv s vybranou časťou zákazníkov
segmentu podnikatelia a organizácie.

6.3 Predávame elektrinu podnikateľom,
organizáciám a domácnostiam

6.4 Financie a interné služby – podpora pre
efektívnu prácu

Našim zákazníkom ponúkame ucelený balíček konkurencieschopných cien, starostlivosti a doplnkových služieb.
Dodávka elektriny pre segmenty domácnosti, podnikatelia

V procesoch fakturácie, inkasácie a riadenia pohľadávok pre
predaj a distribučné poplatky EE sme optimalizovali tok hotovosti zavedením ročného odpočtu a ročnej fakturácie pre
kategóriu zákazníkov Maloodber-podnikatelia s integrovaním
cenníka Malých inštalačných prác do zákazníckeho systému.
Na dosiahnutie vyššej efektivity riadenia peňažných prostriedkov sme v roku 2007 pokračovali v rozširovaní systému
centralizácie finančných prostriedkov spoločností Skupiny
SSE. Systém „Cash-pooling“ prináša úspory v oblasti správy
hotovosti a umožňuje dosahovať výhodnejšie podmienky
prevádzkového financovania našej spoločnosti SSE a jej dcérskych spoločností.

V zákazníckom systéme sme implementovali princípy unbundlingu. Pôvodný systém slúžiaci potrebám integrovanej
spoločnosti sme rozdelili na dva nezávislé systémy (jeden

Osvetľujeme cestu aj vám
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V súvislosti s pripravovaným prijatím meny euro v Slovenskej republike 1. januára 2009 sme sa už v roku 2007 začali
aktívne pripravovať na túto zmenu. Spoločnosti patriace
do našej Skupiny SSE sa stali signatármi Etického kódexu pre
zavedenie eura, ktorého hlavným cieľom je minimalizovať
negatívne dopady na občanov a uľahčiť zákazníkom adaptáciu na novú spoločnú menu.
V roku 2007 sme pokračovali v nastúpenom trende intenzívneho rozvoja IT. Najmä v oblasti technickej infraštruktúry
môžeme hovoriť o faktickej revolúcii.
V oblasti telekomunikácií sme zrealizovali zálohované pripojenie
do siete INTERNET na úrovni 100 Mbit/s. V lokalitách hlavných
administratívnych centier sme doplnili telekomunikačnú
infraštruktúru na úroveň 100 Mbit/s a štruktúrovanú kabeláž.
Okrem iného sme realizovali aj inštaláciu prenosových systémov CWDM a DWDM s cieľom výrazne zvýšiť kapacitu optických dátových trás.
Naša sekcia IT sa významnou mierou podieľala na realizácii
optickej trasy R. Sobota – Tornaľa – Hranica s VSE a v spolupráci
s kolegami z odboru Riadiaca technika na báze štandardu
IEC-61850 implementovala riadiaci informačný systém pre
110 kV rozvodňu v teplárni v Žiline.
V oblasti aplikácií sme zrealizovali takisto významné projekty,
ktorých cieľom bolo reagovať najmä na prebiehajúci unbundling Spoločnosti.

pre Predaj, druhý pre Distribúciu), ktoré spolupracujú pri
dodržaní všetkých legislatívnych podmienok stanovených
konceptom unbundlingu. V rámci tohto projektu sa navrhla
technická špecifikácia pre výmenu dát na trhu s EE, ktorú akceptovali aj partnerské spoločnosti VSE a ZSE. Po jej implementácii systém spĺňa kritériá nediskriminačného prístupu
k údajom a je plne v súlade s koncepciou unbundlingu.

svete jej zákazníkov v lepšom svetle.
V segmente veľkých zákazníkov sme sa v roku 2007 vydali cestou osobného, individuálneho, vzťahového marketingu, cestou
budovania obchodných a osobných vzťahov s našimi odberateľmi. Je to náročná cesta, avšak naši odberatelia vedia oceniť
starostlivosť a individuálny prístup. Výsledkom je vzájomná lojalita, taká dôležitá v silnom konkurenčnom prostredí. Našou stratégiou na ďalšie obdobie je prehlbovanie vzťahového marketingu a jeho následná aplikácia do pridanej hodnoty.
V starostlivosti o zákazníkov v segmente podnikateľov a obyvateľstva sa naša spoločnosť SSE začala profilovať ako moderný flexibilný dodávateľ elektrickej energie.
Marketingová komunikácia sa zameriava na svetlé stránky

Výročná správa 2007

6.5 Marketing – orientujeme sa na vás
a vaše hodnoty
Úplná liberalizácia trhu s elektrickou energiou je pre nás dobrou motiváciou ku skvalitňovaniu služieb. Našou snahou je
priniesť na trh nový pohľad na využívanie energie a atraktívnu ponuku služieb, ktorá pomôže, aby Spoločnosť stála vo
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našej spoločnosti SSE a benefity, ktoré zákazníkom ponúkame v troch hlavných oblastiach:
• úspory, zvyšovanie energetickej efektívnosti a optimalizácia nákladov za elektrinu na strane zákazníka,
• komfort pri zákazníckej starostlivosti,
• regionálna a environmentálna zodpovednosť.

a následným zavedením opatrení na ich odstránenie v mieste ich vzniku sa výrazne zvýši bezpečnosť našich zamestnancov pri rizikových prácach.

6.6 Bezpečnosť na 1. mieste – staráme sa o svojich
zamestnancov
V roku 2007 sme pokračovali v nasadenom trende neustáleho zlepšovania úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Naša spoločnosť SSE, a. s., v zmysle zákona o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci uzatvorila zmluvu s pracovnou
zdravotnou službou. Touto službou, analýzou možných rizík

Osvetľujeme cestu aj vám
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Projekt Bezpečnosť na 1. mieste je jeden z našich najznámejších projektov. Má dosah na všetkých zamestnancov a všetky
činnosti, ktoré vykonávame. Hlavnou ambíciou projektu je
zvýšiť kultúru bezpečnosti práce v našej spoločnosti na vysokú úroveň. Miera presvedčenia o významnosti a prínose
projektu Bezpečnosť na 1. mieste rastie so zvyšujúcou zainteresovanosťou všetkých zamestnancov spoločnosti.

7. Rozjasňujeme váš svet
Naším poslaním je prinášať energiu, teplo a svetlo do sveta našich zákazníkov. Či už sú to tisíce domácností, kam
prinášame najmä pohodu a komfort, alebo väčšie podniky
a firmy, ktoré premieňajú energiu na svoj úspech i rast svojich
zamestnancov. Uvedomujeme si, že toto všetko zavisí aj
od nás, od kvality a rozmanitosti našich služieb. Preto robíme
všetko preto, aby na nás mohli hľadieť vždy v tom najlepšom
svetle.

Rok 2007, rovnako i ten predchádzajúci, ukázal, že sa nám
pre spokojnosť našich zákazníkov darí stabilne dosahovať
vysokú dostupnosť, ktorá je jedným z najdôležitejších
ukazovateľov dobrej organizácie práce každého „call centra“.
V roku 2007 sme pokračovali v efektívnom riadení obchodných vzťahov systémom segmentácie zákazníkov, ktorý
je založený na objeme spotreby elektrickej energie zákazníka. Tomuto deleniu sa prispôsobovalo aj prostredie interiéru obchodných kancelárií jeho štandardizovaním
a rekonštrukciou.

V segmente veľkých zákazníkov pokračujeme v individuálnom prístupe k jednotlivým zákazníkom.
V segmente podnikateľov a organizácií do 500 MWh sme
pokračovali vo vytváraní špecifických prístupov v cenotvorbe, starostlivosti a komunikácii na základe existujúcej
segmentácie, založenej na veľkosti spotreby zákazníka
a čiastočne podľa napäťovej úrovne. Existujúca segmentácia nám umožnila aj diferenciáciu podmienok zmluvného
vzťahu.

Pre zákazníkov v segmente domácnosti sme uviedli novú
bezplatnú elektronickú službu WebSSErvis. Vďaka nej s nami
môžu naši zákazníci komunikovať v pohodlí svojich domovov 24 hodín denne počas celého roka. WebSSErvis prináša
možnosť získať informácie o odbernom mieste, históriu
spotreby, konzultáciu platieb, umožňuje viesť si denník
odpočtov či zaslať reklamáciu.
Úspešne sme pokračovali aj v projekte Inkaso. Podporou
informovanosti a zjednodušením procesu zriadenia sme
dosiahli nárast zákazníkov využívajúcich túto formu úhrady
takmer o 8 000.
Pohodlná komunikácia je súčasťou našej ponuky zákazníkom.
Preto sú podpora využívania telefonického kontaktu a rozvoj
elektronickej komunikácie našimi prioritami.

Totálna zákaznícka orientácia

Výročná správa 2007

Naše Telefónne zákaznícke centrum v roku 2007 obslúžilo
takmer 400 000 zákazníkov, ktorí sa na nás obrátili so svojimi písomnými, e-mailovými a telefonickými požiadavkami.
V priebehu celého roku bola dostupnosť telefónneho centra
zabezpečená na 93 %, čo znamená, že sa k nám dovolalo viac
ako 9 z 10 zákazníkov.
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Rozjasňujeme váš svet

8. Energia, ktorá šetrí
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Šetríme energiou (projekt šetrenia energie, akumulačné
vykurovanie, tepelné čerpadlá, klimatizácia). V úspore energií vidíme našu svetlú budúcnosť. Kľúčovým produktom
zameraným na efektívne využívanie elektriny v súlade s dlhodobou stratégiou zostal aj v tomto roku produkt na podporu akumulačného vykurovania. Cieľom projektu je motivácia zákazníkov zo segmentu domácnosti k využívaniu tohto
druhu elektrického vykurovania a odstraňovanie bariér, najmä v podobe vyšších investičných nákladov.
V roku 2007 sme dosiahli prvé úspechy, keď sme v sadzbe pre
akumulačné vykurovanie zaznamenali nárast o 12 %, z čoho
necelú polovicu tvorili odberatelia pôvodne využívajúci priamo výhrevné vykurovanie.

Pokračovali sme aktivitami podpory energeticky efektívnych
technológií – tepelné čerpadlá, klimatizácie a akumulačné
zásobníky vody, ktoré v spolupráci s externými partnermi
ponúkame za zvýhodnených podmienok. Sme moderná
spoločnosť a záleží nám na efektívnom využívaní elektriny.
Preto sme vytvorili tím pracovníkov kontaktných miest (obchodné kancelárie Žilina, Banská Bystrica, Lučenec a Telefónne
zákaznícke centrum), ktorí sú pravidelne školení v oblasti
úspor energií. Vedia profesionálne poradiť a odporučiť zákazníkom jednoduché alebo komplexnejšie riešenia s cieľom
zníženia strát všetkých energií.
Naším novým produktom je mobilný poradenský tím „SSE
prichádza k VÁM“, ktorý v roku 2007 uskutočnil 8 výjazdov
do regiónu Liptova s cieľom informovať o možnostiach úspor
energií v domácnostiach.
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Energia, ktorá šetrí

9. Kto sú tí, čo prinášajú svetlo
Spokojnosť našich zákazníkov a všetky naše výsledky, ekonomické i spoločenské, spočívajú v práci našich zamestnancov, ktorí právom stoja v svetle našich úspechov. Sú
naším najväčším zdrojom energie a len vďaka nim môžeme
prinášať teplo a svetlo.

9.1 Motívy a stimuly
Kladieme si náročné ciele, veľké strategické úlohy a zámery.
Na ich splnenie potrebujeme skúsených ľudí, ktorí týmto
úlohám dokážu porozumieť a vedia sa s nimi aj identifikovať,
a schopných zamestnancov, čo sa sami snažia prichádzať
s novými, alternatívnymi riešeniami pre našich zákazníkov.
Títo pracovníci sa stanú našou výhodou v konkurenčnom
prostredí na voľnom trhu s elektrickou energiou.
Naša spoločnosť SSE nadviazala na minulé roky v nastavovaní pravidiel a vyhodnocovaní pracovného správania
zamestnancov podľa všeobecných a špecifických spôsobilostí v kompetenčnom modeli Spoločnosti, vo vytváraní
priestoru rozvoja a uvoľnenia ľudského potenciálu pre naplnenie stanovených cieľov.
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9.2 Rozvoj profesionality – cesta k spokojnosti
zákazníka
V hodnotenom roku sme aktivity v oblasti rozvoja našich
zamestnancov zameriavali predovšetkým na prehlbovanie
potrebných znalostí a zručností správania k našim zákazníkom, získavanie nových vedomostí v odborných disciplínach, prehlbovanie zručností pre bezpečnú a kvalitnú
prácu a efektívne riadenie zamestnancov. Na trhu práce je
v súčasnosti náročné nájsť, získať a udržať si kvalitných ľudí.
Napriek tomu primerane potrebám zvyšujeme nároky pri
výbere nových zamestnancov. Zvyšujeme aj nároky v tréningových procesoch pre prácu v nových podmienkach zameraných na zákaznícku orientáciu, bezpečnosť, kvalitu a výkon.
V hodnotenom roku sme ukončili viacročný projekt vzdelávania pod názvom „Manažérska akadémia“. Akadémiu absolvovalo v dvoch úrovniach I. a II. náročnosti 190 manažérov
všetkých úrovní riadenia. Projekt obsahoval tréningy vrátane
„Assessment Centre“ manažérskych spôsobilostí a znalostí
z oblastí: Komunikačné a prezentačné zručnosti, Riešenie
konfliktov, Tímová práca, Strategický a projektový manažment,
Motivácia a hodnotenie podriadených, Koučing, Ekonomika
podniku, Právne minimum ap. I keď hlavným zámerom projektu bolo zvýšiť úroveň mäkkých zručností a vybraných
znalostí manažérov, s odstupom času vidíme i ďalší prínos,
ktorým je prehĺbenie tímového ducha vekovo a služobne
rozdielnych manažérov.
Jednou z významných zmien v našom prístupe k zákazníkom
v dodávke elektrickej energie je znižovanie doby bezprúdia,
teda stavu minimálnej poruchovosti a plánovaného vypnutia
potrebného na povinnú údržbu silových zariadení. V našom

strategickom zámere postupne rozširujeme počty skupín,
ktoré pracujú na našich zariadeniach VN, vysokého napätia
pod napätím, bez prerušenia dodávky elektriny zákazníkom.
V roku 2007 sme pokračovali vo výcviku nových elektromontérov a v pravidelných preškoleniach, ktoré sú povinnou
súčasťou výbavy pre profesionálne zvládnutie výkonu prác
v tomto ešte nie celkom štandardnom postupe prác v energetike.

9.3 Etický a sociálny rozmer
Oblasť uznávaných hodnôt, etiky a morálneho správania
našich zamestnancov ako nadstavba pracovného správania
je oblasťou, kde chceme nadviazať na tradície a skúsenosti
z EDF.
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jednotlivých krajín. Distribúcia a obchod s elektrinou sú podmienkou ekonomického a ľudského rozvoja. Tieto činnosti
nemôžu byť vykonávané bez hlbokého zmyslu pre sociálnu
zodpovednosť. Model výkonnosti našej Skupiny SSE sa opiera o ekonomickú a finančnú výkonnosť, vysokú profesionalitu a sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. Dohoda
bola rozpracovaná v akčnom pláne na rok 2007 a obsahovala
tieto priority:
• schopnosť adaptácie zamestnancov a ich profesijná dráha: vzdelávanie, mobilita,
• dialóg medzi zamestnancami a manažérmi,
• bezpečnosť prevádzky podniku z pohľadu životného
prostredia,
• zapojenie sa do programov ekonomického a sociálneho
rozvoja.
Súhrn základných etických noriem vystupovania a správania
v pracovnoprávnych vzťahoch je definovaný v Etickom kódexe SSE, a. s.

9.4 Naši zamestnanci sú tu pre vás

Preto vedenie našej spoločnosti podporilo záväzok v projekte
Phare podpísaním aktu „Antidiskriminačná dohoda – dôležitý
krok na ceste k rovnosti príležitostí“. Cieľom tejto dohody je
vytvárať podmienky, ktoré zabránia a budú predchádzať
vzniku akejkoľvek formy diskriminácie s hlavným zameraním
na diskrimináciu na základe pohlavia. Antidiskriminačná
komisia spracovala „Akčný plán“ podporený prieskumom
v Spoločnosti a realizovala prvé kroky k zmene doterajšieho
stavu. Projekt sme zaradili do súťaže EDF v súťaži „Trvalo
udržateľný rozvoj“ a bol vybraný do užšieho kola ocenených
projektov.
Naším ďalším projektom, ktorý podporuje trvalo udržateľný
rozvoj, je „Dohoda o sociálnej zodpovednosti“, ktorá sa organizuje z centra EDF v spolupráci so sociálnymi partnermi

Naši ľudia sú naša energia
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„Naši ľudia sú to najcennejšie, čo máme“ – táto známa veta
platí v obchode dvojnásobne. Sme dodávateľom vzťahového
charakteru a naše vzťahy s odberateľmi sú presne také kvalitné, ako sú kvalitní naši obchodníci. Obstarávame elektrinu
na trhu s elektrinou, ktorý je mimoriadne zložitý a náročný
na profesionalitu. Väčšina dôležitých rozhodnutí sa vykonáva v strese, ktorý je dôsledkom vonkajších vplyvov a nedá sa
úplne odstrániť. Byť úspešný v takomto prostredí je možné
len s kvalitným a profesionálnym tímom. A my úspešní sme.
Úspechy nášho tímu sme dosiahli najmä neustálym vzdelávaním, tréningom a získavaním skúseností. Na tom staviame
aj našu zamestnávateľskú stratégiu – dať ľuďom vzdelanie,
priestor na profesionálny rast a vytvoriť pre nich sofistikované pracovné prostredie, aby mohli plniť úlohy, ktoré od nich
požadujeme.

10. Energia budúcnosti
Slovensko bolo ešte v roku 2006 vývozcom elektrickej energie. Po odstavení prvého bloku jadrovej elektrárne je situácia
pomerne vybalansovaná. Situáciu však komplikuje nedostatok elektriny v Maďarsku a na Balkáne, kam smeruje tranzit
elektriny. Tento tranzit zaberá veľkú časť dovozných kapacít,
čím sa zvyšuje cenová úroveň na Slovensku. Závislosť našej
krajiny od elektrickej energie importovanej zo zahraničia
sa zvýši po odstavení druhého bloku jadrovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach. Zvýši sa aj z dôvodu neustále sa
zvyšujúcej spotreby elektriny v súvislosti s ekonomickým rastom Slovenska a rastom životnej úrovne jeho obyvateľov.

štátov. Zamerali sme sa predovšetkým na menšie flexibilné
zdroje elektriny, ktoré sa prispôsobujú potrebám danej lokality. Niektoré projekty sú zasa zamerané na výrobu elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov. Takto chce naša spoločnosť
Stredoslovenská energetika, a. s., ktorá dodáva energiu pre
váš život a podnikanie, rozvíjať svoju starostlivosť o životné
prostredie a spokojnosť zákazníka. Našou veľkou snahou je
tak prispieť aj k udržaniu rozumnej cenovej hladiny elektrickej energie na Slovensku.
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Možnosti dovozu elektrickej energie sú značne obmedzené.
Problematická začína byť aj donedávna jediná, pre dovoz
elektriny voľná hranica s Českou republikou. Cezhraničná kapacita je spoplatňovaná, čím rastie aj cena elektriny na Slovensku. Z týchto dôvodov sme začali iniciatívne pripravovať
niekoľko projektov na výrobu elektrickej energie a na vytvorenie nových možností dovozu elektrickej energie z okolitých

32

Energia budúcnosti

33

Výročná správa 2007

Energia budúcnosti

Finančná časť

Obsah finančnej časti
1. Správa o hospodárení a činnosti SSE, a. s., v roku 2007

36
36
37
39

2. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2007

40

3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007

41

4. Správa o plnení Programu súladu SSE, a. s.

42

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

43

6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

43

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

43

8. Organizačné zložky účtovnej jednotky v zahraničí

43

9. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2007 a k návrhu
na rozdelenie zisku za rok 2007

44

10. Účtovná závierka k 31. 12. 2007 a Správa nezávislého audítora

46

11. Poznámky k účtovným výkazom

52

Obsah finančnej časti

35

Výročná správa 2007

1.1 Ekonomické výsledky
1.2 Finančné výsledky
1.3 Pohľadávky a záväzky

1. Správa o hospodárení a činnosti
SSE, a. s., v roku 2007
1.1 Ekonomické výsledky

obdobia u maloodberateľov - domácnosti a maloodberateľov
-malé podniky. U týchto zákazníkov sa začalo robiť meranie
a vyúčtovanie spotreby elektrickej energie raz za rok na rozdiel
od predchádzajúceho polročného merania a vyúčtovania.
Individuálna účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., za rok 2007 bola zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné účtovníctvo (IFRS) platných
v Európskej únii. Za rok 2007 bol dosiahnutý zisk po zdanení
21 263 683 tis. Sk. Spoločnosť zúčtovala výsledok transakcie
vyčlenenia časti podniku Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
do samostatnej dcérskej spoločnosti SSE-D, a. s., k 1. 7. 2007
v rámci procesu Unbundling v celkovom objeme 19 411 650
tis. Sk, ktorá je zobrazená v prezentovaných výsledkoch. Uvedený výsledok transakcie predstavuje účtovný zisk, ktorý nie
je podporený žiadnou tvorbou hotovosti.
Najdôležitejší vplyv na dosiahnutie priaznivého výsledku
hospodárenia mala predovšetkým výška obchodnej marže
z predaja a distribúcie elektrickej energie, keďže hlavným
predmetom činnosti Spoločnosti je predaj a distribúcia
elektrickej energie, a to najmä v regióne stredného Slovenska. Túto skutočnosť potvrdzujú aj nasledujúce podiely:
tržby za predaj a distribúciu elektrickej energie v roku 2007
predstavovali 91 % z výnosov z hospodárskej činnosti (bez
zahrnutia výsledku transakcie v rámci procesu Unbundling),
náklady na nákup a prenos elektrickej energie predstavovali
v roku 2007 85 % z nákladov z hospodárskej činnosti.
Podrobnejšie členenie výnosov a nákladov v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 je uvedené v nasledujúcom prehľade.
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Zabezpečenie platobnej schopnosti a finančnej stability
Spoločnosti je hlavnou prioritou v oblasti ekonomiky a financovania.
Zabezpečenie dobrej finančnej situácie v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., a zníženie dôsledkov prípadného negatívneho vývoja na finančných trhoch vyžadovalo
neustále sledovať finančné toky v Spoločnosti. SSE pravidelne
sledovala a vyhodnocovala pohyby finančných prostriedkov
na bankových účtoch, splatnosť pohľadávok u odberateľov,
vypracovávala očakávané budúce peňažné toky s cieľom
vyrovnať všetky svoje záväzky vrátane daní. V SSE sa neustále kladie veľký dôraz na riešenie problematiky pohľadávok
u odberateľov. V roku 2007 boli tvorené a rozpúšťané opravné
položky k pochybným pohľadávkam na základe ich vekovej
štruktúry v súlade so zásadou opatrnosti, časovej a vecnej
súvislosti nákladov s účtovným obdobím.
V priebehu roka bola na všetkých riadiacich úrovniach
vynakladaná maximálna snaha o efektívne riadenie spotreby nákladov. Pravidelne bola sledovaná a vyhodnocovaná
spotreba nákladov priamo ovplyvniteľných jednotlivými
organizačnými zložkami, t. j. spotreba kontrolovateľných
nákladov. Operatívne boli prehodnocované potreby
a požiadavky útvarov a operatívne bolo rozhodované
o nových vznikajúcich nákladoch.
Spoločnosť prešla v roku 2007 viacerými zmenami. Významnou zmenou bolo realizovanie právneho odčlenenia regulovaných distribučných činností od ostatných činností spoločnosti
(unbundling) k 1. 7. 2007 a vznik dcérskej spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D, a. s.).
V priebehu rokov 2006 a 2007 došlo k zmene fakturačného
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1.2 Finančné výsledky
Skutočnosť 2007

Skutočnosť 2006

Predaj a distribúcia elektrickej energie

23 816 778

20 354 458

Nákup a prenos elektrickej energie

20 328 696

14 888 480

Hrubá marža v tis. Sk

3 488 082

5 465 978

27 259

49 226

Tržby za stavebno-montážne práce

8 990

8 615

Príjem z postúpených pohľadávok

8 600

495

Zisk z predaja majetku

19 308

19 915

Zisk z predaja materiálu

23 688

12 376

Údržba a prevádzka prenosovej siete

Výnosy za služby pre SSE–D
CAPEX pre dcérsku spoločnosť SSE–D, a. s.

1 140 056

x

757 452

x

19 411 650

x

104 782

164 325

90 058

34 433

Ostatné výnosy

155 816

122 095

Materiál a ostatné vstupy

277 900

291 928

Opravy a údržba

127 460

230 186

6 365

1 649

Zisk z odčlenenia distribučných činností
Rozpustenie opravných položiek k pochybným a sporným pohľadávkam
Kurzové zisky

Postúpené pohľadávky

883 163

970 650

Tvorba/(rozpustenie) opravnej položky k majetku a zásobám

16 116

74 612

Kurzové straty

91 264

46 277

Rezerva na nevýhodnú zmluvu

87 588

x

Osobné náklady

Náklady na CAPEX pre SSE–D, a. s.

657 931

x

Ostatné náklady

906 781

646 129

22 181 173

3 616 027

EBITDA – výsledok hospodárenia pred započítaním odpisov, úrokov, daní

537 158

714 136

21 644 015

2 901 891

Výnosový úrok

170 039

102 491

Nákladový úrok

90 151

73 501

Odpisy DNM a DHM
EBIT – výsledok hospodárenia pred započítaním úrokov, daní

Ostatné finančné + výnosy/- náklady
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
EBT – výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
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83 006

3 415

162 894

32 405

21 806 909

2 934 296

543 226

542 974

21 263 683

2 391 322
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Hodnoty k 31. 12. daného roka v tis. Sk

Súvaha

5 087 257 tis. Sk najväčšiu položku predstavovali stále aktíva v celkovej výške 6 166 333 tis. Sk. Nárast reálnej hodnoty investície bola vyčíslená v sume 24 498 907 tis. Sk a zisk
z odčlenenia distribučných aktivít do SSE-D dosiahol výšku
19 411 650 tis. Sk. Uvedená transakcia mala najvýznamnejší
vplyv na medziročné zníženie dlhodobého majetku, zvýšenie
finančných investícií a zvýšenie vlastného imania.

Dňa 1. júla 2007 bola časť Spoločnosti zaoberajúca sa distribúciou elektrickej energie odčlenená do dcérskej spoločnosti
SSE–Distribúcia, a. s., v súlade s platnou slovenskou a úniovou legislatívou („odčlenenie časti podniku“).
Spoločnosť SSE vložila distribučnú činnosť do svojej
dcérskej spoločnosti SSE–D. Z celkovej hodnoty čistých
aktív z odčlenených distribučných činností vo výške

Súvaha

Rok 2007 v mil. Sk

Aktíva
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Rok 2006 v mil. Sk

33 871

11 692

1 590

7 462

Finančné investície

26 865

678

Zásoby, pohľadávky

2 790

1 318

Peniaze a peňažné ekvivalenty

2 626

2 235

Pasíva

33 871

11 692

Vlastné imanie

26 419

7 057

Rezervy

263

282

Záväzky

5 205

2 182

Bankové úvery

1 984

1 872

0

299

Časové rozlíšenie a dohadné účty

Štruktúra majetku a jeho krytie k 31. 12. 2007 v mil. Sk
Dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok

1 590

Vlastné imanie
Finančné investície

26 865

26 419

263
Zásoby, pohľadavky
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Peniaze a peňažné
ekvivalenty

Rezervy

5 205

Záväzky

1 984

Bankové úvery

2 790
2 626
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1.3 Pohľadávky a záväzky

Najvyšší objem opravných položiek (71 %) vytvorila
Spoločnosť k pohľadávkam v konkurze, 16 % tvoria opravné
položky k pohľadávkam v súdnom vymáhaní, zvyšok tvoria
špecifické opravné položky a opravné položky k pohľadávkam
po lehote splatnosti. Celková brutto hodnota pohľadávok
po lehote splatnosti dosiahla ku dňu zostavenia účtovnej
závierky výšku 1 177 278 tis. Sk. Výška pohľadávok po lehote
splatnosti viac ako 361 dní v porovnaní s minulým rokom
výrazne klesla.
Viac ako dvojnásobný nárast pohľadávok (netto) aj záväzkov
spoločnosti SSE, a. s., v porovnaní s minulým rokom súvisí
s odčlenením distribučnej časti do dcérskej spoločnosti SSE–
Distribúcia, a. s.
Nárast pohľadávok voči tretím stranám bol spôsobený najmä rastom cien elektriny, poklesom opravných položiek,
zvýšením daňových pohľadávok (odloženej aj splatnej dane
z príjmov).
K miernemu poklesu v oblasti záväzkov voči tretím stranám
došlo v dôsledku zníženia daňových záväzkov (odloženej aj
splatnej dane z príjmov).

K 31. decembru 2007 vykazovala SSE, a. s., 2 684 570 tis. Sk
celkových pohľadávok a poskytnutých záloh netto vrátane
daňových pohľadávok, pričom krátkodobé pohľadávky
s lehotou splatnosti do jedného roka predstavovali objem
2 657 753 tis. Sk. Pohľadávka s lehotou splatnosti vyššou ako
jeden rok bola evidovaná v objeme 26 817 tis. Sk.
K 31. decembru 2007 Spoločnosť evidovala 5 204 566 tis. Sk
celkových záväzkov vrátane krátkodobých finančných záväzkov, v plnej výške krátkodobých s lehotou splatnosti do jedného roka.
Spoločnosť vytvárala všeobecné opravné položky na
pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Opravné
položky sú vykazované k pohľadávkam po lehote splatnosti
nad 180 dní vo výške 100 %, nad 90 dní vo výške 75 %, do 90
dní vo výške 10 % a na pohľadávky v konkurze a vyrovnaní,
súdne vymáhané a špecifické pohľadávky vo výške 100 %.
Celková výška opravných položiek k 31. 12. 2007 bola 955 528
tis. Sk, pričom výška novovytvorených opravných položiek
bola 193 315 tis. Sk a výška rozpustených a použitých
opravných položiek bola 523 081 tis. Sk.

Veková štruktúra pohľadávok a záväzkov
Pohľadávky v tis. Sk
Ukazovateľ

Rok 2007

Rok 2006

Pohľadávky v lehote splatnosti

2 462 820

1 111 065

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 177 278

1 405 436

Pohľadávky – brutto

3 640 098

2 516 501

-955 528

-1 285 294

Spolu pohľadávky – netto

2 684 570

1 231 207

– z toho pohľadávky voči dcérskym spoločnostiam

1 243 137

74 331

Opravná položka k pohľadávkam

Záväzky v tis. Sk
Rok 2007

Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu záväzky
– z toho záväzky voči dcérskym spoločnostiam
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Rok 2006

5 179 752

2 146 521

24 814

35 148

5 204 566

2 181 669

3 339 516

216 773

Výročná správa 2007

Ukazovateľ

2. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2007
Dozorná rada počas celého roku pracovala
v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

• Návrh právneho odčlenenia časti podniku SSE, a. s.,
do dcérskej spoločnosti SSE – Distribúcia, a. s. – časti
podliehajúce rozhodnutiu dozornej rady
• Obchodné rozhodnutie týkajúce sa projektu „Dante“
• Prevod činností zo Stredoslovenskej energetiky, a. s.,
do dcérskej spoločnosti Metrológia EV, s. r. o.

JUDr. Peter Šimko – predseda DR (od 23. 01. 2007)
Brice François Jean-Paul Alleman – podpredseda DR
Ing. Mikuláš Koščo
Ing. Miroslav Martoník
Ing. Igor Pištík
Ing. Eduard Rada (od 23. 01. 2007)
Ing. Konštantín Kičura (od 23. 01. 2007)
Ing. Pavol Mertus (od 23. 01. 2007)
Ing. Ján Hrušík (od 23. 01. 2007)
Ing. Peter Huňor – predseda DR (do 22. 01. 2007)
Martin Hoffman (do 22. 01. 2007)
Ján Ondrejka (do 22. 01. 2007)
Ing. Ján Smatana (do 22. 01. 2007)
Ing. Zoltán Bán (do 22. 01. 2007)

b. zobrala na vedomie:
• Čestné vyhlásenia novozvolených členov Predstavenstva a Dozornej rady SSE, a. s.
• Informáciu o zásadných zámeroch obchodného
vedenia Spoločnosti, ako aj o predpokladanom
vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti
v zmysle § 193 Obchodného zákonníka
• Správu o plnení Strategického obchodného plánu
SSE, a. s., na roky 2006 – 2008
• Správy o zmluvách so spriaznenými osobami
za príslušné štvrťroky 2006 – 2007
• Hospodárske výsledky SSE, a. s., za rok 2006 –
návrh riadnej individuálnej účtovnej závierky SSE,
a. s., za rok 2006 vrátane Správy audítora a návrh
na rozdelenie zisku SSE, a. s., za rok 2006
• Konsolidovanú auditovanú účtovnú závierku
zostavenú k 31. 12. 2006 podľa štandardov IFRS
• Informáciu o projekte „Dante“
• Záverečnú správu o smrteľnom pracovnom úraze
v dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže,
a. s., zo dňa 11. 04. 2007
• Informáciu o projekte „ACT 2007“
• zaslanie listu ZO SOZE č. ZO SOZE/31/2007 na Ministerstvo hospodárstva SR, sekciu Legislatívy
• Hospodárske výsledky, SSE, a. s., za obdobie
1. – 6. 2007

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2007
stretla päťkrát.
Počet
Termín
členov Neprítomní
konania DR
DR
15. 02. 2007

9

Ing. Eduard Rada – ospravedlnený

26. 04. 2007

9

Brice Alleman – ospravedlnený
Ing. Igor Pištík – ospravedlnený
Ing. Miroslav Martoník – ospravedlnený

22. 05. 2007

9

všetci členovia prítomní

25. 07. 2007

9

Brice Alleman – ospravedlnený

11. 10. 2007

9

Ing. Eduard Rada – ospravedlnený
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V rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa Stanov Spoločnosti
a Obchodného zákonníka:
a. schválila:
• Správu o činnosti dozornej rady v roku 2006
• Stanovisko dozornej rady k návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky SSE, a. s., za rok 2006
a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2006
• Návrhy pohyblivých častí odmien členov predstavenstva
• Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., k auditovanej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2006
podľa štandardov IFRS
• Návrh na vymenovanie audítora na roky 2007 – 2008

Dozorná rada v priebehu roka 2007 nepožiadala predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia.
V Spoločnosti nedošlo v priebehu roka 2007 k zvýšeniu, resp.
zníženiu základného imania.
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Záver:
Dozorná rada si v priebehu celého obdobia riadne plnila
svoju kontrolnú funkciu v zmysle Stanov Spoločnosti a § 197
a nasl. Obchodného zákonníka.
Dozorná rada nezaznamenala porušenie Stanov, platných
právnych predpisov zo strany predstavenstva pri výkone
podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
Táto správa bola schválená na zasadnutí Dozornej rady SSE,
a. s., konanom dňa 29. 4. 2008.

99. 44. 2008
Bratislava 29.

JUDr. Peter Šimko
predseda Dozornej rady SSE, a. s.

3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007
tis. Sk
21 263 683

Auditovaný čistý zisk za rok 2007
Prídel do Sociálneho fondu

9 630

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady

4 000

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

19 495 053

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárom

1 755 000

dividendy pre akcionára FNM SR 51 %

895 050

dividendy pre akcionára EDFI 49 %

859 950

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007

41

Výročná správa 2007

z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:

4. Správa o plnení Programu súladu SSE, a. s.
Správa o plnení Programu súladu spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s.,
a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,
za rok 2007
V súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o energetike“) je prevádzkovateľ distribučnej
sústavy povinný vypracovať program súladu, v ktorom
stanoví opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania integrovaných podnikov. Tento program určí konkrétne
povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného
diskriminačného správania integrovaných podnikov.
V nadväznosti na uvedené je prevádzkovateľ distribučnej
sústavy podľa § 24 ods. 5 zákona o energetike povinný
každoročne vypracovať správu o plnení opatrení prijatých
v programe súladu. Táto správa tvorí neoddeliteľnú súčasť
výročnej správy prevádzkovateľa distribučnej sústavy; túto
správu zasiela úradu a zverejňuje spolu s výročnou správou.

Vzhľadom na tieto významné zmeny organizačného
a inštitucionálneho rámca pre výkon činnosti PDS v priebehu roka 2007 právne samostatný prevádzkovateľ distribučnej
sústavy pristúpil k revízii pôvodného programu súladu so
zámerom jeho aktualizácie na nové podmienky v odvetví.
Revízna činnosť vyústila koncom roku 2007 do prípravy
nového programu súladu. Nový program súladu nadväzuje
na procesné zmeny implementované v minulosti a právnu
samostatnosť prirodzene monopolnej činnosti od činnosti
dodávky elektriny.
V opísanom kontexte v rámci vertikálne integrovaných podnikov SSE, a. s., a SSE–D, a. s., boli počas roku 2007 v oblasti
programu súladu vykonané tieto činnosti:
• ukončenie realizácie opatrení Programu súladu z r. 2005,
• kontinuálne školenie novoprijímaných zamestnancov
(resp. zamestnancov nastupujúcich do pracovného
pomeru po materskej a/alebo rodičovskej dovolenke),
• informovanie zamestnancov o informačnej separácii PDS
a dodávateľa formou distribúcie tzv. kódexov súladu,
• riešenie ad hoc otvorených otázok súvisiacich s informačným
unbundlingom zo strany Compliance officera,
• revízia Programu súladu z r. 2005,
• práca na tvorbe nového Programu súladu 2008+.

Účelom pôvodného programu súladu v SSE, a. s., prijatého
v roku 2005 bolo nastavenie vzájomnej interakcie medzi
PDS, ktorý bol vtedy integrálnou súčasťou SSE, a. s., a jednotlivými organizačnými zložkami pri výkone dotknutých procesov, ako aj vytvorenie zodpovedajúceho inštitucionálneho
zázemia (konštituovanie pozície Compliance officer) s cieľom
zabezpečiť nediskriminačný prístup PDS. Vyše 200 opatrení
vyplývajúcich z tohto programu bolo realizovaných od roku
2005, pričom ich finalizácia bola zavŕšená v priebehu prvého
polroka 2007.

Uvedené činnosti boli realizované za dôslednej participácie
osoby zodpovednej za program súladu, tzv. Compliance
officera.

Výročná správa 2007

K 1. 7. 2007 bolo realizované právne odčlenenie prevádzky
distribučnej sústavy SSE, pričom práva a povinnosti PDS
prešli na spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (ďalej „SSE-D“). SSE-D po odčlenení pôsobí na liberalizovanom trhu s elektrinou ako nezávislý subjekt poskytujúci prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny
všetkým účastníkom trhu s elektrinou, ktorí spĺňajú obchodné a technické podmienky PDS.
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5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali
po skončení účtovného obdobia, za ktoré
sa vyhotovuje výročná správa
Po 31. decembri 2007 nenastali také udalosti, ktoré by si
vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke
za rok 2007.

6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu
a vývoja
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., v roku 2007 nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

7. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných
listov, obchodných podielov a akcií
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., v roku 2007
nenadobudla vlastné akcie dočasné listy, ani obchodné
podiely.

8. Organizačné zložky účtovnej jednotky
v zahraničí

5., 6., 7., 8.
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Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

9. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s., k riadnej
individuálnej účtovnej závierke
k 31. 12. 2007 a k návrhu na rozdelenie
zisku za rok 2007
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
na svojom zasadnutí dňa 29. 04. 2008 preskúmala riadnu
individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31. 12. 2007
vrátane správy nezávislého audítora a návrh predstavenstva
na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2007.

etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme
získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje
významné nesprávnosti.

Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej
závierky spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., zostavenej k 31. decembru 2007, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov
a strát, výkaz zmien vo vlastnom imaní a cash flow za rok,
ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a súhrn významných
účtovných postupov a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej
závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej
závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu
relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej
závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné
za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru
na účinnosť internej kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej
obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód a primeranosti významných účtovných
odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti,
ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú
závierku

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú
dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Predstavenstvo spoločnosti je zodpovedné za zostavenie
a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými
v Európskej únii podľa požiadaviek slovenského zákona
o účtovníctve. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej pre
prípravu a objektívnu prezentáciu takej účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie
účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Názor

Audítor PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., licencia
SKAU č. 161, vo svojej správe zo dňa 11. 03. 2008 konštatuje:
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s.:

Podľa nášho názoru individuálna účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., k 31. decembru
2007, výsledok jej hospodárenia a cash flow za rok, ktorý sa
k uvedenému dátumu skončil, v súlade s Medzinárodnými
štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej
únii.
Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., odporúča riadnemu
valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s.:
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Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú
závierku, ktorý vychádza z výsledkov nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať

1. schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
k 31. 12. 2007
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2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s., za rok 2007
nasledovne:
tis. Sk
21 263 683

Auditovaný čistý zisk za rok 2007
Prídel do Sociálneho fondu

9 630

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady

4 000

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

19 495 053

Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárom

1 755 000

z toho pre jednotlivých akcionárov nasledovne:
dividendy pre akcionára FNM SR 51 %

895 050

dividendy pre akcionára EDFI 49 %

859 950

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., zároveň odporúča riadnemu
valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., schváliť vyplatenie dividend
akcionárom v dvoch platbách nasledovne:
1. do 30 dní po konaní riadneho
valného zhromaždenia
900 000 tis. Sk
2. k 01. 10. 2008
855 000 tis. Sk

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika,
a. s., zároveň odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., schváliť návrh,
aby konkrétne výšky tantiém pre jednotlivých členov predstavenstva a dozornej rady určili predseda predstavenstva
a predseda dozornej rady.
V Bratislave dňa 29. 04. 2008

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika
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Dr. Peter Šimko
JUDr.
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika, a. s.

10. Účtovná závierka k 31. 12. 2007
a Správa nezávislého audítora
zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii

PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18
815 32 Bratislava
Slovak Republic
Telephone +421 (0) 2 59350 111
Facsimile +421 (0) 2 59350 222

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.:
Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. zostavenej
k 31. decembru 2007, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz zmien vo vlastnom imaní a cash flow za rok,
ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a súhrn významných účtovných postupov a ďalších vysvetľujúcich poznámok.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku
Predstavenstvo spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii podľa požiadaviek slovenského zákona
o účtovníctve. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie internej kontroly relevantnej pre
prípravu a objektívnu prezentáciu takej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie
účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať
etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje
významné nesprávnosti.
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Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej
závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností
v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly účtovnej
jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti
významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie
účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

The company’s ID (IČO) No. 35739347.
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.
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Názor
Podľa nášho názoru individuálna účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. k 31. decembru 2007, výsledok jej hospodárenia
a cash flow za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné
výkazníctvo platnými v Európskej Únii.
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The company’s ID (IČO) No. 35739347.
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021.
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 16611/B, oddiel: Sro.
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 16611/B, Section: Sro.
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11. marca 2008

Stav k 31. decembru
Poznámka

2007

2006

Dlhodobý hmotný majetok

11.6

1 434 743

7 306 798

Nehmotný majetok

11.7

155 061

154 955

Dlhodobý finančný majetok

11.9

1 703 398

492 122

Investície v dcérskych spoločnostiach

11.8

24 684 369

185 462

Odložené daňové pohľadávky

11.21

26 817

-

28 004 388

8 139 337

AKTÍVA
Stále aktíva

Obežné aktíva
11.11

105 032

86 362

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

11.13

2 623 862

1 231 207

Krátkodobý finančný majetok

11.9

477 322

-

33 891

-

11.15

2 626 038

2 235 115

Zásoby

Splatná daň z príjmov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Aktíva spolu

5 866 145

3 552 684

33 870 533

11 692 021

VLASTNÉ IMANIE
Kapitál a fondy vlastníkov podielov v spoločnosti
Základné imanie

11.16

3 516 682

3 516 682

Zákonný rezervný fond

11.16

703 336

703 336

Ostatné fondy

11.16

68 895

77 812

Nerozdelený zisk minulých období

11.16

22 130 085

2 759 571

26 418 998

7 057 401

Vlastné imanie spolu
ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé bankové úvery a iné pôžičky

11.19

1 738 082

1 547 691

Dlhodobé rezervy na záväzky

11.22

84 023

111 523

Dlhodobá časť výnosov budúcich období

11.17

-

299 136

Odložený daňový záväzok

11.21

-

97 403

1 822 105

2 055 753

246 209

324 324

Krátkodobé záväzky
Krátkodobé bankové úvery a iné pôžičky

11.19

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

11.18

2 412 418

1 789 751

Krátkodobé finančné záväzky

11.20

2 792 148

187 869

-

106 646

11.22

178 655

170 277

Splatná daň z príjmov
Krátkodobé rezervy na záväzky
Záväzky spolu
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Pasíva spolu
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5 629 430

2 578 867

7 451 535

4 634 620

33 870 533

11 692 021
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2007

2006

Tržby

11.23

23 878 163

20 429 216

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky, distribučné poplatky

11.24

-20 338 073

-14 888 480

11.25

-883 163

-970 650

11.6, 11.7

-537 158

-714 136

Personálne náklady
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ostatné prevádzkové výnosy

11.27

2 274 624

336 722

Zisk z odčlenenia distribučných činností

11.5

19 411 650

-

Ostatné prevádzkové náklady

11.26

Prevádzkový zisk

-2 162 028

-1 290 781

21 644 015

2 901 891

Výnosové úroky

11.28

170 039

102 491

Nákladové úroky

11.28

-90 151

-73 501

Kurzový zisk

11.28

35 587

25 630

Kurzová strata

11.28

-18 029

-21 310

Ostatné finančné výnosy

11.28

84 079

1 781

Ostatné finančné náklady

11.28

Finančné výnosy
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

11.29

Zisk za účtovné obdobie
Znížené o: zisk po zdanení z ukončovaných činností a zisk z odčlenenia

11.5

Zisk za účtovné obdobie z pokračujúcich činností

11.5

Zisk za účtovné obdobie
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-18 631

-2 686

162 894

32 405

21 806 909

2 934 296

-543 226

-542 974

21 263 683

2 391 322

20 502 413

1 814 223

761 270

577 099

21 263 683

2 391 322
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Rok ukončený 31. decembra
Poznámka

Základné
imanie

Ostatné
fondy

Nerozdelený zisk minulých období

Vlastné
imanie spolu

3 516 682

703 336

68 913

2 008 947

6 297 878

Čistý zisk za obdobie 2006

-

-

-

2 391 322

2 391 322

Ostatné

-

-

8 899

-

8 899

Celkový zúčtovaný zisk za rok 2006

-

-

8 899

2 391 322

2 400 221

Vyplatené dividendy (Poznámka č. 11.16)

-

-

-

-1 718 594

-1 718 594

Zostatok k 1. januáru 2006

-

-

-

77 896

77 896

Zostatok k 31. decembru 2006

3 516 682

703 336

77 812

2 759 571

7 057 401

Zostatok k 1. januáru 2007

Ostatné

3 516 682

703 336

77 812

2 759 571

7 057 401

Čistý zisk za obdobie 2007

-

-

-

21 263 683

21 263 683

Zaistenie cash flow – precenenie

-

-

-1 364

-

-1 364

-

-

-9 644
2 091

-

-9 644
2 091

Zaistenie cash flow – sumy zaúčtované
do výnosov vo výkaze ziskov a strát
Daň z príjmov vykázaná vo vlastnom imaní
Ostatné

-

-

-

-

-

Celkový zúčtovaný zisk za rok 2007

-

-

-8 917

21 263 683

21 254 766

Vyplatené dividendy (Poznámka č. 11.16)

-

-

-1 899 123

-1 899 123

Platby vo forme vlastných akcií
(Poznámka č. 11.16)

-

-

5 954

5 954

Ostatné
Zostatok k 31. decembru 2007

Výročná správa 2007

Zákonný
rezervný fond

-

-

-

-

-

-

3 516 682

703 336

68 895

22 130 085

26 418 998
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Rok ukončený 31. decembra
Poznámka

2007

2006

3 360 536

3 806 411

131 202

79 921

-88 175

-71 666

83 698

-

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
11.32

Peňažné prostriedky generované z prevádzky
Prijaté úroky
Zaplatené úroky

11.28

Prijaté dividendy
Zaplatená daň z príjmov
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

-633 105

-381 932

2 854 156

3 432 734

-832 243
66 364

-1 457 774
23 533

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku

11.32

Obstaranie investícií

11.8

-

-1 200

Príjmy z investícií

11.28

22 570

23 325

Príjmy zo splátok pôžičiek dcérskych spoločností

11.9

25 000

-

-718 309

-1 412 116

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti

474 860

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek
Vyplatené dividendy

11.16

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

827 327

-320 661

-664 874

-1 899 123

-1 718 594

-1 744 924

-1 556 141

390 923

464 477

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia

11.15

2 235 115

1 770 638

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia

11.15

2 626 038

2 235 115

Čisté zníženie (-)/zvýšenie (+) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
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Príjmy z čerpaných úverov a pôžičiek

11. Poznámky k účtovným výkazom
11.1 Všeobecné informácie

Absolútna
hodnota
v tis. Sk

Stredoslovenská energetika, a. s. („SSE“, „Spoločnosť”), v súčasnej právnej forme ako akciová spoločnosť, bola založená dňa
17. decembra 2001 a zapísaná do obchodného registra dňa
1. januára 2002 (obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka č.: 10328/L).
Spoločnosť je jedným z právnych nástupcov Stredoslovenských energetických závodov. K 31. decembru 2001 bol tento
štátny podnik zrušený bez likvidácie na základe rozhodnutia
ministra hospodárstva č. 686/2001. Deň po zrušení podniku
boli jeho aktíva a pasíva prevedené na Fond národného majetku („FNM“) Slovenskej republiky v súlade s privatizačným
projektom.

Fond národného
majetku (FNM)
E.D.F. INTERNATIONAL

1 793 508
1 723 174

51 %
49 %

Spolu

3 516 682

100 %

E.D.F. INTERNATIONAL (EDFI), so sídlom 20 Place de la Défense
Tour EDF, Paríž, vlastní 49 % podiel na základnom imaní
Spoločnosti. E.D.F. INTERNATIONAL je dcérskym podnikom
Electricité de France („EDF“), so sídlom 22-30 avenue de Wagram, Paríž, ktorá má 100 % podiel na základnom imaní EDFI.
Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom
v Bratislave, Drieňová 27, vlastní 51 % podiel na základnom
imaní Spoločnosti.

Aktíva a pasíva boli ocenené historickou zostatkovou cenou
vykázanou Stredoslovenskými energetickými závodmi
k 31. decembru 2001.

Spoločnosť je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke
EDF metódou úplnej konsolidácie. Táto konsolidovaná
účtovná závierka je k dispozícii v sídle spoločnosti Electricité
de France uvedenom vyššie.

Dňa 31. októbra 2002 predal Fond národného majetku Slovenskej republiky 49 % podiel na základnom imaní SSE
spoločnosti E.D.F. INTERNATIONAL („EDFI“), Francúzsko.

Ako súčasť predaja 49 % podielu spoločnosti EDFI Fond
národného majetku Slovenskej republiky a spoločnosť EDFI
podpísali akcionársku zmluvu, ktorá vytyčuje oblasti zodpovednosti a rozhodovania pre predstavenstvo a dozornú
radu Spoločnosti, ako aj pravidlá pre menovanie členov
predstavenstva a dozornej rady. Predseda a dvaja členovia
predstavenstva sú nominovaní spoločnosťou E.D.F. INTERNATIONAL. Fond národného majetku Slovenskej republiky
je reprezentovaný podpredsedom a jedným členom predstavenstva. Do dozornej rady je jeden podpredseda nominovaný spoločnosťou E.D.F. INTERNATIONAL. Fond národného
majetku Slovenskej republiky reprezentuje predseda a štyria
členovia dozornej rady. Zamestnanci Spoločnosti sú reprezentovaní tromi členmi v dozornej rade.

Do 1. júla 2007 Spoločnosť poskytovala služby spojené
s distribúciou a dodávkou elektrickej energie predovšetkým
v regióne stredného Slovenska. Dňa 1. júla 2007 bola časť
Spoločnosti zaoberajúca sa distribúciou elektrickej energie
odčlenená do dcérskej spoločnosti SSE–Distribúcia, a. s.,
v súlade s platnou slovenskou a EÚ legislatívou („odčlenenie
časti podniku“).
Pôsobenie Spoločnosti sa riadi podmienkami licencie, ktorá
jej bola udelená na základe zákona o energetike („energetická licencia“). Určité aspekty vzťahov medzi Spoločnosťou
a jej odberateľmi vrátane tvorby cien za služby poskytované
istým skupinám odberateľov sú regulované Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“).
Na základe vyššie uvedenej licencie sa Spoločnosť od 1. júla
2007 zameriava predovšetkým na oblasť nákupu a dodávky
elektrickej energie, údržby a výstavby elektrickej siete
a produkcie elektrickej energie.

Právomoci predstavenstva Spoločnosti:

Okrem licenčných činností vykonáva SSE činnosť taktiež
v iných oblastiach, a to na základe licencií, ako napríklad
meranie, kalibrácia, poskytovanie prác pod napätím a iná
inžinierska činnosť.

•

•

•
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Vlastnícky
podiel
a hlasovacie
práva %

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2007 bola
nasledovná:
•
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Riadi Spoločnosť na dennej báze a môže schváliť
a zaviazať Spoločnosť k transakciám iným ako tým, ktoré
sú v kompetencii dozornej rady, ako sú opísané nižšie.
Predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie individuálnu, riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh rozdelenia zisku
alebo vysporiadania straty.
Pripravuje štvrťročné správy o dohodách medzi spriaznenými stranami a poskytuje kópie týchto správ dozornej rade a všetkým akcionárom do jedného mesiaca
po skončení príslušného štvrťroka.
Predkladá dozornej rade na schválenie Strategický

Poznámky k účtovným výkazom

•

•

podnikateľský plán na obdobie nasledujúcich troch
finančných rokov.
Predkladá dozornej rade na schválenie návrhy rozhodnutí
týkajúcich sa dcérskych spoločností, ktoré podliehajú
predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia.
Nominuje zástupcov Spoločnosti do orgánov dcérskych
spoločností.

•

Právomoci dozornej rady:
•
•

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom
spoločnosti.
Dozorná rada schvaľuje:
 Strategický podnikateľský plán,
 menovanie, odvolávanie alebo výmenu audítorov
Spoločnosti,
 významnú reorganizáciu alebo zmenu v povahe alebo rozsahu podnikateľských aktivít Spoločnosti,
 akékoľvek podnikateľské rozhodnutia, ktoré nie sú uvedené v Strategickom podnikateľskom pláne, s hodno-

tou 10 000 000 EUR alebo viac alebo rozhodnutia jasne
vymedzené v Strategickom podnikateľskom pláne,
ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v Strategickom podnikateľskom pláne o 10 000 000 EUR alebo viac.
V súlade so Stanovami Spoločnosti vedenie Spoločnosti
vypracováva strategický obchodný plán a predkladá ho
predstavenstvu na vedomie. Následne je návrh strategického obchodného plánu predložený dozornej rade
na schválenie. Strategický obchodný plán sa zostavuje
na trojročné obdobie. Plán stanovuje hlavné ciele, ktoré
sa majú počas tohto obdobia dosiahnuť. Strategický obchodný plán na roky 2006 – 2008 bol schválený dozornou radou Spoločnosti dňa 23. novembra 2005.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom
v iných účtovných jednotkách.

Zloženie štatutárnych orgánov Spoločnosti bolo počas roka
končiaceho sa 31. decembra 2007 nasledovné:
Predstavenstvo
Predseda:

Dozorná rada

Patrick Antoine Gaston Luccioni

Ing. Peter Huňor – od 22. 1. 2007
JUDr. Peter Šimko – od 23. 1. 2007

Podpredseda:

Ing. Juraj Laurinc – do 22. 1. 2007

Brice François Jean - Paul Alleman

Ing. Ján Ďuriš – od 23. 1. 2007
Členovia:

Ing. Pavol Faktor – do 22. 1. 2007

Ing. Igor Pištík

Ing. Dušan Petrík – od 23. 1. 2007

Ing. Mikuláš Koščo

Drs. Erik Gerard Regter – do 31. 7. 2007

Ing. Miroslav Martoník

Dr. Peter Weis

Martin Hoffman – do 22. 1. 2007

Jaroslaw Dybowski – od 1. 8. 2007

Ing. Ján Smatana – do 22. 1. 2007
Ing. Zoltán Bán – do 22. 1. 2007
Ján Ondrejka – do 22. 1. 2007
Ing. Eduard Rada – od 23. 1. 2007
Ing. Konštantín Kičura – od 23. 1. 2007
Ing. Pavol Mertus – od 23. 1. 2007
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Ing. Ján Hrušík – od 23. 1. 2007

V roku 2007 mala Spoločnosť v priemere 1 414 zamestnancov
(2006: 1 593), z toho 166 vedúcich zamestnancov (2006: 183).

Individuálna účtovná závierka bola zostavená na základe
aktuálneho princípu a za predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti.

Sídlo a identifikačné číslo Spoločnosti
Táto individuálna účtovná závierka nemôže byť po jej schválení zmenená. Podľa § 16 ods. 9 až 11 zákona o účtovníctve
uzavreté účtovné knihy nemožno po zostavení a následnom
schválení účtovnej závierky valným zhromaždením otvárať.

Spoločnosť sídli na adrese:
Ulica Republiky 5
010 47 Žilina
Slovenská republika

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS 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 individuálnu účtovnú
závierku, sú zverejnené v Poznámke č. 11.4..

Identifikačné číslo (IČO) Spoločnosti je: 36403008
Daňové identifikačné číslo (IČ DPH) Spoločnosti je:
SK 2020106682
Odčlenenie časti podniku
K 1. júlu 2007 bola distribučná činnosť Spoločnosti odčlenená
do 100 % dcérskej spoločnosti Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a. s. Zákonná požiadavka na odčlenenie distribúcie
od ostatných obchodných aktivít spoločností poskytujúcich
integrované služby v oblasti elektrickej energie bola ustanovená smernicou Európskej únie č. 2003/54 o spoločných
pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou. Smernica
bola zakomponovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom zákona o energetike č. 656/2004 vydaným v roku 2004
(Poznámka č.11.5).

Individuálna účtovná závierka je zostavená v tisícoch slovenských korún („Sk“).
Niektoré porovnateľné údaje za predchádzajúce účtovné
obdobie boli reklasifikované, aby sa prispôsobili vykazovaniu
v bežnom účtovnom období.
Spoločnosť aplikuje všetky Medzinárodné účtovné štandardy
a interpretácie vydané Výborom pre medzinárodné štandardy
pre finančné výkazníctvo (International Accounting Standards Board – ďalej len „IASB“) platné v EÚ, ktoré boli v platnosti k 31. decembru 2007.

11.2 Súhrn hlavných účtovných postupov
Základné účtovné metódy použité pri zostavení tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy
sa uplatňujú konzistentne počas všetkých prezentovaných
účtovných období, ak nie je uvedené inak.

Táto individuálna účtovná závierka sa vzťahuje ku konsolidovanej
účtovnej závierke Skupiny Stredoslovenská energetika, a. s.
Prijatie nových alebo upravených štandardov a interpretácií

11.2.1 Základné zásady pre zostavenie účtovnej
závierky

Niektoré nové IFRS sa stali pre Spoločnosť účinnými
od 1. januára 2007. Nižšie sú uvedené tie nové alebo novelizované štandardy alebo interpretácie, ktoré sú alebo by
v budúcnosti mohli byť relevantné pre činnosti Spoločnosti
a povaha ich vplyvu na účtovné postupy Spoločnosti. Všetky
zmeny v účtovných postupoch boli aplikované retrospektívne s úpravami vykonanými v nerozdelenom zisku minulých
období k 1. januáru 2006, pokiaľ nie je uvedené inak.
IFRS 7, Finančné nástroje: Zverejnenia a súvisiaca novela
IAS 1: Prezentácia účtovnej závierky – Zverejnenia kapitálu
(účinné od 1. januára 2007). IFRS 7 zavádza nové zverejnenia týkajúce sa finančných nástrojov vrátane kvantitatívnych
aspektov vystavenia sa riziku a metód riadenia rizika. Nové
kvantitatívne zverejnenia poskytujú informácie o rozsahu
vystavenia sa riziku na základe interne poskytnutých informácií kľúčovému vedeniu Spoločnosti.

Zákonná požiadavka pre zostavenie účtovnej závierky:
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru
2007 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 2007 do 31. decembra 2007.
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Slovenský zákon o účtovníctve vyžaduje, aby Spoločnosť
zostavila individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci 31. decembra 2007 podľa Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo („IFRS“) platných v Európskej únii („EÚ“).
Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo („IFRS“)
platných v Európskej únii („EÚ“). Táto individuálna účtovná
závierka bola zostavená na základe princípu historických cien
s výnimkou derivátových finančných nástrojov, ktoré sa ku
dňu účtovnej závierky oceňujú reálnou hodnotou.
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a zatiaľ nebola schválená Európskou úniou. Hlavnou zmenou
v porovnaní s pôvodným IAS 23 je zrušenie možnosti vykázať
priamo do nákladov úrokové a iné náklady na pôžičky, ktoré
sa vzťahujú na aktíva, ktoré si vyžadujú dlhšie časové obdobie na ich prípravu na zaradenie do užívania alebo prípravu
na predaj. Spoločnosť bude musieť aktivovať tieto náklady
ako súčasť obstarávacej ceny daného aktíva. Novelizovaný
štandard sa aplikuje len na budúce náklady na pôžičky týkajúce sa obstarania aktív, pri ktorých je dátum začatia aktivácie
1. január 2009 alebo neskorší dátum. Spoločnosť v súčasnosti
účtuje náklady na pôžičky do výkazu ziskov a strát pri ich
vzniku, a preto sa očakáva, že tento nový účtovný štandard
zmení ocenenie príslušných nadobudnutých aktív.

Kvalitatívne a kvantitatívne zverejnenia zahŕňajú vystavenie
sa úverovému riziku, riziku likvidity a trhovému riziku vrátane analýzy citlivosti na trhové riziko. IFRS 7 nahradila IAS
30 – Zverejnenia v účtovných závierkach bánk a podobných finančných inštitúcií, a niektoré z požiadaviek v IAS 32
Finančné nástroje: zverejnenie a prezentácia. Novelizácia IAS
1 zaviedla zverejnenia týkajúce sa úrovne kapitálu účtovnej
jednotky a riadenia kapitálu. Nové zverejnenia sú vykonané
v tejto individuálnej účtovnej závierke.
Ostatné nové štandardy alebo interpretácie
Spoločnosť prijala nasledujúce interpretácie, ktoré sú účinné
od 1. januára 2007:

IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky (novelizovaný v septembri 2007; účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára
2009 alebo neskôr). Novela zatiaľ nebola schválená Európskou úniou. Hlavnou zmenou je nahradenie výkazu ziskov
a strát výkazom celkového zisku a strát, ktorý bude obsahovať
aj všetky zmeny vlastného imania netýkajúce sa vlastníkov
účtovnej jednotky, napríklad precenenie finančného majetku
určeného na predaj. Ako alternatívne riešenie budú môcť
účtovné jednotky prezentovať dva výkazy – samostatný výkaz
ziskov a strát ako doteraz a výkaz celkových ziskov a strát.

IFRIC 7, Aplikácie prístupu prepracovania podľa IAS 29
(účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. marca 2006
alebo neskôr);
IFRIC 8, Rozsah IFRS 2 (účinná pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. mája 2006 alebo neskôr);
IFRIC 9, Prehodnotenie vložených derivátov (účinná pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. júna 2006 alebo neskôr);
IFRIC 10, Priebežné finančné výkazníctvo a pokles hodnoty
(účinná pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. novembra
2006 alebo neskôr).
Účinnosť prijatia
Nové IFRIC interpretácie 7 až 10 neovplyvnili účtovnú závierku
Spoločnosti významným spôsobom. Spoločnosť urobila
určité preklasifikácie majetku a záväzkov predovšetkým
v dôsledku prijatia IFRS 7. Preklasifikácie sú zosumarizované
v Poznámke č. 11.2.24.

IAS 27, Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (novelizovaný v januári 2008; účinný pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. júla 2009 alebo neskôr). Novelizácia zatiaľ nebola schválená Európskou úniou. Novelizovaný štandard IAS 27 bude
vyžadovať, aby účtovné jednotky priradili celkový vykázaný
zisk alebo stratu (vrátane zisku alebo straty zaúčtovanej
mimo výkazu ziskov a strát) vlastníkom materskej spoločnosti
a vlastníkom podielov bez kontrolného vplyvu (predtým
označovaných ako menšinové podiely) aj v prípade, že
v dôsledku toho bude zostatok podielov vlastníkov bez kontrolného vplyvu negatívny. Súčasný štandard vyžaduje, aby sa
straty presahujúce podiel na vlastnom imaní alokovali na vlastníkov materskej spoločnosti s výnimkou prípadov, keď majú
vlastníci podielov bez kontrolného vplyvu záväznú povinnosť
a sú schopní uskutočniť ďalšiu investíciu na pokrytie straty.
Novelizovaný štandard ďalej uvádza, že zmeny vlastníckych
podielov materskej spoločnosti v dcérskych spoločnostiach,
v dôsledku ktorých nedôjde ku strate kontroly, sa musia
zaúčtovať ako transakcie vo vlastnom imaní. Takisto špecifikuje
spôsob stanovenia ziskov a strát zo straty kontroly v dcérskej
spoločnosti. K dátumu straty kontroly sa investície ponechané
v bývalej dcérskej spoločnosti musia oceniť v ich reálnej hod-

Nové účtovné vyhlásenia
Niektoré nové štandardy a interpretácie, ktoré Spoločnosť
neprijala pred nadobudnutím ich účinnosti, boli zverejnené
a sú povinné pre účtovné obdobie Spoločnosti začínajúce sa
1. januára 2008 alebo neskôr:
IFRS 8, Prevádzkové segmenty (tento štandard je účinný pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009 alebo neskôr).
Štandard sa týka spoločností, ktorých dlhové alebo majetkové cenné papiere sú verejne obchodovateľné alebo ktoré
predložili alebo u nich prebieha proces predloženia účtovnej
závierky príslušnému orgánu, za účelom emisie akejkoľvek
triedy cenných papierov na verejnom trhu. IFRS 8 vyžaduje, aby
spoločnosť zverejňovala svoje finančné a ďalšie vysvetľujúce
informácie o prevádzkových segmentoch, a špecifikuje, akým
spôsobom má spoločnosť tieto informácie zverejniť. Vedenie
v súčasnosti posudzuje vplyv tohto štandardu na zverejnenia
o segmentoch v účtovnej závierke Spoločnosti.
IAS 23, Náklady na pôžičky (novelizovaný v marci 2007;
účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2009
alebo neskôr). Novela IAS 23 bola vydaná v marci 2007

Poznámky k účtovným výkazom
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Novela IAS 1 okrem iného zavádza požiadavku prezentovať
súvahu k začiatku minulého (porovnateľného) obdobia v prípade, že došlo k zmene porovnateľných údajov z dôvodu
reklasifikácie, zmeny účtovných postupov alebo opravy
chýb. Spoločnosť očakáva, že novelizovaný IAS 1 ovplyvní
prezentáciu jej účtovnej závierky, ale nebude mať dopad
na účtovanie a ocenenie špecifických transakcií a zostatkov.

2007; účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2008
alebo neskôr). Interpretácia zatiaľ nebola schválená Európskou úniou. IFRIC 13 sa zaoberá účtovaním v spoločnostiach,
ktoré zároveň s predajom tovaru alebo služieb poskytujú
vernostnú odmenu (ako napríklad body alebo tovar bezodplatne). Ide tu o zmluvy zahŕňajúce viac transakcií a úhrada
splatná od zákazníka sa alokuje medzi jednotlivé zložky
transakcie na základe reálnych hodnôt. Interpretácia IFRIC 13
nie je pre Spoločnosť relevantná, pretože Spoločnosť neposkytuje zákazníkom vernostné odmeny.

note. Súčasný štandard vyžaduje, aby sa účtovná hodnota investície ponechanej v dcérskej spoločnosti považovala za obstarávaciu cenu v súlade s IAS 39, Finančné nástroje: Účtovanie
a ocenenie. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje, aký dopad
bude mať novelizovaný štandard na jej účtovnú závierku.
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IFRS 3, Podnikové kombinácie (novelizovaný v januári 2008;
účinný pre podnikové kombinácie, pri ktorých je dátum obstarania v deň alebo po začiatku prvého ročného účtovného
obdobia, ktoré sa začína po 1. júli 2009 alebo neskôr). Novelizovaný IFRS 3 ešte nebol schválený Európskou úniou.
Novela IFRS 3 umožní účtovnej jednotke zvoliť si spôsob
oceňovania podielov vlastníkov bez kontrolného vplyvu
podľa doterajšieho znenia IFRS 3 (pomerným podielom
na identifikovateľnom čistom majetku nadobúdanej účtovnej
jednotky) alebo na rovnakej báze, ako stanovuje US GAAP
(t. j. v reálnej hodnote). Novela IFRS 3 poskytuje podrobnejšie
inštrukcie k aplikovaniu metódy kúpy v prípade podnikových
kombinácií. Bola zrušená požiadavka, aby sa pri výpočte
príslušnej časti goodwillu oceňovala v jednotlivých krokoch
postupnej akvizície každá položku majetku a záväzkov v ich
reálnej hodnote. Namiesto toho sa goodwill k dátumu obstarania ocení vo výške rozdielu medzi reálnou hodnotou
investície držanej ku dňu akvizície, obstarávacej ceny a nadobudnutých čistých aktív. Náklady súvisiace s akvizíciou sa
budú účtovať oddelene od podnikovej kombinácie a vykážu
sa ako náklad a nie ako súčasť goodwillu.
Nadobúdateľ bude musieť k dátumu akvizície zaúčtovať
podmienený záväzok z obstarania iného podniku. Zmeny
hodnoty tohto záväzku po dátume nadobudnutia sa vykážu
v súlade s príslušnými platnými IFRS štandardmi a nie ako
úprava goodwillu, ako je to doteraz. Rozšírila sa požiadavka
na zverejnenia, ktoré sa vyžadujú v súvislosti s podmienenou úhradou. Novelizovaný IFRS 3 sa bude vzťahovať aj
na podnikové kombinácie, ktoré majú podobu svojpomocných družstiev, a na podnikové kombinácie a podnikové
kombinácie len na základe zmluvného vzťahu. Spoločnosť
v súčasnosti posudzuje, aký dopad bude mať novelizovaný
štandard na jej účtovnú závierku.

Ostatné nové štandardy alebo interpretácie
Spoločnosť neprijala nasledujúce nové štandardy alebo interpretácie pred nadobudnutím ich účinnosti:
IFRIC 11, IFRS 2 – Transakcie s vlastnými akciami a platby vlastnými akciami v rámci konsolidovanej skupiny (účinná pre
ročné účtovné obdobia začínajúce sa po 1. marci 2007);
IFRIC 12, Koncesie na poskytovanie služieb (účinný pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2008 alebo neskôr);
IFRIC 14, IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice vykazovanej
hodnoty majetku plánu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením, minimálne požiadavky na financovanie
a vzťahy medzi nimi (účinný pre účtovné obdobia začínajúce
sa 1. januára 2008 alebo neskôr).
Nové IFRIC interpretácie 12 a 14 ešte neboli schválené Európskou úniou. Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, neočakáva
sa významný dopad nových štandardov a interpretácií
na účtovnú závierku Spoločnosti.
11.2.2 Konsolidácia
Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti sú všetky spoločnosti (vrátane
spoločností so špeciálnym účelom), v ktorých má Spoločnosť
právomoc riadiť ich finančné a prevádzkové zámery, čo je vo
všeobecnosti spojené s vlastníctvom viac ako polovice hlasovacích práv. Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích
práv, ktoré sú aktuálne uplatniteľné alebo zameniteľné,
sú posudzované pri určení, či Spoločnosť kontroluje inú
spoločnosť.

Novela IFRS 2, Platby vo forme alebo na základe vlastných
akcií (vydaná v januári 2008, účinná pre ročné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2008 alebo neskôr). Novelizovaný
IFRS 2 ešte nebol schválený Európskou úniou. Novela podáva
vysvetlenie, že iba podmienky služby a podmienky výkonu
predstavujú podmienky vzniku nároku na platby vo forme
alebo na základe vlastných akcií. Ostatné podmienky pre platby vo forme alebo na základe vlastných akcií sa nepovažujú
za podmienky nároku. Novela špecifikuje, že všetky zrušenia,
či už účtovnou jednotkou, alebo inými stranami, musia byť
posudzované z účtovného hľadiska rovnako. Spoločnosť
v súčasnosti posudzuje, aký dopad bude mať novelizovaný
štandard na jej účtovnú závierku.

Investície v dcérskych spoločnostiach sú ocenené v tejto individuálnej účtovnej závierke v obstarávacích cenách. Obstarávacia cena je vyjadrená hodnotou zaplatených peňažných
prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov alebo reálnou
hodnotou vložených aktív a pasív na získanie dcérskych
spoločností v čase ich akvizície (Poznámka č. 11.4 vi). Prípadné
zníženie ich ocenenia sa vyjadruje prostredníctvom opravnej
položky s využitím metódy súčasnej hodnoty odhadovaných
budúcich peňažných tokov.

IFRIC 13, Vernostné programy pre zákazníkov (vydaný v júni
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Pridružené a spoločné podniky

spoľahlivo určená. Účtovná hodnota vymenenej časti majetku sa odúčtuje. Všetky ostatné výdavky na opravy a údržbu sa
účtujú do výkazu ziskov a strát ako náklad v tom účtovnom
období, v ktorom boli príslušné práce vykonané.

Pridružené podniky sú všetky podniky, v ktorých má
Spoločnosť významný podiel, ale neovláda ich, čo je vo
všeobecnosti spojené s vlastníctvom 20 % až 50 % hlasovacích práv. Spoločne kontrolované podniky („spoločné
podniky“) sú tie, v ktorých sa Spoločnosť podieľa na kontrole činnosti spoločne so svojimi partnermi v podnikaní
na základe dohody o vytvorení spoločného podniku.

Najvýznamnejšou časťou dlhodobého hmotného majetku
boli siete, ktoré Spoločnosť vlastnila do 1. júla 2007. Siete
zahŕňali najmä elektrické káble, stĺpy a trafostanice. Predpokladaná doba životnosti aktív súvisiacich so sieťami bola
15 až 40 rokov. Distribučná sieť bola predmetom odčlenenia
časti podniku a k 1. júlu 2007 bola presunutá do SSE–Distribúcia, 100 % dcérskej spoločnosti SSE. Po 1. júli 2007 je
najvýznamnejšia časť dlhodobého hmotného majetku reprezentovaná softvérom, administratívnymi budovami, vozovým parkom a drobným hmotným majetkom.

Investície v pridružených a spoločných podnikoch sa v tejto individuálnej účtovnej závierke vykazujú v obstarávacej
cene. Obstarávacia cena je vyjadrená hodnotou vydaných
peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov
alebo reálnou hodnotou vložených aktív a pasív na získanie
pridruženého a spoločného podniku v čase ich akvizície. Prípadné zníženie ich ocenenia sa vyjadruje prostredníctvom
opravnej položky. Opravné položky sa tvoria na základe
metódy súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich
peňažných príjmov.

Odpisy
Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje postupne každý
mesiac počínajúc mesiacom, v ktorom bol majetok k dispozícii na používanie, v súlade so schváleným odpisovým
plánom. Hmotný majetok sa odpisuje lineárnym spôsobom
– časovou metódou odpisovania, pričom sa mesačný odpis
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 je nasledovná:

11.2.3 Prepočet cudzích mien
Funkčná mena a mena prezentácie účtovnej závierky
Údaje v účtovnej závierke Spoločnosti sú ocenené použitím
meny primárneho ekonomického prostredia, v ktorom
účtovná jednotka pôsobí („funkčná mena“). Individuálna
účtovná závierka je prezentovaná v slovenských korunách
zaokrúhlených na tisíce.
Transakcie a súvahové zostatky
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na funkčnú menu
výmenným kurzom platným v deň transakcie. Kurzové zisky
a straty z vyrovnania týchto transakcií a z prepočtu monetárneho majetku a záväzkov v cudzej mene výmenným
kurzom ku koncu roka sa účtujú vo výkaze ziskov a strát.

15 – 40 rokov

Stroje, prístroje a dopravné prostriedky

4 – 15 rokov

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

8 – 15 rokov

Pozemky a nedokončené investície sa neodpisujú.

Všetok dlhodobý hmotný majetok je vykázaný v obstarávacích cenách znížených o odpisy a kumulované straty zo
zníženia hodnoty.
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena zahŕňa všetky výdavky priamo vynaložené
na obstaranie majetku. Nákladové úroky nie sú kapitalizované
a účtujú sa do nákladov v období, v ktorom vznikli.

Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúčtuje
zo súvahy spolu s príslušnými oprávkami. Zisky a straty pri
vyradení majetku sa určujú porovnaním výnosov a jeho
účtovnej hodnoty a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát.

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
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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. K súvahovému dňu sa očakávaná hodnota v čase vyradenia a predpokladaná doba životnosti dlhodobého majetku prehodnocuje, a ak je to potrebné, upravuje.
Účtovná hodnota majetku je znížená okamžite na úroveň
jeho realizovateľnej hodnoty, ak účtovná hodnota majetku
je vyššia ako jeho predpokladaná realizovateľná hodnota
(Poznámka č. 11.2.6 a 11.2.7).

11.2.4 Dlhodobý hmotný majetok

Poznámky k účtovným výkazom

Budovy, haly, siete, stavby

11.2.5 Nehmotný majetok

mostatné peňažné toky (jednotky generujúce peňažné
prostriedky). Pri nefinančnom majetku, inom ako goodwill,
pri ktorom došlo k zníženiu hodnoty, sa pravidelne, k dátumu
súvahy posudzuje, či nie je možné pokles hodnoty zrušiť, t. j.
rozpustiť príslušné opravné položky.

Dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje pri nadobudnutí
obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný majetok sa vykazuje, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky
súvisiace s majetkom budú plynúť Spoločnosti a obstarávacia cena môže byť spoľahlivo určená. Pri následnom ocenení
je dlhodobý nehmotný majetok vykázaný v obstarávacích
cenách znížených o odpisy a kumulované straty zo zníženia
hodnoty. Nákladové úroky nie sú kapitalizované a účtujú
sa do nákladov v období, keď boli vynaložené. Spoločnosť
nemá nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas
doby životnosti, ktorá nepresahuje dobu 4 roky.

11.2.7 Finančný majetok
Spoločnosť klasifikuje finančné investície podľa IAS 39
„Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ do nasledujúcich kategórií: finančný majetok v reálnej hodnote účtovaný
cez výkaz ziskov a strát, cenné papiere držané do splatnosti,
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.

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 rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou cenou majetku vydelený odhadovanou dobou jeho
ekonomickej životnosti v mesiacoch.
Predpokladá sa, že zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku bude nulová, pokiaľ (a) neexistuje záväzok tretej
strany odkúpiť majetok na konci jeho ekonomickej životnosti,
alebo (b) existuje aktívny trh pre daný majetok a zostatkovú
hodnotu možno určiť porovnaním s týmto trhom, pričom
je pravdepodobné, že takýto trh bude existovať aj na konci
ekonomickej životnosti daného majetku.

Manažment posudzuje klasifikáciu finančných investícií pri
obstaraní a prehodnotí ju ku každému súvahovému dňu.
Finančný majetok v reálnej hodnote účtovaný cez
výkaz ziskov a strát
Finančný majetok v reálnej hodnote účtovaný cez výsledovku
je finančný majetok držaný na obchodovanie. Finančný
majetok sa vykazuje v tejto kategórii, ak bol v zásade obstaraný na účely predaja v krátkodobom časovom horizonte.
Finančné deriváty sa tiež kategorizujú ako držané na obchodovanie, ak nie sú určené ako zaistenie. Majetok v tejto kategórii sa klasifikuje ako krátkodobý.

Náklady na obstaranie softvérových licencií a externé
náklady na úpravu programového vybavenia podľa potrieb
Spoločnosti sa aktivujú a odpisujú sa rovnomerne počas
doby životnosti, ktorá nepresahuje 4 roky.

Cenné papiere držané do splatnosti
Cenné papiere držané do splatnosti predstavujú nederivátový finančný majetok kótovaný na aktívnom trhu s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami a pevnými termínmi
splatenia, pričom manažment Spoločnosti má jasný zámer
a schopnosť držať ich do splatnosti.

Následné výdavky, ktoré spĺňajú kritériá podľa IAS 38 pre
vykazovanie ako dlhodobý nehmotný majetok, sú vykazované ako technické zhodnotenie a pripočítané k pôvodnej
obstarávacej cene softvéru.

Pôžičky a pohľadávky
Pôžičky a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný
majetok s pevnými alebo stanoviteľnými termínmi splátok,
ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu. Pôžičky a pohľadávky
sú zahrnuté do krátkodobého majetku s výnimkou, keď ich
splatnosť presahuje obdobie 12 mesiacov od dátumu súvahy.
V tomto prípade sú klasifikované ako dlhodobý majetok.

11.2.6 Pokles hodnoty nefinančného majetku
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Majetok s neurčitou dobou životnosti (ako napríklad goodwill) a nehmotný majetok, ktorý ešte nie je v užívaní, nie je
odpisovaný, každoročne sa však testuje na pokles hodnoty.
Pozemky, nedokončená výstavba a majetok, ktorý je predmetom odpisovania alebo amortizácie, sú testované na pokles
hodnoty, keď okolnosti naznačujú, že účtovná hodnota nemusí byť realizovateľná. Strata z poklesu hodnoty sa vykazuje
v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho
realizovateľnú hodnotu. Realizovateľná hodnota predstavuje
buď reálnu hodnotu zníženú o náklady na prípadný predaj,
alebo úžitkovú hodnotu, podľa toho, ktorá je vyššia.

Finančný majetok určený na predaj
Finančný majetok k dispozícii na predaj predstavuje nederivátový finančný majetok, ktorý je buď zaradený do tejto kategórie,
alebo nie je klasifikovaný v žiadnej z ostatných kategórií. V prípade, že vedenie nemá v úmysle predať tieto investície do 12
mesiacov od dátumu súvahy, vykážu sa ako dlhodobý majetok.
Kúpa a predaj finančného majetku na organizovaných finančných
trhoch sa vykáže v deň dohodnutia transakcie, teda v deň, keď sa
Spoločnosť zaviaže daný majetok kúpiť alebo predať.

Na účely stanovenia poklesu hodnoty sa majetok zaradí
do skupín podľa najnižších úrovní, pre ktoré existujú sa-
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na reálnu hodnotu, ktorá je určená trhovým pomerom SKK/
EUR pre príslušné derivátové finančné nástroje a príslušné
obdobie k súvahovému dňu.

Finančný majetok sa prvotne vykazuje v reálnej hodnote
zvýšenej o transakčné náklady na všetok finančný majetok
okrem kategórie finančného majetku účtovaného v reálnej
hodnote cez výkaz ziskov a strát. Finančný majetok účtovaný
v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát je prvotne vykázaný v reálnej hodnote a transakčné náklady sú účtované
do nákladov priamo.

Na začiatku transakcie Spoločnosť dokumentuje vzťah medzi
hedgingovým nástrojom a položkou hedgingu, ako aj ciele
riadenia rizika a stratégie na uskutočnenie rôznych hedgingových transakcií. Na začiatku hedgingového vzťahu, ako aj
počas jeho trvania Spoločnosť dokumentuje svoje odhady, či
sú deriváty použité v derivátovej transakcii, vysoko efektívne
pri kompenzácii zmien reálnych hodnôt alebo peňažných
tokov položiek hedgingu.

Spoločnosť odúčtuje finančný majetok, keď (a) je splatený
alebo vypršia práva na peňažné toky z investície, alebo (b)
Spoločnosť previedla práva na peňažné toky z investície,
zatiaľ čo (i) paralelne previedla v zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom alebo (ii) ani nepreviedla,
ani si neponechala v zásade všetky riziká a potenciálne zisky
spojené s vlastníctvom, pričom si neponechala kontrolu.
Kontrolu si ponechá, ak protistrana nemá reálnu možnosť
predať majetok ako celok nespriaznenej tretej strane bez
toho, aby dodatočne obmedzila predaj.

Efektívnosť transakcie bola posúdená aplikovaním princípu
80 % – 125 % v súlade s IAS 39. Efektívna časť zisku alebo
straty z hedgingu peňažných tokov sa účtuje priamo do vlastného imania. Neefektívna časť zisku alebo straty z hedgingu
peňažných tokov sa vykazuje vo výkaze zisku a strát v položke
ostatných finančných nákladov/výnosov. Zisk alebo strata
účtovaná do vlastného imania sa presunie do výkazu ziskov
a strát v období, keď zaistená položka ovplyvní zisk bežného
obdobia, t. j. keď sa elektrická energia predá. Tento zisk alebo
strata sa zaúčtuje do výkazu ziskov a strát v položke Nákup
elektrickej energie a súvisiace poplatky.

Finančný majetok určený na predaj a finančný majetok v reálnej hodnote účtovaný cez výkaz ziskov a strát sa následne
precení na reálnu hodnotu. Pôžičky a pohľadávky sa vykazujú
v účtovnej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej
miery.
Realizované a nerealizované zisky a straty zo zmeny reálnej
hodnoty „finančného majetku v reálnej hodnote účtovaného
cez výkaz ziskov a strát” sú vykázané vo výkaze ziskov a strát
za obdobie, kedy ku zmene došlo.

Reálne hodnoty rôznych derivátových nástrojov použitých na
účely hedgingu sú zverejnené v Poznámke č. 11.10. Pohyby
vo vlastnom imaní z precenenia zabezpečovacích derivátov sú
uvedené v Poznámke č. 11.16. Suma reálnej hodnoty hedgingového derivátu je klasifikovaná ako dlhodobý majetok alebo
záväzok, ak zostávajúca doba splatnosti položky hedgingu
predstavuje viac ako 12 mesiacov, a ako krátkodobý majetok alebo záväzok, ak je zostávajúca doba splatnosti položky
hedgingu menej ako 12 mesiacov. Deriváty určené na obchodovanie sa klasifikujú ako krátkodobý majetok alebo záväzok.

Zisky a straty zo zmeny reálnej hodnoty ,,finančného majetku určeného na predaj” sú vykázané vo vlastnom imaní
v období, kedy ku zmene došlo, a do výkazu ziskov a strát sa
zaúčtujú pri predaji alebo poklese hodnoty.
11.2.8 Investície v dcérskych spoločnostiach

11.2.10 Finančné záväzky
Investície v dcérskych spoločnostiach sa oceňujú v obstarávacej cene v tejto individuálnej účtovnej závierke v súlade s IAS
27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka. Obstarávacia cena je vyjadrená hodnotou vyplatených peňažných
prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov a reálne hodnoty
vložených aktív a pasív v deň realizácie akvizície.

Spoločnosť klasifikuje svoje finančné záväzky voči dcérskym
spoločnostiam podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie
a oceňovanie” ako ostatné finančné záväzky v účtovnej hodnote. Klasifikácia závisí od zmluvných záväzkov viažucich sa
k finančnému nástroju a od úmyslov, s akými manažment
uzavrel danú zmluvu.
Manažment určuje klasifikáciu svojich finančných záväzkov
pri počiatočnom účtovaní a prehodnotí túto klasifikáciu pri
každom súvahovom dni.

11.2.9 Derivátové finančné nástroje a hedgingové aktivity
V roku 2007 Spoločnosť nakúpila derivátové finančné
nástroje, ktoré boli v súlade s IAS 39 designované ako transakcie na hedging peňažných tokov s cieľom zaistenia menových rizík vyplývajúcich zo zmlúv na nákup a predaj elektrickej energie v roku 2008.

Po počiatočnom zaúčtovaní Spoločnosť ocení všetky
finančné záväzky v účtovnej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery.

Derivátové finančné nástroje designované ako hedging
peňažných tokov sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote
v deň podpísania derivátovej zmluvy a následne sa preceňujú
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Keď sa o finančnom záväzku účtuje prvýkrát, Spoločnosť ho
ocení v jeho reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady
priamo priraditeľné k obstaraniu daného finančného záväzku.

Zisk alebo strata vyplývajúca z finančných záväzkov je
zaúčtovaná do výkazu ziskov a strát, keď je finančný záväzok
ukončený.

Ak nie je možné spoľahlivo uskutočniť odhad výsledku
(úspešnosti) zhotovenia zákazky, výnosy sa vykážu iba v rozsahu vzniknutých nákladov, pri ktorých je pravdepodobné,
že budú refundované.

Finančný záväzok (alebo jeho časť) je odstránený zo súvahy
len v tom prípade, keď zanikne t. j. keď záväzok uvedený
v zmluve sa zruší, alebo vyprší.

Ak sa výsledok zákazky dá spoľahlivo odhadnúť a ak je
pravdepodobné, že ukončenie zákazky bude ziskové, výnosy
viažuce sa na zákazku sa vykážu počas dohodnutej doby zhotovenia zákazky. Ak je pravdepodobné, že celkové náklady
na zákazku prevýšia celkové dohodnuté výnosy, očakávaná
strata sa účtuje do nákladov okamžite.

11.2.11 Leasing
IAS 17 definuje leasing ako zmluvu, pri ktorej prenajímateľ
poskytuje nájomcovi výmenou za platbu alebo sériu platieb
právo využívať majetok počas dohodnutého obdobia.
Spoločnosť si prenajíma určitý dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má Spoločnosť významnú
časť rizík a výhod spojených s jeho vlastníctvom, sa klasifikuje
ako finančný leasing. Majetok obstaraný formou finančného
leasingu je na začiatku nájomného vzťahu aktivovaný buď
v jeho reálnej hodnote, alebo v súčasnej hodnote minimálnych
leasingových splátok, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.

Zmeny v dohodnutých prácach, nárokoch a motivačných
odmenách sú zahrnuté vo výnosoch zo zákazkovej výroby
v rozsahu dohodnutom so zákazníkom a za predpokladu, že
ich je možné spoľahlivo oceniť.
Na stanovenie sumy nákladov a výnosov, ktoré je potrebné
vykázať počas účtovného obdobia, používa Spoločnosť
metódu percenta dokončenia zákazky. Percento dokončenia
sa určuje ako pomer nákladov už vynaložených na zhotovenie
zákazky k dátumu zostavenia účtovnej závierky k celkovým
odhadovaným nákladom na každú zákazku osobitne.

Každá leasingová splátka sa rozdeľuje medzi záväzok
a finančné náklady tak, aby sa dosiahla konštantná miera
uplatnená na neuhradený finančný zostatok. Zodpovedajúce záväzky z prenájmu, bez finančných nákladov, sú
súčasťou dlhodobých a krátkodobých bankových úverov
a iných pôžičiek. Úroková časť finančných nákladov sa účtuje
do výkazu ziskov a strát počas doby trvania leasingu tak, aby
sa dosiahla konštantná úroková miera uplatnená na zostatok záväzku z leasingu za každé obdobie. Dlhodobý hmotný
majetok obstaraný prostredníctvom finančného leasingu sa
odpisuje buď počas doby životnosti majetku, alebo počas
doby trvania leasingu, podľa toho, ktorá z nich je kratšia.

Náklady vynaložené počas roka v súvislosti s budúcimi aktivitami vykonávanými na zákazke sa pri určovaní stupňa
dokončenosti zákazky neberú do úvahy.
Spoločnosť vykazuje ako aktívum pohľadávku voči
objednávateľom zákaziek v prípade všetkých rozpracovaných zákaziek, u ktorých vynaložené náklady spolu s vykázaným ziskom (po odpočítaní vykázanej straty) prevyšujú
priebežne fakturované výnosy. Priebežne fakturované výnosy neuhradené objednávateľom zákazky a sumy predstavujúce zádržné sú vykázané v rámci pohľadávok z obchodného
styku a ostatných pohľadávok.

Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú
časť rizík a výhod spojených s vlastníctvom, sa klasifikuje 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 vykazuje ako svoj záväzok sumu splatnú
objednávateľom zákaziek v prípade, že priebežné faktúry
týkajúce sa všetkých rozpracovaných zákaziek prevyšujú
vynaložené náklady plus vykázaný zisk (po odpočítaní vykázanej straty).
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11.2.12 Zásoby
Zásoby sa oceňujú buď obstarávacou cenou, alebo čistou
realizovateľnou hodnotou, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.
Obstarávacia cena sa počíta na základe metódy váženého
aritmetrického priemeru. Obstarávacia cena zahŕňa všetky
náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad clo a prepravu.
Čistá realizovateľná hodnota predstavuje odhad predajnej
ceny v bežnom obchodnom styku a je znížená o náklady
na dokončenie a náklady na predaj.

11.2.14 Pohľadávky z obchodného
styku a iné pohľadávky

11.2.13 Zákazková výroba

Opravná položka sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny
dôkaz, že Spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky
splatné sumy podľa pôvodných podmienok splatnosti.

Pohľadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané v účtovnej hodnote
získanej metódou efektívnej úrokovej miery, pričom ich hodnota sa znižuje o opravnú položku. Spôsob, akým Spoločnosť
vykazuje výnosy, je uvedený v Poznámke č. 11.2.21.

Náklady na zákazkovú výrobu sa vykazujú v čase ich vzniku.
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Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že
na dlžníka bude vyhlásené konkurzné konanie alebo finančná
reorganizácia, platobná neschopnosť alebo omeškanie
platieb, sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka je
znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel
medzi účtovnou hodnotou daného aktíva a súčasnou hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.

loch vyplývajúcich z investícií do dcérskych spoločností,
pridružených spoločností a spoločných podnikov s výnimkou prípadov, keď je načasovanie realizácie dočasných
rozdielov kontrolované Spoločnosťou a je pravdepodobné,
že dočasné rozdiely nebudú realizované v dohľadnej budúcnosti. Dividendový výnos nie je v Slovenskej republike predmetom zdanenia.
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.

Účtovná hodnota pohľadávky sa znižuje pomocou účtu
opravných položiek. Tvorba a rozpúšťanie opravných položiek
sa vo výkaze ziskov a strát vykazuje v riadku Ostatné prevádzkové výnosy/náklady. Nevymožiteľné pohľadávky sa odpisujú.

11.2.17 Dotácie a príspevky poskytnuté na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku

Pohľadávky splatené dlžníkmi, ktoré boli predtým odpísané, sa
vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku Ostatné prevádzkové
výnosy.

Spoločnosť a jej predchodca dostávali v minulosti dotácie
a príspevky na výstavbu elektrickej distribučnej siete, najmä
na nové komunálne prípojky a siete. Niektorí odberatelia
Spoločnosti prispeli na náklady na svoje pripojenie.

11.2.15 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. Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty sa oceňujú v účtovnej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery.

Dotácie a príspevky od odberateľov sa vykazovali v ich
reálnej hodnote, ak existovala dostatočne veľká istota, že
Spoločnosť dotáciu alebo príspevok dostane a dodrží všetky
s tým spojené podmienky.
Dotácie a príspevky súvisiace s obstaraním dlhodobého
hmotného majetku sa časovo rozlišovali ako výnosy budúcich
období, ktoré sa vykazovali počas doby životnosti odpisovaného majetku ako ostatné výnosy. Dlhodobý hmotný majetok, ako aj dotácie sa pri obstaraní oceňovali reálnou hodnotou. K 1. júlu 2007 sa všetky majetky a výnosy budúcich
období vzťahujúce sa k dotáciám a príspevkom previedli
do SSE-D.

11.2.16 Splatná a odložená daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta v súlade s daňovými
zákonmi platnými k dátumu súvahy. 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.

Z dôvodu vydania nového zákona o energetike sa od 1. júla
2005 pripojovacie poplatky zákazníkom fakturujú. Prvotne sa
tieto v súvahe časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období
a rozpúšťajú sa do výnosov vo výkaze ziskov a strát v súlade
s priemernou dĺžkou vzťahu so zákazníkom.

Odložená daň z príjmov sa v účtovnej závierke účtuje v plnej výške 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
obstaraním iného podniku, ak v čase transakcie nie je ovplyvnený účtovný ani daňový zisk alebo strata.

11.2.18 Bankové úvery a iné pôžičky

Odložená daň sa vypočíta použitím sadzby podľa schválených alebo takmer schválených daňových predpisov, ktorá
bude platná v čase realizácie dočasných rozdielov.
Odložené daňové pohľadávky sa zaúčtujú v rozsahu ich
realizovateľnosti, t. j. ak je pravdepodobné, že dočasné rozdiely
budú uplatnené voči dosiahnutému zdaniteľnému zisku.

11.2.19 Rezervy/podmienené záväzky/
záväzky z obchodného styku

Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdie-

Rezervy sa vykazujú, ak má Spoločnosť súčasný zmluvný ale-
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Pôžičky sa pri prvotnom zaúčtovaní ocenia ich reálnou hodnotou zníženou o náklady na transakciu. Následne sa pôžičky
oceňujú v účtovnej hodnote použitím metódy efektívnej
úrokovej miery; každý rozdiel medzi počiatočnou hodnotou pôžičky a splatnou nominálnou hodnotou sa vykáže vo
výkaze ziskov a strát počas doby splatnosti pôžičky použitím
metódy efektívnej úrokovej miery.

bo 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 jednotlivé aktívum,
ale len v prípade, že takáto náhrada je takmer istá.

dôchodku v závislosti od odpracovaných rokov nasledovné
násobky ich priemernej mesačnej mzdy:

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.

2008 – 2010
2

5 –10

3

10 –15

4

15 –20

5

20 –25

6

nad 25

7

Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri
odchode do starobného dôchodku vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy je zahrnutá vo vyššie uvedených násobkoch.

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.

Ostatné požitky
Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných
a životných jubileách:
• 1 mesačnú mzdu pri odpracovaní 25 rokov
v Spoločnosti;
• od 40 % do 110 % zamestnancovej mzdy v závislosti
od počtu odpracovaných rokov v Spoločnosti pri dosiahnutí veku 50 rokov.

Podmienené záväzky sa nevykazujú vo finančných výkazoch.
Vykazujú sa v prílohe k účtovnej závierke, pokiaľ možnosť odlivu
zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je nemožná.
Záväzky z obchodného styku sa pri vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sa precenia na hodnotu zistenú
použitím efektívnej úrokovej miery.

Záväzok vykázaný v súvahe vyplývajúci z dôchodkových programov s vopred stanoveným plnením predstavuje súčasnú
hodnotu záväzku z definovaných požitkov k súvahovému
dňu spoločne s úpravami zohľadňujúcimi nevykázané náklady
minulej služby (s výnimkou odmien pri pracovných a životných
jubileách, pre ktoré sa náklady minulej služby a poistnomatematické zisky alebo straty účtujú do nákladov bezprostredne pri ich vzniku). Nezávislí poistní matematici počítajú
raz ročne záväzok definovaných plnení použitím metódy „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 štátnych
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.

11.2.20 Zamestnanecké požitky
Spoločnosť má dôchodkový program s vopred stanoveným
dôchodkovým plnením 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. 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.

Poistnomatematické zisky a straty, ktoré sú vyššie ako 10 % z hodnoty aktív fondu alebo 10 % zo súčasnej hodnoty záväzku z vopred stanovených dôchodkových plnení (podľa toho, ktorá suma
je vyššia), sa zaúčtujú do výkazu ziskov a strát počas priemerného
zostávajúceho obdobia zamestnancov do odchodu do dôchodku.
Náklady týkajúce sa v minulosti odpracovaných rokov sa zaúčtujú
do nákladov v čase ich vzniku, ak zmeny v dôchodkovom programe nie sú podmienené zotrvaním zamestnanca v pracovnom
pomere po určitú dobu. V opačnom prípade sa náklady na minulú
službu rovnomerne časovo rozlíšia počas tejto doby.

Nezaistený penzijný program s vopred
stanoveným dôchodkovým plnením
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do 5 rokov

Podľa Podnikovej kolektívnej zmluvy Spoločnosti na roky
2008 – 2010 je Spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného
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Dôchodkové programy s vopred
stanovenými príspevkami

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.

Spoločnosť prispieva do štátnych a súkromných fondov
dôchodkového pripoistenia.

Odmeňovanie formou akcií

Spoločnosť platí počas roka odvody na povinné zdravotné,
nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie a tiež príspevok do garančného fondu a na poistenie v nezamestnanosti
v zákonom stanovenej výške na základe hrubých miezd.
Počas celého roka Spoločnosť prispievala do týchto fondov vo výške 35,2 % (2006: 35,2 %) hrubých miezd do výšky
mesačnej mzdy, ktorá je stanovená príslušnými právnymi
predpismi (od 28 142 Sk do 56 284 Sk podľa druhu fondu),
pričom zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval
ďalšími 13,4 % (2006: 13,4 %). Náklady na tieto odvody sa
účtujú do výkazu ziskov a strát v tom istom období ako
príslušné mzdové náklady.

Electricité de France pridelila akcie ako odmenu pre zamestnancov Spoločnosti, tak ako to schválila Dozorná rada EDF
30. augusta 2007 (dátum pridelenia). Pridelenie akcií je podmienené splnením nasledujúcich netrhových podmienok
pre priznanie nároku, tak ako to stanovuje IFRS 2, Platby vo
forme akcií: (a) dvojročné obdobie, v ktorom vzniká nárok
na akcie, a (b) minimálny nárast EBITDA skupiny EDF vo výške
3 % p. a. počas dvoch rokov.
Reálna hodnota akcií k dátumu pridelenia je zaúčtovaná
rovnomerne počas dvojročného obdobia, v ktorom nárok
vzniká pre tých zamestnancov, u ktorých Spoločnosť
očakáva splnenie podmienok pre priznanie nároku. Zároveň
sa zaúčtuje zodpovedajúca úprava účtov vlastného imania.
Podmienky pre priznanie nároku sú zahrnuté v odhadoch
počtu akcií, na ktoré vznikne nárok.

Okrem toho platí Spoločnosť za zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť na programe doplnkového dôchodkového
poistenia, príspevky na doplnkové poistenie v rozmedzí 2 %
až 6 % z celkových mesačných tarifných miezd.

Ku každému súvahovému dňu sa tieto odhady účtovnou
jednotkou aktualizujú. Dopad zo zmeny odhadu sa zaúčtuje
do výkazu ziskov a strát okamžite. Zároveň sa zaúčtuje zodpovedajúca úprava účtov vlastného imania.

Odstupné
Odstupné sa vypláca vždy, keď je so zamestnancom ukončený
pracovný pomer pred jeho odchodom do dôchodku alebo
ak sa zamestnanec rozhodne dobrovoľne ukončiť pracovný
pomer z dôvodu nadbytočnosti 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 pre nadbytočnosť. Odstupné splatné viac než
12 mesiacov po súvahovom dni je diskontované na súčasnú
hodnotu.

11.2.21 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, predpokladaných vrátení tovarov
a služieb, ziskov, zliav a skont.

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:
•

•

Výnosy z predaja elektriny sa vykazujú v momente, keď je
elektrina dodaná zákazníkovi. Meranie spotreby a fakturácia
veľkoodberateľom sa uskutočňuje na mesačnej báze. V priebehu rokov 2006 a 2007 došlo k výraznej zmene fakturačného
obdobia u maloodberateľov-domácnosti a maloodberateľovmalé podniky tak, že meranie a vyúčtovanie u týchto zákazníkov sa robí raz ročne na rozdiel od predchádzajúceho
polročného merania a vyúčtovania. Pri výpočte celkových
dodávok maloodberateľom používa Spoločnosť odhad
sieťových strát, ku ktorým dochádza v distribučnom sys-

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

Poznámky k účtovným výkazom
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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 keď boli splnené
špecifické kritériá, ktoré sú opísané 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 špecifík danej dohody.

téme, pravidelne merané množstvá celkových nákupov elektriny, objem predaja veľkoodberateľom, ako aj svoju vlastnú
spotrebu. Sieťové straty boli súčasťou nákladov na nákup
elektriny. Od 1. júla 2007 sú tieto sieťové straty súčasťou
nákladov na predaj SSE-D.
Výnosy z predaja na spotovom trhu, z vysporiadania odchýlok
v spotrebe a prefakturácie cezhraničných vyrovnávacích
poplatkov predstavujú predovšetkým výnosy z predaja prebytku nakúpenej elektriny nad plánovaný poskytovaný objem elektriny stálym zákazníkom. Prebytok vzniká v dôsledku neočakávanej krátkodobej odchýlky v ich spotrebných
diagramoch. Ďalej ich predstavujú poplatky platené stálymi
zákazníkmi za odchýlky od ich plánovanej spotrebnej krivky.
Tieto výnosy sú zvyčajne realizované na spotovom trhu alebo
predajom do zahraničia. Výnosy zo sprostredkovania predstavujú poplatky za transfer elektrickej energie zákazníkom,
ktorí nie sú stálymi zákazníkmi Spoločnosti. Výnosy z predaja
elektrickej energie dcérskej spoločnosti SSE-D predstavujú
predaj elektrickej energie na krytie strát a vlastnú spotrebu,
ktoré SSE-D nemôže pokryť z vlastných zdrojov. Všetky tieto
výnosy sa vykazujú, keď je elektrická energia doručená, alebo
v momente, keď sa naplnia zmluvné podmienky.
Spoločnosť dostávala od zákazníkov príspevky na ich pripojenie do elektrickej siete do 30. júna 2007. Výnosy vo forme
takýchto príspevkov boli zaúčtované ako výnosy budúcich
období a sú do výnosov rozpúšťané počas doby trvania
vzťahu so zákazníkom.
Predaj služieb sa vykazuje v účtovnom období, v ktorom
sú služby poskytnuté, s ohľadom na dokončenie konkrétnej transakcie odhadnuté na základe skutočne poskytnutej
služby ako pomernej časti celkových služieb, ktoré majú byť
poskytnuté.

Výnosy z dividend sa vykazujú v momente, keď vznikne
právo na vyplatenie dividendy a predpokladá sa príjem ekonomických úžitkov.
Úrokové výnosy sa vykazujú podľa princípu časového
rozlíšenia v období, do ktorého patria, použitím metódy efektívnych úrokových mier.
11.2.22 Výplata dividend
Výplata dividend akcionárom Spoločnosti sa vykazuje ako
záväzok v účtovnej závierke Spoločnosti v období, v ktorom
sú dividendy schválené akcionármi Spoločnosti.
11.2.23 Ukončované činnosti
Ukončované činnosti predstavujú časť Spoločnosti, ktorá bola
odpredaná alebo ktorá je klasifikovaná ako určená na predaj,
a: (a) predstavuje samostatnú významnú časť podnikateľskej
činnosti alebo samostatnú geografickú časť; (b) je súčasťou
konkrétneho riadeného plánu odpredaja alebo iného vyradenia významnej podnikateľskej alebo geografickej časti alebo
(c) je dcérskym podnikom nadobudnutým výlučne za účelom
opätovného predaja. Príjmy a peňažné toky z ukončovaných
činností, ak nejaké sú, sú vykázané oddelene od pokračujúcich
činností spolu s porovnateľnými údajmi.
11.2.24 Porovnateľné údaje
Nasledujúce porovnateľné údaje za predchádzajúce účtovné
obdobie boli reklasifikované, aby sa prispôsobili vykazovaniu
v bežnom účtovnom období:

Rok končiaci 31. decembra
Výkaz ziskov a strát

2006 pred
preklasifikáciou

2006 po reklasifikácii

20 549 216

-120 000

20 429 216

-14 815 673

14 815 673

-

Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky

-

-14 888 480

-14 888 480

Personálne náklady

-

-970 650

-970 650

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

-

-714 136

-714 136

Tržby
Náklady na predaj

692 501

-355 779

336 722

-3 436 982

2 146 201

-1 290 781

Výnosové úroky

79 921

22 570

102 491

Nákladové úroky

-70 985

-2 516

-73 501

Ostatné finančné výnosy/(náklady)

Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
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Úpravy

-63 702

63 702

-

Ostatné finančné výnosy

-

1 781

1 781

Ostatné finančné náklady

-

-2 686

-2 686

Kurzové zisky

-

25 630

25 630

Kurzové straty

-

-21 310

-21 310
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Rok končiaci 31. decembra
Súvaha

2006 pred
preklasifikáciou

Finančné investície
Investície v dcérskych spoločnostiach
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobé rezervy na záväzky
Krátkodobé rezervy na záväzky
Záväzky z obchodného styku, iné záväzky a krátkodobá
časť výnosy budúcich období
Záväzky z obchodného styku, iné záväzky
Krátkodobé finančné záväzky

11.3 Riadenie finančného rizika

Úpravy

2006
po preklasifikácii

677 584

-677 584

-

-

185 462

185 462

-

492 122

492 122

258 340

-146 817

111 523

23 460

146 817

170 277

1 977 620
-

-1 977 620
1 789 751

1 789 751

-

187 869

187 869

Na riadenie kurzového rizika vyplývajúceho z nevyinkasovaných pohľadávok denominovaných v EUR z predaja elektriny a z úverov denominovaných v EUR Spoločnosť používa
forwardové zmluvy uzatvárané oddelením treasury.

11.3.1 Faktory finančného rizika
V dôsledku svojich činností je Spoločnosť vystavená rozličným
finančným rizikám: trhovému riziku (vrátane kurzového rizika,
úrokového rizika, cenového rizika), kreditnému riziku a riziku
likvidity. Celkový program riadenia rizika v Spoločnosti sa
sústreďuje na nepredvídateľnosť finančných trhov a snaží
sa minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú
situáciu Spoločnosti. Na zaistenie niektorých rizík využíva
Spoločnosť derivátové finančné nástroje.

Zásadou Spoločnosti pri riadení rizika je zaistiť 75 % – 100 %
očakávaných peňažných tokov (výnosov) v EUR počas
nasledujúcich 12 mesiacov. Hedging je vykonávaný formou
(a) prirodzeného hedgingu a (b) finančného hedgingu.
Približne 30 % (2006: 20 %) plánovaných predajov v EUR je
zabezpečených finančným hedgingom, na ktorý Spoločnosť
využíva nástroje hedgingu peňažných tokov podľa IAS 39.
Zaistené predaje spĺňajú podmienku transakcií s odhadom
s vysokou pravdepodobnosťou.

Riadenie finančného rizika sa vykonáva centrálnym oddelením treasury v súlade s postupmi schválenými predstavenstvom. Centrálne oddelenie treasury identifikuje, posudzuje a zaisťuje finančné riziká v spolupráci s operatívnymi
jednotkami v rámci Spoločnosti. Predstavenstvo vydáva písomné princípy pre celkové riadenie finančného rizika, ako aj
písomné postupy pokrývajúce špecifické oblasti ako kurzové
riziko, úrokové riziko, kreditné riziko, použitie derivátových
finančných nástrojov a nederivátových finančných nástrojov.

Ak by sa Sk oslabila/posilnila voči EUR o 10 % a ostatné premenné by sa nezmenili, bol by zisk po zdanení k 31. decembru 2007 o 59 203 tis. Sk (2006: 55 721 tis. Sk) nižší/vyšší, najmä
v dôsledku kurzového zisku/straty z prepočtu obchodných
pohľadávok denominovaných v EUR a kurzového zisku/straty
z prepočtu úverov denominovaných v EUR. V porovnaní
s rokom 2006 bol v roku 2007 zisk citlivejší na pohyb kurzu
SKK/EUR, pretože sa zvýšil počet úverov denominovaných
v EUR.

Trhové riziko
Ak by sa Sk oslabila/posilnila voči CZK o 10 % a ostatné premenné by sa nezmenili, bol by zisk po zdanení k 31. decembru 2007 o 22 977 tis. Sk (2006: 2 155 tis. Sk) vyšší/nižší, najmä
v dôsledku kurzového zisku/straty z prepočtu pohľadávok
z cash-poolingu denominovaných v CZK. V porovnaní s rokom
2006 bol v roku 2007 zisk citlivejší na pohyb kurzu SKK/CZK,
pretože sa zvýšil počet pohľadávok z cash-poolingu v CZK.

a) Kurzové riziko
Spoločnosť je vystavená kurzovým rizikám v dôsledku
zmien výmenných kurzov cudzích mien, najmä EUR a CZK.
Kurzové riziko vzniká z nevyinkasovaných pohľadávok denominovaných v EUR a CZK z predaja elektriny niektorým
zákazníkom a z úverov denominovaných v EUR. Kurzové riziko Spoločnosť zvažuje v čase uzavretia obchodu na predaj
elektrickej energie. Tento proces sa vykonáva obyčajne raz
ročne, a to vybalansovaním otvorenej pozície z nakupovaných kontraktov a kurzových pozícií. Na základe takejto
informácie sa príslušná časť očakávaného príjmu v cudzej
mene zabezpečí finančným zabezpečovacím nástrojom za
účelom minimalizovať kurzové riziko.

Spoločnosť má dcérske podniky, ktoré sú ocenené v obstarávacích cenách podľa IAS 27, tak ako je opísané v Poznámke
č. 11.2.8. IFRS 7 nevyžaduje analýzu cenového rizika vrátane
zverejnenia citlivosti vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam
oceneným v obstarávacích cenách.
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b) Cenové riziko

c) Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky

la prípadná primeraná zmena úrokových sadzieb úverov
denominovaných v EUR žiaden vplyv na zisk alebo stratu
Spoločnosti.

Spoločnosť je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku
dlhodobých úverov. Úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou
vystavujú Spoločnosť riziku variability peňažných tokov.
Úvery s pevnou úrokovou sadzbou vystavujú Spoločnosť
riziku zmeny reálnej hodnoty. Podľa stanovených zásad má
Spoločnosť udržiavať úroveň úverov s pevnou úrokovou
sadzbou najmenej na úrovni 50 % (2006: 50 %).

Úverové riziko
Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami
a peňažnými ekvivalentmi, finančnými derivátmi a vkladmi
v bankách a finančných inštitúciách, obchodom s veľkými
a malými odberateľmi vrátane nesplatených pohľadávok
a budúcimi dohodnutými transakciami. Čo sa týka vzťahov
s bankovými a finančnými inštitúciami, Spoločnosť vstupuje
do vzťahov iba s tými, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové
hodnotenia. Ak sú veľkí odberatelia hodnotení nezávislým
spôsobom, používajú sa tieto hodnotenia. Ak takéto hodnotenie neexistuje, zhodnotí sa bonita odberateľa, berúc
do úvahy jeho finančnú pozíciu, historické údaje a iné faktory. Spoločnosť nestanovuje individuálnu úroveň rizika pre
protistrany. Čo sa týka pohľadávok, najmä vďaka veľkému
počtu rozličných odberateľov Spoločnosť neeviduje žiadnu
významnú koncentráciu kreditného rizika. Spoločnosť
používa systém upomienok, ktorý môže vyústiť až do odpojenia dodávok, čo je najčastejšie používaný spôsob, ako si
vynútiť dodržiavanie platobnej disciplíny.

Spoločnosť pravidelne analyzuje úroveň vystavenia 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 Sk
vyššia/nižšia o 50 bázických bodov a ostatné premenné by
sa nezmenili, bol by zisk po zdanení za rok končiaci 31. decembra 2007 nižší/vyšší o 2 248 tis. Sk (2006: 2 926 tis. Sk), najmä v dôsledku vyšších/nižších úrokových nákladov na úvery
s variabilnou úrokovou mierou.
K 31. decembru 2007 sú všetky úvery denominované v EUR
úročené fixnými úrokovými mierami a vykázané v účtovnej
hodnote. V dôsledku toho by k 31. decembru 2007 nema-

Tabuľka nižšie ilustruje zostatky pohľadávok voči bankám
k dátumu súvahy.

Protistrana

Interný rating2

Zostatok k 31. decembru
2007

2006

1

Banky

838 762

612 298

Všeobecná úverová banka, a. s.

A

UniCredit Bank Slovakia, a. s.*

A

246 062

181 852

Tatra banka, a. s.

A

1 252 974

484 546

CALYON BANK S.A., pobočka zahraničnej banky

A

9 579

8 212

ČSOB, a. s.

A

232 704

939 081

Dexia banka Slovensko, a. s.

A

27 619

2 476

A

18 021

6 688

317

-38

2 626 038

2 235 115

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ostatné

n/a

Spolu

* Zostatok UniCredit Bank Slovakia, a. s., v roku 2006 zahŕňa zostatok HVB Bank Slovakia, a. s., (zlúčenie sa uskutočnilo v roku 2007).
1
Hodnota peňažných prostriedkov a krátkodobých vkladov v bankách predstavovala k 31. decembru 2007 sumu 2 625 721 tis. Sk (31. december 2006: 2 235 153
tis. Sk). Okrem toho sa Spoločnosť dohodla s týmito bankami na úverových linkách na bežných účtoch v celkovej výške 153 753 tis. Sk (31. december 2006:
117 000 tis. Sk), ktoré neboli využité. Bankové úvery Spoločnosti boli k 31. decembru 2007 na úrovni 1 984 291 tis. Sk (31. december 2006:
1 848 600 tis. Sk), pričom úverové linky boli využité.
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2

Pre hodnotenie úverovej kvality jednotlivých bánk Spoločnosť využíva interný rating so stupnicou od A do E. Interný rating A predstavuje najvyšší rating.
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Riziko likvidity

Spoločnosť pravidelne monitoruje pohyby finančných prostriedkov na svojich bankových účtoch.

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 otvorených úverových
liniek.

Očakávané toky peňažných tokov sú pripravované nasledovne:
1. očakávané budúce peňažné toky z hlavných činností
Spoločnosti,
2. očakávané budúce peňažné toky zabezpečujúce
činnosť Spoločnosti a vysporiadanie všetkých záväzkov
Spoločnosti vrátane daní.

Spoločnosť riadi riziko likvidity využívaním bankových kontokorentných účtov, ktoré by mali v prípade potreby pokryť
nedostatok peňažných prostriedkov. Tieto spôsoby financovania sú používané len vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť
pravidelne monitoruje stav svojich likvidných prostriedkov
a kontokorenty využíva minimálne. Spoločnosť tiež využíva
výhody zmluvných podmienok medzi Spoločnosťou a jej
zákazníkmi na zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre svoje potreby. Splatnosť zákazníckych faktúr je v priemere 14 až 60 dní.

Plán peňažných tokov sa pripravuje mesačne. Slúži na zistenie momentálnej potreby hotovosti, a ak má Spoločnosť
dostatok zdrojov, umožňuje ich krátkodobo uložiť alebo
uzavrieť iné obchody.
Vedenie monitoruje na báze očakávaných peňažných tokov priebežné predpovede rezervy likvidity, ktorú predstavuje nečerpaný zostatok úverovej linky (Poznámka 11.19)
a peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (Poznámka
č. 11.15).

2008

2009 – 2012

2 779 791

Otvárací stav pre dané obdobie*

1 932 041

18 385 000

75 396 977

Výdavky z prevádzkovej činnosti
Investičné výdavky

-17 577 000
-492 000

-72 083 365
-1 426 000

Zmeny záväzkov z cash-poolingu
Výnosy z investícií

-800 000
800 000

4 000 000

-

150 000

-1 178 000

-3 590 000

-17 235

-47 449

31 485

30 000

1 932 041

4 362 204

Príjmy z prevádzkovej činnosti

Príjmy z predaja investícií
Splátky úverov a platby dividend
Ukončené zazmluvnené kreditné linky
Zazmluvnené nové kreditné linky
Konečný stav v danom období
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* vrátane nečerpaných kreditných liniek

Tabuľka nižšie analyzuje podľa zostatkovej doby splatnosti
finančné záväzky Spoločnosti. Údaje uvedené v tabuľke
predstavujú zmluvné nediskontované peňažné toky. Sumy

splatné do 12 mesiacov sa rovnajú ich účtovnej hodnote,
pretože dopad diskontovania nie je významný.

Menej ako
1 rok

Od 1 do
2 rokov

Od 2 do
5 rokov

Viac ako
5 rokov

K 31. decembru 2007
Bankové úvery (istina vrátane budúcich úrokov)

335 893

319 553

740 294

1 027 605

Finančný leasing (vrátane budúcich finančných
nákladov)
Dlhodobé a krátkodobé finančné záväzky

2 792 148

-

-

-

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)
Spolu

2 289 834
5 417 875

319 553

740 294

1 027 605

Bankové úvery (istina vrátane budúcich úrokov)

396 240

272 667

796 828

753 519

Finančný leasing (vrátane budúcich finančných
nákladov)
Dlhodobé a krátkodobé finančné záväzky

6 475
187 869

22 556
-

-

-

1 650 398
2 240 982

295 223

796 828

753 519

K 31. decembru 2006

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (okrem
záväzkov nespadajúcich pod IFRS 7)
Spolu

Tabuľka nižšie analyzuje podľa zostatkovej doby splatnosti
derivátové finančné záväzky Spoločnosti, ktoré budú vyrovnané na brutto báze. Údaje uvedené v tabuľke predstavujú

zmluvné nediskontované peňažné toky. Sumy splatné do 12
mesiacov sa rovnajú ich účtovnej hodnote, pretože dopad
diskontovania nie je významný.

Menej ako
1 rok

Od 1 do
2 rokov

Od 2 do
5 rokov

Viac ako
5 rokov

K 31. decembru 2007
Menové forwardové zmluvy – zaistenie cash flow:
Výdavok
Príjem

-502 814

-

-

-

501 450

-

-

-

-1 009 684

-

-

-

1 019 329

-

-

-

K 31. decembru 2006
Menové forwardové zmluvy – zaistenie cash flow:
Výdavok
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dosiahnutým hodnotám. Zásadné odhady a predpoklady,
kde je riziko významnej úpravy účtovnej hodnoty majetku
a záväzkov počas nasledujúceho účtovného obdobia, sú
uvedené nižšie.

11.3.2 Riadenie kapitálu
Cieľom Spoločnosti pri riadení kapitálu je zabezpečiť
schopnosť pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú
návratnosť kapitálu pre akcionárov a udržať optimálnu
štruktúru kapitálu s cieľom udržať nízke náklady financovania. Vedenie Spoločnosti spravuje kapitál akcionárov vykázaný podľa IFRS k 31. decembru 2007 v hodnote 26 418 998
tis. Sk (31. december 2006: 7 057 401 tis. Sk).
Tak ako iné podniky v sektore aj Spoločnosť monitoruje kapitál na základe dlhového pomeru. Tento pomer sa vypočíta
ako pomer celkového dlhu k súčtu vlastného imania a záväzkov. Čistý dlh sa vypočíta ako suma bankových úverov
a pôžičiek (vrátane krátkodobých a dlhodobých bankových
úverov a pôžičiek tak, ako sú vykázané v súvahe).
Rovnako ako v roku 2006 aj v roku 2007 bolo stratégiou
Spoločnosti udržať ukazovateľ dlhového pomeru pod
úrovňou 60 %, uvedenej v úverových zmluvách Spoločnosti.
Počas rokov 2007 a 2006 Spoločnosť spĺňala všetky externe
stanovené ukazovatele kapitálu (Poznámka č. 11.19).

Nevyfakturovaná elektrina
Nevyfakturovaná elektrina predstavuje účtovný odhad
založený na odhade dodávky elektriny v technických jednotkách (GWh) na nízkonapäťovej úrovni a odhade ceny,
ktorou bude táto dodávka v budúcnosti fakturovaná. Odhad
dodávky elektriny na tejto napäťovej úrovni vychádza z:
• vstupov do sústavy Spoločnosti (meraná veličina)
• dodávok na vysokých a veľmi vysokých napäťových
úrovniach (meraná veličina)
• odhadu sieťových strát
• odhadu dodávky na nízkonapäťovej úrovni
Spoločnosť používala metodológiu pre odhad sieťových
strát, ktorá je konzistentná s metodológiou použitou počas
roka 2006. Podľa tejto metodológie je množstvo sieťových
strát v roku 2007 odhadované na 7,9 % (2006: 7,4 %) z nákupov. Percento sieťových strát je odvodené z odhadu dodávok na nízkonapäťovej úrovni na základe predchádzajúcich
skúseností. Ak by bol odhad dodávok na nízkonapäťovej
úrovni vyšší o 1 %, percento sieťových strát by bolo 7,59 %
(2006: 7,2 %). Množstvo nevyfakturovanej elektriny v súvahe
by sa zmenilo o 90 260 tis. Sk (2006: 104 675 tis. Sk) a bolo by
vykázané ako výnos a zvýšenie pohľadávok z obchodného
styku.

11.3.3 Odhad reálnej hodnoty
Reálna hodnota finančných nástrojov obchodovaných na aktívnych trhoch (napr. cenné papiere držané do splatnosti) je
založená na kótovaných trhových cenách k dátumu súvahy.
Kótovaná trhová cena používaná pre ocenenie finančného
majetku Spoločnosti je spotová ponuková cena (bid).
Reálna hodnota finančných nástrojov, ktoré nie sú obchodované na aktívnych trhoch (napr. deriváty obchodované
na mimoburzovom trhu), sa stanoví použitím oceňovacích
metód. Spoločnosť používa rôzne oceňovacie metódy
a predpoklady, ktoré vychádzajú z trhových podmienok
k jednotlivým súvahovým dátumom. Pre dlhodobé pôžičky
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.
Reálna hodnota menových forwardov sa stanoví na základe
trhových forwardových výmenných kurzov k dátumu súvahy.
Účtovná hodnota pohľadávok a záväzkov z obchodného
styku znížená o opravné položky sa približne rovná ich reálnej hodnote. Pre účely uvedenia v prílohe 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.

Odhadovaná doba životnosti sietí
Od 1. júla 2007 je distribučná sieť presunutá na dcérsku
spoločnosť SSE–Distribúcia.
Do dňa odčlenenia bola doba životnosti sietí založená
na účtovných odhadoch uvedených v Poznámke č. 11.2.4 (ii).
Ak by revidovaná doba životnosti sietí bola kratšia o 10 % ako
odhad manažmentu k 31. decembru 2007, Spoločnosť by
vykazovala dodatočné odpisy majetku tvoriaceho distribučnú
sieť vo výške 42 012 tisíc Sk (2006: 82 882 tisíc Sk).
Opravné položky k nedobytným pohľadávkam

11.4 Významné účtovné odhady a rozhodnutia

Posúdenie manažmentu je významné v určení indikátorov
zníženia hodnoty pohľadávok iných ako voči spoločnostiam
v bankrote a vymáhaných prostredníctvom súdov. Opravná
položka pre ostatné pohľadávky je kalkulovaná podľa analýzy

Spoločnosť uskutočňuje odhady a používa predpoklady
týkajúce sa budúcich období. Vytvorené účtovné odhady sa
vzhľadom na svoju podstatu iba zriedka rovnajú skutočne
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Špecifická opravná položka je kalkulovaná k pohľadávkam
vykazujúcim znaky zníženia ich hodnoty. Opravná položka
je kalkulovaná vo výške 100 % hodnoty jednotlivých
pohľadávok voči spoločnostiam v bankrote a vymáhaných
prostredníctvom súdov.

doby splatnosti jednotlivých pohľadávok a typu zákazníka.
Ak by sa veková štruktúra nezoprávkovaných pohľadávok
zhoršila o 1 deň, opravná položka by sa zvýšila o 1 438 tis. Sk
(2006: 548 tis. Sk).

Ak bude nutné investície držané do splatnosti reklasifikovať,
hodnota investícií sa zvýši o 10 190 tis. Sk (2006: 22 815 tis. Sk)
na ich reálnu hodnotu s protizápisom do rezerv z precenenia
na reálnu hodnotu vo vlastnom imaní.

Opravná položka je zrušená/rozpustená, iba ak je pohľadávka
odpísaná alebo inkasovaná.

Obstarávacia cena investície v dcérskej spoločnosti
SSE-D

Dôchodkové plnenia

Podľa IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná
závierka, paragraf 37, investície v dcérskych, pridružených
a spoločných podnikoch majú byť v individuálnej účtovnej
závierke zaúčtované buď v obstarávacej cene, alebo v súlade
s IAS 39 – Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie.
Investícia v dcérskej spoločnosti SSE-D je zaúčtovaná v tejto
účtovnej závierke v obstarávacej cene.

Súčasná hodnota záväzku z titulu dôchodkového plnenia
závisí od množstva faktorov a predpokladov, ktoré vyplývajú
z použitia poistnomatematických metód výpočtu. Predpoklady použité pri výpočte čistých nákladov (výnosov) týkajúcich sa zamestnaneckých požitkov zahŕňajú diskontný faktor. Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto predpokladov majú
vplyv na výpočet záväzku z titulu záväzkov z dôchodkového
plnenia.
Spoločnosť stanoví príslušnú diskontnú sadzbu na konci
každého roku. Ide o úrokovú mieru, ktorá je vhodná na stanovenie súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich hotovostných tokov na vyrovnanie záväzku z titulu dôchodkových
plnení. Pri stanovení príslušnej diskontnej sadzby Spoločnosť
berie do úvahy úročenie vysokokvalitných korporátnych dlhopisov vydaných v mene, v ktorej budú plnenia zamestnancom vyplácané a ktorých doby splatnosti je porovnateľná
s odhadovanou splatnosťou záväzku z titulu dôchodkových
plnení.

Z pohľadu materskej spoločnosti ako samostatnej vykazovacej spoločnosti transakcia odčlenenia časti podniku predstavuje výmenu nemonetárnych aktív (distribučný biznis) za iné
nemonetárne aktíva (podiel na základnom imaní dcérskej
spoločnosti). Výmena nemonetárnych aktív (vrátane skupín monetárnych a nemonetárnych aktív) je opísaná v IAS
16.24-25 a IAS 38.45-46, odvolávajúc sa na komerčnú podstatu transakcie. Obstarávacia cena nemonetárnych aktív získaných výmenou je stanovená na základe reálnej hodnoty
okrem prípadov, ak transakcia nemá komerčnú podstatu.
Konfigurácia relevantných peňažných tokov pred
a po výmennej transakcii je odlišná, preto transakcia
odčlenenia časti podniku má komerčnú podstatu a preto
reálna hodnota distribučného biznisu prevedeného do dcérskej spoločnosti bola stanovená ako obstarávacia cena, a to
vo výške zaplatených peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov (peňažné prostriedky v hodnote 1 200 tis. Sk zaplatené za vklad do základného imania pri vzniku) a vo výške
reálnej hodnoty vložených aktív (24 498 907 tis. Sk). Zisk pri
odčlenení časti podniku z rozdielu reálnej hodnoty vkladu
a jeho účtovnej hodnoty je zaúčtovaný vo výkaze ziskov
a strát.

Ďalšie dôležité predpoklady použité pri výpočte záväzku
z titulu dôchodkových plnení sú odvodené z existujúcich
podmienok na trhu. Dodatočné informácie sú uvedené
v Poznámke č. 11.22.
Ak by sa skutočne použitá diskontná sadzba odlišovala o 1 %
od odhadovanej diskontnej sadzby, účtovná hodnota záväzku z titulu dôchodkových plnení by bola o 11 656 tis. Sk nižšia
alebo o 13 842 tis. Sk vyššia (2006: o 7 893 tis. Sk nižšia alebo
o 9 374 tis. Sk vyššia).
Cenné papiere držané do splatnosti

Pri určovaní reálnej hodnoty vkladu aktíva a pasíva vložené
do SSE-D boli precenené na ich reálnu hodnotu ku dňu
odčlenenia.
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Spoločnosť sa pri klasifikácii nederivátového finančného majetku s pevnými alebo stanoviteľnými platbami a fixným dátumom splatnosti, ako držaného do splatnosti, riadi usmerneniami IAS 39. Táto klasifikácia vyžaduje uplatnenie významných
rozhodnutí, v rámci ktorých Spoločnosť posudzuje svoj zámer
a schopnosť držať tieto investície do splatnosti.
V prípade, že sa Spoločnosti nepodarí držať tieto investície
do splatnosti z iného dôvodu, ako je špecifikovaný v IAS 39,
bude potrebné preklasifikovať celú skupinu na investície
určené na predaj. Investície bude teda potrebné oceniť
v reálnej hodnote a nie v hodnote zistenej pomocou metódy
efektívnej úrokovej sadzby.
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11.5 Ukončované činnosti

SSE si zvolila „stredne štíhlu” formu dcérskej spoločnosti
po odčlenení, čo vyžadovalo presun všetkých kľúčových
distribučných aktivít do SSE-D, ale zároveň ponechalo v SSE
všetky aktivity, ktoré môžu alebo by mohli byť v krátkej
budúcnosti obstarávané za konkurenčných podmienok.
K 30. júnu 2007 bola implementácia úspešne zrealizovaná.
Ako súčasť tohto procesu od 1. januára 2007 boli distribučné
aktivity účtovne a organizačne vyčlenené. Od tohto dátumu
bolo vedené oddelené účtovníctvo pre túto časť aktivít
Spoločnosti. K 30. júnu 2007 boli aktíva a pasíva vzťahujúce
sa k distribučným aktivitám precenené nezávislým znalcom
na ich reálnu hodnotu s použitím majetkovej metódy.

Zákonná požiadavka na odčlenenie distribúcie od ostatných
obchodných aktivít spoločností poskytujúcich integrované
služby v oblasti elektrickej energie bola ustanovená smernicou Európskej únie č. 2003/54 o spoločných pravidlách pre
vnútorný trh s elektrickou energiou. Smernica bola zakomponovaná do slovenskej legislatívy prostredníctvom zákona o energetike č. 656/2004 vydaným v roku 2004. Zákon
stanovuje 30. jún 2007 ako najneskorší dátum na vykonanie
odčlenenia.
SSE začala prípravné práce súvisiace s odčlenením už
v roku 2005. Začiatkom roku 2006 sa uskutočnilo detailné zhodnotenie možných modelov odčlenenia, a to
na základe nasledovných kritérií: 1) úplný súlad s legislatívou, 2) minimálny negatívny dopad na zákazníkov,
3) minimálne náklady pre SSE, 4) minimálny negatívny
dopad na SSE. Vzhľadom na tieto kritéria bola možnosť
vkladu časti podniku vyhodnotená ako optimálna.

Analýza výnosov a nákladov z ukončovaných činností
a výsledok z precenenia aktív alebo odčleňovanej časti sú
nasledovné:

Rok končiaci 31. decembra
6 mesiacov 2007
do odčlenenia
4 685 566

Výnosy
Náklady
Zisk pred zdanením z ukončovaných činností

12 mesiacov 2006
8 140 934

-3 338 945

-5 953 494

1 346 621

2 187 440

-255 858

-373 217

Zisk po zdanení z ukončovaných činností

1 090 763

1 814 223

Zisk pred zdanením z odčlenenia distribučných aktivít vkladom do SSE-D

19 411 650

-

Daň z príjmov

Daň z príjmov
Zisk po zdanení z odčlenenia distribučných aktivít vkladom do SSE-D
Zisk z ukončovaných činností za účtovné obdobie

-

-

19 411 650

-

20 502 413

1 814 223

Rok končiaci 31. decembra
2006
2 771 388

Peňažné toky generované z ukončovaných investičných činností

-495 716

-1 373 330

Peňažné toky generované z ukončovaných finančných činností

-385 953

-1 155 348

Peňažné toky celkom

546 386

242 710
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Peňažné toky generované z ukončovaných prevádzkových činností

6 mesiacov 2007
do odčlenenia
1 428 055

Spoločnosť vložila distribučnú činnosť do svojej dcérskej
spoločnosti SSE–D. Detaily odčlenených aktív a pasív a výnos
z odčlenenia boli nasledovné:
Poznámka
AKTÍVA

7 784 448

Stále aktíva

6 166 333
6 144 986

Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky

11.6

123 303

Stavby

11.6

3 406 985

Stroje, zariadenia, motorové vozidlá a ostatné aktíva

11.6

1 810 372

Nedokončené investície vrátane preddavkov

11.6

804 326
21 347

Nehmotný majetok
Počítačový softvér

11.7

16 878

Nedokončené investície vrátane preddavkov

11.7

2 926

Ostatné aktíva

11.7

1 543

Obežné aktíva

1 618 115

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

1 617 995
120

Ostatné aktíva
ZÁVÄZKY

2 697 191

Dlhodobé záväzky

2 255 778

Dlhodobé rezervy na záväzky

11.22

19 641
355 772

Dlhodobá časť výnosov budúcich období

183 553

Dlhodobé záväzky a odložený daňový záväzok

1 696 812

Dlhodobé bankové úvery a iné pôžičky

441 413

Krátkodobé záväzky

353 705

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Krátkodobé rezervy

11.22

87 708
5 087 257

Čisté aktíva z odčlenených distribučných činností
Celkový výnos z odčlenenia – reálna hodnota investície do SSE-D

11.8

24 498 907
19 411 650

Zisk z odčlenenia distribučných aktivít do SSE-D
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K 1. júlu 2007
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11.6 Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stroje,
zariadenia,
motorové
vozidlá
a ostatné
aktíva

Stavby

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

K 1. januáru 2006
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

191 853

7 872 181

5 995 383

502 549

14 561 966

-

-4 198 685

-3 689 618

-4 128

-7 892 431

191 853

3 673 496

2 305 765

498 421

6 669 535

191 853

3 673 496

2 305 765

498 421

6 669 535

Rok končiaci 31. decembra 2006
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií

-

-

-

1 381 666

1 381 666

7 627

553 390

684 003

-1 245 020

-

Úbytky

-1 097

-3 052

-281

-149

-4 579

Odpisy

-

-217 175

-451 146

-

-668 321

Tvorba opravných položiek

-

-74 754

-24

-

-74 778

Rozpustenie opravných položiek

-

3 126

-

149

3 275

198 383

3 935 031

2 538 317

635 067

7 306 798

Zostatková hodnota na konci obdobia
K 31. decembru 2006
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

198 383

8 420 944

6 555 055

639 046

15 813 428

-

-4 485 913

-4 016 738

-3 979

-8 506 630

198 383

3 935 031

2 538 317

635 067

7 306 798

198 383

3 935 031

2 538 317

635 067

7 306 798

Rok končiaci 31. decembra 2007
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií

-

396

-

827 939

828 335

4 635

217 145

246 206

-467 986

-

-123 303

-3 406 985

-1 810 372

-804 326

-6 144 986

Úbytky

-890

-48 741

-2 270

-

-51 901

Odpisy

-

-128 968

-353 087

-

-482 055

Tvorba opravných položiek

-

-52 936

-

-

-52 936

Vklad do SSE-D

Rozpustenie opravných položiek
Zostatková hodnota na konci obdobia

-

30 071

8

1 409

31 488

78 825

545 013

618 802

192 103

1 434 743

78 825

1 030 218

1 721 644

194 673

3 025 360

-

-485 205

-1 102 842

-2 570

-1 590 617

78 825

545 013

618 802

192 103

1 434 743

K 31. decembru 2007
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
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Podľa účtovných postupov Spoločnosti sa úrokové náklady
nekapitalizujú, a preto úroky nie sú súčasťou obstarávacej
ceny majetku.

Zostatková hodnota strojov a motorových vozidiel prenajatých formou finančného leasingu:
K 31. decembru
2007

2006

Technológia – turbogenerátory

-

27 397

Motorové vozidlá

-

747

Spolu

-

28 144

Počas rokov 2006 a 2007 Spoločnosť nedostala od zákazníkov
žiadny významný dlhodobý hmotný majetok ani peňažné
príspevky za účelom financovani obstarania dlhodobého
hmotného majetku. K 1. júlu 2007 bol dlhodobý hmotný
majetok financovaný dotáciami a príspevkami prevedený
do SSE-D v obstarávacej cene 354 104 tis. Sk a zostatkovej
hodnote 162 222 tis. Sk (k 31. decembru 2006: obstarávacia
cena 354 104 tis. Sk a zostatková hodnota 168 743 tis. Sk).
Opravné položky k stavbám (rekreačné zariadenia, byty,
nepoužívaný majetok) predstavujú dočasné zníženie ich
hodnoty.
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým
hmotným majetkom a nepoužíva ho na ručenie za svoje
záväzky.
Spoločnosť v účtovníctve neeviduje a ani nepoužíva žiadne
významné nehnuteľnosti, ku ktorým k súvahovému dňu ešte
nebol právny nárok Spoločnosti zaevidovaný v katastrálnom
registri.
Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Spoločnosť má zabezpečený majetok formou poistenia voči
rizikám uvedeným v nasledujúcej tabuľke:
Poistná hodnota
k 31. decembru
2007
Poistenie strojov

-

400 065

Budovy, haly a stavby

-

400 065

Živelné poistenie

8 171 310

21 453 547

Budovy, haly a stavby

6 644 976

10 730 062

Stroje, prístroje a zariadenia

1 378 474

10 533 380

22 860

25 105

100 000

100 000

Ostatné náklady

15 000
10 000

5 000
60 000

Poistenie pre prípad krádeže
a vlámania

20 000

25 981

Ostatný hnuteľný majetok
Zásoby
Náklady na odstraňovanie ruín
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11.7 Nehmotný majetok

Počítačový
softvér

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

512 329

27 216

-419 100
93 229
93 229

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

Spolu

K 1. januáru 2006
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

9 705

549 250

-10 260

-

-429 360

16 956

9 705

119 890

16 956

9 705

119 890

Rok končiaci 31. decembra 2006
Stav na začiatku obdobia

-

-

80 880

80 880

59 978

-

-59 978

-

Prírastky
Prevod z nedokončených investícií
Amortizácia

-39 093

-6 722

-

-45 815

Zostatková hodnota na konci obdobia

114 114

10 234

30 607

154 955

K 31. decembru 2006
455 768

26 887

30 607

513 262

Oprávky a opravné položky

-341 654

-16 653

-

-358 307

Zostatková hodnota

114 114

10 234

30 607

154 955

114 114

10 234

30 607

154 955

-

-

76 556

76 556

Obstarávacia cena

Rok končiaci 31. decembra 2007
Stav na začiatku obdobia
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií

85 584

-

-85 584

-

Vklad do SSE-D

-16 878

-1 543

-2 926

-21 347

-49 528

-5 575

-

-55 103

133 292

3 116

18 653

155 061

Amortizácia
Zostatková hodnota na konci obdobia
K 31. decembru 2007
Obstarávacia cena

447 433

18 657

18 653

484 743

Oprávky a opravné položky

-314 141

-15 541

-

-329 682

Zostatková hodnota

133 292

3 116

18 653

155 061

Interne vytvorený nehmotný majetok nie je významný.
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Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým
nehmotným majetkom a nepoužíva ho na ručenie za svoje
záväzky.

11.8 Investície v dcérskych spoločnostiach

Na začiatku obdobia
Prírastky

2007

2006

185 462

184 262

24 498 907

1 200

-

-

24 684 369

185 462

Úbytky
Na konci obdobia

Štruktúra investícií bola nasledovná:

Výška investície
k 31. decembru

Krajina sídla
spoločnosti

Podiel
na základnom
imaní
a hlasovacích
právach v %

Činnosti

Elektroenergetické montáže, a. s. („EEM”)

Slovenská
republika

100 %

Stavebná činnosť

141 100

141 100

Metrológia, spol. s r. o.

Slovenská
republika

100 %

Kalibrácia
meradiel

30 700

30 700

Slovenská
republika
Česká republika

100 %
100 %

Prevádzka
cezhraničných
vedení
Obchod s EE

200
262

200
262

Slovenská
republika

100 %

Distribúcia EE

24 500 107
12 000

1 200
12 000

24 684 369

185 462

Názov

SSE – PPS, spol. s r. o.
SSE CZ, spol. s r. o.
Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a. s. („SSE–D“)
Ostatné

2007

Spolu
Aktíva

Záväzky

Výnosy

Zisk/(Strata)

2006

% podiel

2007*
EEM
Metrológia, spol. s r. o.
SSE – PPS, spol. s r. o.

542 302

154 258

996 230

155 824

100 %

54 588

6 593

56 022

5 360

100 %

57

5

-

-58

100 %

267 871

243 241

1 586 641

18 497

100 %

SSE–D

27 559 856

6 627 686

4 708 055

3 091 018

100 %

Spolu

28 424 674

7 031 783

7 346 948

3 270 641

X

418 299

141 288

657 466

44 464

100 %

48 663

6 030

56 094

3 679

100 %

SSE CZ, spol. s r. o.

2006
EEM
Metrológia, spol. s r. o.
SSE – PPS, spol. s r. o.
SSE CZ, spol. s r. o.

131

20

5

-47

100 %

72 292

66 902

437 689

5 414

100 %
100 %

SSE–D

1 199

44

-

-47

Spolu

540 584

214 284

1 151 254

53 463

X
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* ku dňu schválenia tejto individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie neboli auditované účtovné závierky dcérskych spoločností k 31. decembru 2007 k dispozícii. Informácie v tabuľke sú pripravené na základe neauditovaných predbežných účtovných závierok za rok končiaci k tomuto dátumu.

76

Poznámky k účtovným výkazom

11.9 Finančný majetok

Pôžičky dcérskym spoločnostiam

Štátne dlhopisy

Na začiatku obdobia
Prírastky
Zmena kupónu a neodpísaná
prémia/diskont
Na konci obdobia

2007

2006

467 122

467 588

-

-

-469
466 653

-466
467 122

2007

2006

25 000

25 000

1 928 847

-

-239 780

-

Na konci obdobia

1 714 067

25 000

Dlhodobá časť pôžičiek
dcérskym spoločnostiam

1 236 745

25 000

477 322

-

Na začiatku obdobia
Prírastky
Úbytky

Krátkodobá časť pôžičiek
dcérskym spoločnostiam

Zostatok predstavuje dlhodobé investície do štátnych dlhopisov v slovenských korunách. Dlhopisy v nominálnej hodnote 450 000 tisíc Sk boli obstarané v roku 2004 v troch transakciách za obstarávacie náklady vrátane poplatkov 453 350
tisíc Sk a alikvotný úrokový výnos 8 778 tis Sk. Splatnosť dlhopisov je medzi rokmi 2009 a 2019. Dlhopisy sú uložené vo
VÚB, a.s.

Zostatok k 31. decembru 2006 predstavuje dlhodobú pôžičku
100 % dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s.
Dlhodobá pôžička bola pôvodne splatná 31. augusta 2009.
Na základe schválenia predstavenstvom spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., bola táto pôžička splatená
predčasne – v auguste 2007.

Právo nakladať s cennými papiermi držanými do splatnosti
nie je obmedzené a Spoločnosť ich nepoužíva na ručenie
za svoje záväzky.

Zostatok k 31. decembru 2007 predstavoval nesplatenú
časť dlhodobého úveru čerpaného na rozvoj siete pred
30. júnom 2007, ktorá bola súčasťou odčlenenej časti podniku do SSE-D, a. s. (1 482 060 tis. Sk) a pohľadávky vznikajúce z cash-poolingu (232 007 tis. Sk). Z celkovej pohľadávky
z pôžičiek dcérskym spoločnostiam je suma 1 236 745 tis.
Sk splatná viac ako 12 mesiacov do dňa účtovnej závierky.
Systém cash-poolingu je nástroj riadenia peňažnej hotovosti
centralizujúci všetky disponibilné denné hotovostné zostatky
relevantných bankových účtov dcérskych spoločností na jednom centrálnom bankovom účte materskej spoločnosti
umožňujúci efektívnejšie vykonávanie riadenia peňažnej hotovosti. Cash-pooling SSE sa realizuje prostredníctvom VÚB
banky pre dcérske spoločnosti SSE–D, a. s., EEM, a. s., MEV,
s. r. o., a prostredníctvom ČSOB banky pre dcérsku spoločnosť
SSE CZ, s. r. o.

Spoločnosť nepreklasifikovala žiaden finančný majetok
účtovaný v účtovnej hodnote zistenej efektívnou úrokovou
mierou na finančný majetok účtovaný v reálnej hodnote
(2006: 0).
V rokoch 2007 a 2006 sa neuskutočnil predaj finančného
majetku držaného do splatnosti, ani nebola cez výkaz ziskov
a strát vytvorená opravná položka z dôvodu poklesu jeho
hodnoty.
Reálna hodnota dlhopisov k 31. decembru 2007 je 460 133
tis. Sk (31. december 2006: 474 195 tis. Sk) a je odvodená
od kótovaných trhových ponukových cien. Priemerný úrokový výnos týchto dlhopisov bol 5 % so stanoveným pevným
úrokovým kupónom a bez preceňovacej periódy. 150 000
tis. Sk je splatných medzi 1 a 5 rokmi. Zvyšná časť je splatná
po viac ako 5 rokoch.

Reálna hodnota dlhodobej pôžičky bola určená metódou
diskontovaných peňažných tokov, pričom použitá diskontná
sadzba sa vypočítala ako BRIBOR + 0,7 %. Reálna hodnota
dlhodobej pôžičky sa približovala k jej účtovnej hodnote.
Maximálne vystavenie sa koncentrácii úverového rizika bolo
limitované účtovnou hodnotou pôžičky.

Maximálne úverové riziko k dátumu súvahy predstavuje reálna hodnota dlhových cenných papierov klasifikovaných ako
držané do splatnosti.
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U žiadneho finančného majetku držanom do splatnosti
nedošlo k poklesu hodnoty a ani nie je po lehote splatnosti.
Úverový rating slovenskej vlády je A1.

Žiadna z pôžičiek voči dcérskym spoločnostiam nie je znehodnotená alebo po splatnosti. Dcérska spoločnosť SSE-D nemá

externý úverový rating. Analýza pohľadávok podľa úverovej
kvality založenej na dlhovom pomere je nasledovná:

2007

2006

Dlhový pomer od 0 % do 20 %
Dlhový pomer od 20 % do 50 %

Metrológia, spol. s r. o.; SSE – PPS, spol.
s r. o.;
EEM, a. s.; SSE–D, a. s.

Metrológia, spol. s r. o.;
SSE – PPS, spol. s r. o.;
EEM, a. s.; SSE-D, a. s.

Dlhový pomer od 50 % do 80 %

SSE CZ, spol. s r. o.

SSE CZ, spol. s r. o.;

11.10 Finančné nástroje podľa kategórie
Analýza kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia v súlade s IAS 39 je nasledovná:

Stav k 31. decembru 2007
Pohľadávky podľa súvahy

Pôžičky
a pohľadávky

Držané
do splatnosti

Spolu

-

-

466 653

466 653

Pôžičky dcérskym spoločnostiam

1 714 067

-

-

1 714 067

Pohľadávky z obchodného styku (pred
opravnou položkou) (Poznámka č. 11.13)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

3 227 297
2 626 038

-

-

3 227 297
2 626 038

Spolu

7 567 402

-

466 653

8 034 055

Štátne dlhopisy

Stav k 31. decembru 2007
Záväzky podľa súvahy
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Deriváty
určené
na zaistenie

Deriváty
určené
na zaistenie

Ostatné
finančné
záväzky –
v účtovnej
hodnote

Spolu

Záväzky z obchodného styku

-

2 289 834

2 289 834

Pôžičky od dcérskych spoločností (nevyfakturované distribučné
poplatky)
Pôžičky od dcérskych spoločností – cash-pooling

-

1 587 820
1 204 328

1 587 820
1 204 328

Bankové úvery

-

1 984 291

1 984 291

Forwardové menové kontrakty

1 364

-

1 364

Spolu

1 364

7 066 273

7 067 637
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Pôžičky
a pohľadávky

Stav k 31. decembru 2006
Pohľadávky podľa súvahy

Deriváty
určené
na zaistenie

-

Štátne dlhopisy

-

Držané
do splatnosti

Spolu

467 122

467 122

25 000

-

-

25 000

-

14 658

-

14 658

Pohľadávky z obchodného styku (pred
opravnou položkou) (Poznámka č. 11.13)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

2 372 196
2 235 115

-

-

2 372 196
2 235 115

Spolu

4 632 311

14 658

467 122

5 114 091

Pôžičky dcérskym spoločnostiam
Forwardové menové kontrakty

Deriváty
určené
na zaistenie

Stav k 31. decembru 2006
Záväzky podľa súvahy

Ostatné
finančné
záväzky –
v účtovnej
hodnote

Spolu

Záväzky z finančného leasingu

-

23 415

23 415

Záväzky z obchodného styku

-

1 650 398

1 650 398

Pôžičky od dcérskych spoločností – cash-pooling

-

187 869

187 869

Bankové úvery

-

1 848 600

1 848 600

Forwardové menové kontrakty

5 014

-

5 014

Spolu

5 014

3 710 282

3 715 296

11.11 Zásoby

Stav k 31. decembru
2007
Materiál a náhradné diely

2006

105 032

86 362

105 032

86 362

Právo nakladať so zásobami nie je obmedzené a Spoločnosť
ich nepoužíva na ručenie za svoje záväzky.

Poznámky k účtovným výkazom
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Obstarávacia cena zásob zúčtovaná do nákladov a vykázaná
v ostatných prevádzkových nákladoch predstavovala 131 464
tis. Sk (2006: 122 875 tis. Sk).

11.12 Pohľadávky a záväzky voči objednávateľom
zákaziek zo zákazkovej výroby

Od 1. júla 2007 SSE začala vykonávať zákazky pre svoju dcérsku spoločnosť SSE-D.
Výnosy zo zákazkovej výroby vykázané ako výnosy v roku
končiacom 31. decembra 2007 dosiahli výšku 924 806 tis. Sk
(2006: 0).

Stav k 31. decembru
2007
Celkové vynaložené
náklady a zúčtovaný zisk
(mínus zúčtovaná strata)
Znížené o: priebežné
fakturácie
Spolu
Pohľadávka voči
objednávateľom
zákaziek za vykonané
nevyfakturované práce
(Poznámka č. 11.13)
Záväzky voči
objednávateľom zákaziek
za vyfakturované
a nevykonané práce
(Poznámka č. 11.18)
Spolu

2006

606 370

-

-599 115
7 255

-

8 698

-

-1 443
7 255

-

11.13 Pohľadávky z obchodného styku
a iné pohľadávky
Stav k 31. decembru
2007

2006

Krátkodobé pohľadávky a poskytnuté zálohy:
Pohľadávky z obchodného styku, ktoré nie sú po splatnosti ani znehodnotené

966 760

115 436

-

Individuálne znehodnotené pohľadávky

1 061 842

1 405 436

Pohľadávky z obchodného styku (pred znížením o opravnú položku)

Pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú po splatnosti, ale nie znehodnotené

3 227 297

2 372 196

Znížené o: opravná položka k pohľadávkam

-955 528

-1 285 294

Pohľadávky z obchodného styku – netto

2 271 769

1 086 902

-

14 658

Forwardové menové kontrakty (Poznámka 11.14)

8 698

-

DPH – pohľadávka

169 735

107 549

Preddavky

132 548

-

41 112

22 098

2 623 862

1 231 207

Pohľadávka voči objednávateľom zákaziek za vykonané nevyfakturované práce (Poznámka 11.12)

Ostatné pohľadávky vrátane príjmov budúcich období

Výročná správa 2007

2 050 019
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Štruktúra pohľadávok z obchodného styku podľa lehoty
splatnosti je nasledovná:

K 31. decembru 2007 mala Spoločnosť individuálne znehodnotené pohľadávky z obchodného styku v brutto výške
1 061 842 tis. Sk (2006: 1 405 436 tis. Sk). K týmto pohľadávkam
bola k 31. decembru 2007 vytvorená opravná položka vo
výške 955 528 tis. Sk (2006: 1 285 294 tis. Sk). Znehodnotené
pohľadávky sa týkajú veľkoodberateľov aj maloodberateľov,
ktorí sa dostali do neočakávane zložitej ekonomickej situácie.
Očakáva, sa, že časť pohľadávok bude splatená. Veková
štruktúra týchto pohľadávok bola nasledovná:

Stav k 31. decembru

Pohľadávky v lehote
splatnosti

2 050 019

2006

966 760

Pohľadávky po lehote
splatnosti

1 177 278

1 405 436

2007

2006

Spolu

3 227 297

2 372 196

127 517

144 922

19 333

17 460

Od 1 do 90 dní
Od 91 do 180 dní
Od 181 to 360 dní

Štruktúra pohľadávok z obchodného styku, ktoré nie sú ani
po splatnosti svojej ani znehodnotené podľa ich úverovej
kvality, je nasledovná:

Viac ako 361 dní
Individuálne
znehodnotené
pohľadávky celkom

Stav k 31. decembru
2007

2006

Maloodber – domácnosti

106 590

173 172

Maloodber – podnikatelia

91 866

45 869

468 279
1 383 284

449 889
297 830

Veľkoodber – právnické
osoby
Ostatní zákazníci
- z toho pohľadávky
z obchodného
styku voči dcérskym
spoločnostiam
Pohľadávky
z obchodného styku,
ktoré nie sú po splatnosti
ani znehodnotené

1 127 606

2 050 019

966 760

2006
-

Pohľadávky
z obchodného styku,
ktoré sú po splatnosti,
ale nie znehodnotené

115 436

-

Poznámky k účtovným výkazom

1 405 436

2007

2006
1 552 668

Tvorba opravnej položky
k pohľadávkam

193 315

124 968

Rozpustenie nepoužitej
časti opravnej položky

-302 483

-289 293

Odpis pohľadávok
z dôvodu
nevymožiteľnosti
Na konci obdobia

-220 598
955 528

-103 049
1 285 294

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, pričom percento tvorby závisí od typu zákazníka.

Stav k 31. decembru
115 436

1 061 842

1 285 294

Na začiatku obdobia

K 31. decembru 2007 boli pohľadávky z obchodného styku
vo výške 115 436 tis. Sk (2006: 0 tis. Sk) po splatnosti, ale nie
znehodnotené. Tieto pohľadávky predstavujú pohľadávky
voči dcérskym spoločnostiam SSE a ich veková štruktúra je
nasledovná:

2007

24 032
1 219 022

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

29 485

Od 1 do 90 dní

31 251
883 741
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2007

pohľadávok. Spoločnosť nie je vystavená koncentrácii úverového rizika, pretože má veľký počet odberateľov. Spoločnosť
nevyužíva žiadnu formu zaistenia na zabezpečenie svojich
pohľadávok.

Účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku a iných
pohľadávok Spoločnosti je denominovaná v nasledujúcich
menách:
2007

2006

SKK

2 169 784

868 534

EUR

366 485

334 257

CZK

87 585

28 416

8

-

2 623 862

1 231 207

Ostatné
Spolu

Žiadne pohľadávky neboli založené ako záruka. Spoločnosť
nemá obmedzené právo disponovať svojimi pohľadávkami.
Poskytnuté preddavky zahŕňajú „gross-settled“ opcie nakúpené Spoločnosťou, aby znížila riziko nepriaznivých cenových zmien nakupovanej elektriny, ktorá bude doručovaná
koncovým zákazníkom. Opcie expirovali v roku 2007 a ich
opčná prémia bude zúčtovaná do výkazu ziskov a strát
v roku 2008 proporcionálne s dodávkou elektrickej energie
zákazníkom.

Účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku a iných
pohľadávok k 31. decembru 2007 a k 31. decembru 2006
nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty. Maximálna
výška úverového rizika je limitovaná účtovnou hodnotou

11.14 Derivátové finančné nástroje
2007
Majetok

Majetok

Záväzky

Forwardové menové kontrakty – Zaistenia peňažných tokov

-

1 364

14 658

5 014

Krátkodobá zložka

-

1 364

14 658

5 014

Celková reálna hodnota hedgingových derivátov je klasifikovaná ako (a) dlhodobý hmotný majetok alebo záväzok,
ak zostatková doba splatnosti zaistenej položky je viac ako
12 mesiacov, a ako (b) krátkodobý majetok alebo záväzok, ak
doba splatnosti zaistenej položky je kratšia ako 12 mesiacov.
Neefektívna zložka vykázaná vo výkaze ziskov alebo strát,
ktorá vznikla v dôsledku zaistenia peňažných tokov, sa rovná
nule (2006: 0 Sk).
Maximálne úverové riziko k dátumu súvahy predstavuje reálna hodnota finančných derivátov, ktoré sú zaúčtované ako
finančný majetok.

sa priebežne rozpúšťajú do výkazu ziskov a strát v období,
resp. obdobiach, keď má zaistená transakcia vplyv na výkaz
ziskov a strát. Vo všeobecnosti to je do 12 mesiacov od dátumu súvahy.
V rámci svojich prevádzkových aktivít (predaj elektriny v EUR)
je Spoločnosť vystavená kurzovému riziku, ktoré môže
v budúcnosti spôsobiť významné fluktuácie peňažných
tokov. Jednou zo zásad Spoločnosti je eliminovať alebo
obmedziť toto riziko systematickým riadením rizika. Za
týmto účelom Spoločnosť používa deriváty, čo znamená, že
vstupuje do menových forwardových kontraktov s cieľom
zabezpečiť toto riziko. Účtovanie o zabezpečení podľa IAS
39 sa aplikuje na vysoko pravdepodobné predaje denominované v EUR na pokrytie rizika fluktuácie menových kurzov.
Peňažné toky zabezpečované týmito derivátmi budú vznikať
rovnomerne počas roku 2008.
Neexistujú také plánované transakcie, na ktoré sa v minulosti
využívalo účtovanie o zabezpečení, ale ktoré sa už nebudú
vyskytovať.
Počas rokov 2006 a 2007 boli zaistenia 100 % efektívne.

Forwardové menové kontrakty
Teoretická suma istiny otvorených forwardových menových
kontraktov predstavuje k 31. decembru 2007: 501 450 tis. Sk
(2006: 1 019 329 tis. Sk).
Očakáva sa, že k rôznym dátumom v nasledujúcich 12 mesiacoch sa budú realizovať predpokladané vysoko pravdepodobné zaistené transakcie. Zisky a straty zaúčtované vo
vlastnom imaní ako fondy zo zaistenia (Poznámka č. 11.16)
z forwardových menových kontraktov k 31. decembru 2007

Výročná správa 2007

2006
Záväzky
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11.15 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Zákonný rezervný fond je povinne tvorený zo zisku spoločnosti
podľa paragrafu 67 Obchodného zákonníka. Minimálna predpísaná výška zákonného rezervného fondu je špecifikovaná
v paragrafe 217 Obchodného zákonníka a je definovaná nasledovne:: spoločnosť je povinná tvoriť si zákonný rezervný fond
vo výške 10 % zo základného imania pri vzniku spoločnosti. 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 2007: 703 336
tis. Sk (k 31. decembru 2006: 703 336 tis. Sk).
Ostatné rezervy zahŕňajú najmä fond na realizáciu plánovaných
investícií vo výške 70 000 tis. Sk a oceňovacie rozdiely z precenenia derivátov vo výške -1 105 tis. Sk (k 31. decembru 2006:
7 812 tis. Sk). Spoločnosť uzavrela forwardové zmluvy na predaj 15 000 tis. EUR (brutto sumy) za slovenské koruny, ktoré
boli zadefinované ako zabezpečenia peňažných tokov z vysoko pravdepodobných budúcich predajov Spoločnosti.
Splatnosť týchto obchodov je počas roku 2008. Fond na realizáciu plánovaných investícií bol založený na základe dohody
akcionárov Spoločnosti. Použitie tohto fondu je obmedzené
vymedzenými účelmi.
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí 30. mája 2007
schválilo štatutárnu účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o výplate dividend za rok
2006 akcionárom vo výške 1 899 123 tis. Sk. Dividenda
na jednu akciu predstavuje 540 Sk.

Stav k 31. decembru

Krátkodobé bankové
vklady

2006

831 038

319 639

1 795 000
2 626 038

1 915 476
2 235 115

Efektívna úroková miera na krátkodobých bankových vkladoch bola 3,8 % (v roku končiacom 31. decembra 2006: 3,8 %),
pričom tieto vklady mali priemernú dobu splatnosti 7 dní
(v roku 2006: 6 dní). K 31. decembru 2007 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
Hotovosť a zostatky
na bankových účtoch
s pôvodnou dobou
viazanosti menej ako
3 mesiace

2007

2006

2 626 038
2 626 038

2 235 115
2 235 115

Účtovný zisk za rok 2006 v hodnote 2 391 322 tis. Sk bol
rozdelený nasledujúcim spôsobom:

Účtovná hodnota peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov k 31. decembru 2007 a k 31. decembru 2006
nie je významne odlišná od ich reálnej hodnoty. Maximálna
výška úverového rizika je limitovaná účtovnou hodnotou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

968 552

Dividendy zaplatené EDFI

930 571

Prídel do sociálneho fondu

13 419

Tantiémy
Prevod do nerozdeleného zisku

Analýza podľa úverovej kvality je vykázaná v Poznámke
č. 11.3.1. (ii).

Spolu

4 000
474780
2 391 322

Nerozdelený zisk Spoločnosti predstavoval k 31. decembru
2007 hodnotu 22 130 085 tis. Sk (2006: 2 759 571 tis. Sk).

11.16 Vlastné imanie
Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2007 tvorí
3 516 682 kmeňových akcií (k 31. decembru 2006: 3 516 682),
pričom nominálna hodnota jednej akcie je 1 000 Sk. Celá
výška základného imania bola vydaná a plne splatená.

Štatutárny orgán Spoločnosti k dátumu schválenia tejto
individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie nenavrhol
rozdelenie zisku za rok 2007.

V roku 2006 ani v roku 2007 sa neudiali žiadne zmeny týkajúce sa základného imania Spoločnosti. Spoločnosť nemá
žiadne upísané základné imanie, ktoré by nebolo zapísané
v obchodnom registri.
K 31. decembru 2007 vlastní 1 793 508 akcií (51 %) Fond
národného majetku Slovenskej republiky a 1 723 174 akcií
(49 %) vlastní E.D.F. INTERNATIONAL, Francúzsko.

Poznámky k účtovným výkazom

Dividendy zaplatené FNM

Electricité de France pridelilo 14 664 akcií zamestnancom
Spoločnosti ako odmenu vzťahujúcu sa k podmienkam
na priznanie nároku, tak ako je to uvedené v Poznámke
č. 11.2.20. Cena na akciu bola 2 436 Sk. Spoločnosť zúčtovala
náklad vo výške 5 954 tis. Sk s protizápisom vo vlastnom
imaní.
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Peniaze na bežných
účtoch a peňažná
hotovosť

2007

11.17 Výnosy budúcich období
Stav k 31. decembru
2007

2006

Výnosy budúcich období
-

155 699

– krátkodobá časť (a)

-

13 044

– dlhodobá časť (b)

-

87 258

– krátkodobá časť (b)

-

5 986

– dlhodobá časť (c)

-

54 195

– krátkodobá časť (c)

-

3 024

– dlhodobá časť (d)

-

1 984

– krátkodobá časť (d)

-

89

– krátkodobá časť

-

1 146

-

322 425

Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku – dlhodobá časť (a)
Vydržané trafostanice
Pripojovacie poplatky
Preložky energetických zariadení
Ostatné

a.
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b.

Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku predstavujú predovšetkým príspevky platené zákazníkmi
na investičnú výstavbu v ich záujme, ako aj bezodplatne prevedený majetok tvoriaci súčasť distribučnej
siete. Dotácie sú nenávratné a sú vykázané v ostatných
prevádzkových výnosoch počas doby odpisovania súvisiacich aktív.
Majetok nadobudnutý vydržaním (trafostanice) bez
poplatku sa účtuje 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.

c.

d.
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Poplatky za pripojenie predstavujú predovšetkým pripojovacie poplatky nových zákazníkov na existujúcu
elektrickú sieť.
Poplatky za preložky energetických zariadení sa účtujú
obdobne ako vydržané trafostanice (b), čiže hodnota
takýchto poplatkov je naúčtovaná do výnosov budúcich
období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia sa účtuje hodnota vo výške ročného účtovného
odpisu k tomuto majetku.
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11.18 Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Stav k 31. decembru
2006
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči objednávateľom zákaziek za vyfakturované a nevykonané práce

2 259 565

1 510 982

1 443

-

-

23 289

55 529

43 785

Výnosy budúcich období (Poznámka č. 11.17)
Záväzky voči zamestnancom
Sociálne zabezpečenie

20 198

24 590

Časové rozlíšenie záväzkov voči zamestnancom

42 000

40 484

Záväzky z derivátových finančných nástrojov ((Poznámka č. 11.14)

1 364

5 014

Sociálny fond

2 050

2 191

Ostatné záväzky
Spolu

K 31. decembru 2007 mala Spoločnosť uzavreté forwardové
menové kontrakty s bankami: VÚB, a. s., vo výške 501 450 tis.
Sk (2006: 315 007 tis. Sk), Tatrabanka, a. s. 0 Sk (2006: 279 882
tis. Sk) a ČSOB, a. s. SR 0 Sk (2006: 424 440 tis. Sk), ktoré
majú interný úverový rating „A“ zodpovedajúci vysokému
investičnému úverovému ratingu stanovenému externými
úverovými ratingovými agentúrami. Hodnoty pohľadávok
z derivátových kontraktov (Poznámka č. 11.13) nie sú ani
po splatnosti, ani znehodnotené.

30 269

139 416

2 412 418

1 789 751

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia sú vykázané v nasledujúcej tabuľke:
Stav k 31. decembru
2007
Počiatočný stav
k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov

Reálna hodnota záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.

Čerpanie
Ostatné

Žiadne záväzky nie sú zabezpečené formou záložného práva
alebo iného zabezpečenia.

Konečný stav
k 31. decembru

2006

2 191
21 258

4 048
19 911

-20 999

-21 768

-400

-

2 050

2 191

Štruktúra záväzkov podľa lehoty splatnosti je nasledovná:

2006

Záväzky v lehote
splatnosti

2 387 604

1 754 603

Záväzky po lehote
splatnosti
Spolu

24 814
2 412 418

35 148
1 789 751

Poznámky k účtovným výkazom

85

Výročná správa 2007

Stav k 31. decembru
2007

11.19 Bankové úvery a iné pôžičky
Stav k 31. decembru
2007

2006

Dlhodobé
-

Dlhodobé záväzky z finančného leasingu (a)
Dlhodobá časť bankových úverov (b)

19 036

1 738 082

1 528 655

1 738 082

1 547 691

Krátkodobé
-

4 379

246 209

319 945

246 209

324 324

Krátkodobé záväzky z finančného leasingu (a)
Krátkodobá časť bankových úverov (b)

(a) Záväzky z finančného leasingu

Do 1 roka

Minimálna výška leasingových
splátok

Súčasná hodnota minimálnych
leasingových splátok

31. december
2007
-

31. december
2007
-

31. december
2006
6 475
22 556

-

31. december
2006
4 379

Od 1 do 5 rokov

-

19 036

Viac ako 5 rokov

-

-

-

-

-

29 031

-

23 415

Znížené o: budúce finančné náklady

-

-5 616

-

-

Súčasná hodnota minimálnych leasingových splátok

-

23 415

-

23 415

Znížená o: súčasný záväzok

-

-

-

-4 379

Dlhodobý záväzok

-

-

-

19 036
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Záväzky z leasingu sú zabezpečené, pretože vlastnícke právo
k predmetu nájmu neprechádza na nájomcu, ale prechádza
späť na prenajímateľa v prípade porušenia povinností nájomcom.
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(b) Bankové úvery
Splatnosť bankových úverov (okrem záväzkov z finančného
leasingu) je nasledovná:

Stav k 31. decembru
Splatnosť

2007

2006

Krátkodobá časť bankových úverov

246 209

319 945

824 136

870 179

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

Účtovná hodnota a reálna hodnota dlhodobých úverov je
nasledovná:

913 946

658 476

1 984 291

1 848 600

boli zistené diskontovaním peňažných tokoch diskontnou
sadzbou odvodenou z úrokových sadzieb z podobných
pôžičiek vo výške 4,40 % (2006: 4,35 %).

Reálne hodnoty krátkodobých úverov a záväzkov z finančného
leasingu sa významne neodlišujú od ich účtovnej hodnoty,
keďže vplyv diskontovania nie je významný. Reálne hodnoty

Spoločnosť má k dispozícii nasledujúce nečerpané úverové
linky:

Stav k 31. decembru
2007

2007

S pohyblivou úrokovou sadzbou:
k dispozícii do jedného roka

57,000

117,000

k dispozícii viac ako jeden rok

96,753

-

-

-

153,753

117,000

S pevnou úrokovou sadzbou
k dispozícii do jedného roka
Spolu

Poznámky k účtovným výkazom

celkového dlhu k prevádzkovému zisku, vypočítaných
podľa údajov v individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti.
Spoločnosť splnila tieto zmluvné podmienky k súvahovému
dátumu tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Úvery od VÚB, ČSOB a Calyon Bank obsahujú určité zmluvné podmienky, ktoré od Spoločnosti požadujú dosiahnuť
minimálne stanovené ukazovatele celkovej zadlženosti, likvidity, ziskovosti, príjem hotovosti, úrokového krytia a pomeru

Bankové úvery a ich hodnoty sú nasledovné:

Suma v tis. cudzej meny
Banka/veriteľ

Všeobecná
úverová
banka, a. s.

Tatra banka,
a. s.
ČSOB, a. s.
UniCredit Bank
Slovakia, a. s.

CALYON BANK
S.A., pobočka
zahraničnej
banky
Spolu

Banka/veriteľ
Všeobecná
úverová banka,
a. s.

Tatra banka,
a. s.
ČSOB, a. s.
UniCredit Bank
Slovakia, a. s.
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CALYON BANK
S.A., pobočka
zahraničnej
banky
Spolu

Typ

Mena

2007

Suma v tis. Sk

2006

2007

2006

Investičný

EUR

5 210

5 645

175 072

195 165

Investičný

SKK

-

-

176 000

198 000

Investičný

SKK

-

-

-

120 000

Investičný

EUR

10 500

-

352 831

-

Investičný

SKK

-

-

240 000

270 000

Investičný

SKK

-

-

80 000

112 000

Investičný

SKK

-

-

194 590

200 000

Investičný

EUR

3 650

-

122 651

-

Investičný

EUR

11 250

12 500

378 034

432 162

Investičný

SKK

-

-

92 300

115 380

Investičný

SKK

-

-

38 400

57 600

Investičný

SKK

-

-

-

10 000

Investičný
X

EUR
X

4 000
34 610

4 000
22 145

134 413
1 984 291

138 293
1 848 600

Časť splatná
Časť splatná po
v nasledujúcich nasledujúcich
12 mesiacoch
12 mesiacoch
v tis. Sk
v tis. Sk

Úroková
sadzba
% p. a.

Splatnosť

Ručenie

Fixná 3,88 % + 0,3 %

30. 6. 2019

-

14 617

160 455

Fixná 3,85 %

1. 12. 2015

-

22 000

154 000

6M BR + 0,55 %

14. 8. 2007

Bianco zmenka

-

-

Fixná 4,80 %

1. 12. 2019

Bianco zmenka

29 403

323 428

Fixná 4,08 %

31. 12. 2015

-

30 000

210 000

3M BR + 0,50 %

30. 6. 2010

Bianco zmenka

32 000

48 000

3M BR + 0,30 %

31. 12. 2016

-

21 640

172 950

Fixná 4,80 %

1. 12. 2019

-

12 265

110 386

Fixná 4,06 %

14. 9. 2016

-

42 004

336 030

6M BR + 0,40 %

25. 12. 2011

Bianco zmenka

23 080

69 220

3M BR + 0,75 %

20. 12. 2009

Bianco zmenka

19 200

19 200

3M BR + 0,75 %

15. 8. 2007

Bianco zmenka

-

-

Fixná 3,96 %
X

14. 12. 2015
X

X

246 209

134 413
1 738 082
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11.20 Finančné záväzky

Reálna hodnota záväzku z cash-poolingu v Československej
obchodnej banke, Praha, bola vypočítaná na základe
peňažných tokov diskontných sadzieb PRIBID – 0,3 % v roku
2007.

Pôžičky od dcérskych spoločností
2007
Stav na začiatku roka
Prírastky
Úbytky
Stav na konci roka

-

2 792 148

187 869

Reálna hodnota nie je významne odlišná od účtovnej hodnoty pôžičiek. Maximálne úverové riziko je limitované účtovnou
hodnotou pôžičiek.

-187 869
2 792 148

187 869

-

-

2 792 148

187 869

Znížené o dlhodobú časť
finančných záväzkov
Krátkodobá časť
finančných záväzkov

2006

187 869

Zostatok k 31. decembru 2007 predstavuje časť nevyfakturovaných distribučných poplatkov k 1. januáru 2007, ktorá
bola predmetom odčlenenia do SSE-D, a. s., a nebola k súvahovému dňu splatená, v hodnote 1 587 820 tis. Sk (2006: 0 Sk)
a záväzky z cash-poolingu voči dcérskym spoločnostiam
v hodnote 1 204 328 tis. Sk (2006: 187 869 tis. Sk).

Reálna hodnota záväzku z cash-poolingu vo Všeobecnej
úverovej banke bola vypočítaná na základe peňažných tokov
diskontných sadzieb BRIBID – 0,2 % v roku 2007 a BRIBID –
0,2 % p. a. v roku 2006.

11.21 Odložená daň z príjmov

existuje vymožiteľné právo započítať krátkodobú pohľadávku
s krátkodobým záväzkom a ak sa odložená daň z príjmov týka
toho istého daňového úradu.

Odložená daň z príjmov sa počíta v plnej výške z dočasných
rozdielov podľa súvahovej záväzkovej metódy s použitím
základnej daňovej sadzby 19 %.

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

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa započítavajú, ak

Odčlenené
k 1. júlu 2007
177 870

Zaúčtované
o (nákladov)/
výnosov
-28 565

Zaúčtované
do vlastného
imania
-

Stav k 31.
decembru
2007
-26 092

Rezerva na odchodné a podobné rezervy

25 647

-4 173

-4 261

-

17 213

Opravné položky k nedobytným
pohľadávkam
Opravná položka k zásobám

21 114
1 808

-187
-

-2 230
-1 808

-

18 697
-

Ostatné

29 425

-11 400

-3 117

2 091

16 999

-97 403

162 110

-39 981

2 091

26 817

Zrýchlené daňové odpisy

Stav k 1.
januáru 2006
-121 364

Zaúčtované
o (nákladov)/
výnosov
-54 033

Zaúčtované
do vlastného
imania
-

Stav k 31.
decembru
2006
-175 397

Rezerva na odchodné a podobné rezervy

18 223

7 424

-

25 647

Opravné položky k nedobytným
pohľadávkam
Opravná položka k zásobám

49 939
1 217

-28 825
591

-

21 114
1 808

Ostatné

Poznámky k účtovným výkazom

20 516

28 374

-19 465

29 425

-31 469

-46 469

-19 465

-97 403
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Zrýchlené daňové odpisy

Stav k 1.
januáru 2007
-175 397

11.22 Rezervy na záväzky

Stav k 1. januáru 2007

Dôchodkové
programy
(a)
74 523

Odstupné
(b)
60 460

Právne spory
(c)
146 817

Nevýhodné
zmluvy
(d)
-

Ostatné
-

Spolu
281 800

13 693

18 462

14 704

87 588

13 075

147 522

Použitie rezervy

-16 527

-13 141

-

-

-

-29 688

Odčlenené rezervy

-10 761

-11 203

-85 385

-

-

-107 349

-

-24 913

-4 714

-

-

-29 627

60 928

29 665

71 422

87 588

13 075

262 678

Tvorba rezerv

Rozpustenie
nepoužitých rezerv
Stav k 31. decembru
2007

Stav k 31. decembru
Analýza celkových rezerv
Dlhodobé

2007

Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov z dôchodkového plánu sú
nasledovné:

2006

84 023

111 523

Krátkodobé

178 655

170 277

Spolu

262 678

281 800

Stav k 31. decembru
2007
Súčasná hodnota
nezaistených záväzkov
na začiatku roka
Náklady súčasnej služby

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

Náklad úrokový

2007
Súčasná hodnota
nezaistených záväzkov
spojených s odchodom
do dôchodku

57 323
2 210

2 921

2 686

-8 518

-2 650

Ostatné

-2 765

-

Poistnomatematický (zisk)/
strata

49 118

-

Súčasná hodnota
nezaistených záväzkov
na konci roka

91 282

59 569

Vyplatené

Stav k 31. decembru

59 569
6 171

-15 214

Odčlenená časť rezervy

(i) Penzijný program pri odchode do dôchodku

2006

91 282

59 569

Nevykázaný poistnomatematický zisk/(strata)

-49 118

-

Záväzok vykázaný
v súvahe

42 164

59 569

(ii) ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (jubileá a vernostné odmeny)
Stav k 31. decembru
2007

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

Výročná správa 2007

2007

2006

2006

Náklady súčasnej služby

6 171

2 210

Náklad úrokový

2 921

2 686

Celková suma vo
výkaze ziskov a strát
zahrnutá v personálnych
nákladoch

9 092

4 896

90

2006

Súčasná hodnota
nezaistených záväzkov

18 764

14 954

Záväzok vykázaný
v súvahe

18 764

14 954

Poznámky k účtovným výkazom

Priemerný počet
zamestnancov k 31. decembru
2006

Hodnoty vykázané vo výkaze ziskov a strát sú nasledovné:

1 554

Stav k 31. decembru
2007
Náklady súčasnej služby

1 195

553

Vykázaný poistnomatematický (zisk)/strata

5 013

-

565

671

Náklad úrokový
Celková suma vo
výkaze ziskov a strát
zahrnutá v personálnych
nákladoch

Percento zamestnancov,
ktorí ukončia zamestnanecký
Približne 4 % p. a., v závislosti
pomer v SSE pred odchodom
od veku a pohlavia
do dôchodku (miera fluktuácie)

2006

6 773

Očakávaný nárast miezd
– dlhodobý
– krátkodobý
Diskontná miera

1 224

(b.) Rezerva na odstupné

Pohyby v súčasnej hodnote záväzkov programov s definovaným dôchodkovým plnením sú nasledovné:
`

Súčasná hodnota
nezaistených záväzkov
na začiatku roka
Náklady súčasnej služby

2006

14 954
1 195

14 390
553

565

671

Odčlenená časť rezervy

-1 649

-

Vyplatené

-1 314

-660

-

-

5 013

-

Náklad úrokový

Ostatné
Poistnomatematický (zisk)/
strata
Súčasná hodnota
nezaistených záväzkov
na konci roka

Rezerva na odstupné predstavuje odhad výšky odstupného
pre zamestnancov ako výsledok schváleného a odkomunikovaného reštrukturalizačného procesu, ktorý sa dovŕši v roku
2010. Očakáva sa, že čiastky podľa príslušného detailného
plánu pozícií sprevádzajúceho reštrukturalizačný proces
budú vyplatené nasledovne:

Stav k 31. decembru
2007

18 764

2,2 % p. a.
2,5 % p. a.
5,0 % p. a.

Stav k 31. decembru
Rezerva na odstupné

2006

Očakávaná výplata v roku
2007

-

23 460

Očakávaná výplata v roku
2008

6 570

18 500

Očakávaná výplata v roku
2009

11 470

18 500

11 625
29 665

60 460

Očakávaná výplata v roku
2010

14 954

2007

Základné poistnomatematické predpoklady pri stanovení
rezervy na odchodné boli nasledovné:

Priemerný počet
zamestnancov k 31. decembru
2007

1 350

Percento zamestnancov,
ktorí ukončia zamestnanecký
pomer v SSE pred odchodom Približne 0,9 % p. a., v závislosti
do dôchodku (miera fluktuácie)
od veku a pohlavia

Poznámky k účtovným výkazom

3,7 % p. a.
3,6 % p. a.
4,33 – 5,03 % p. a.
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Očakávaný nárast miezd
– dlhodobý
– krátkodobý
Diskontná miera

(c) Rezerva na právne spory

livo zohľadnené všetky prípady, ktoré odzrkadľujú najväčšiu
pravdepodobnosť naplnenia záväzku. Spoločnosť zvážila
aj alternatívne možnosti vysporiadania právnych sporov,
pričom podľa názoru manažmentu nie je pravdepodobné,
že by niektorá z nich mohla materiálne ovplyvniť výšku sumy
potrebnej na ich urovnanie. Pri kalkulácii rezervy boli zobrané
do úvahy možné riziká, pričom bola zohľadnená špecifická
povaha právnych sporov Spoločnosti, ako aj neexistencia
podobných prípadov v minulosti. Predpokladá sa, že zostatok
k 31. decembru 2007 bude vyrovnaný do decembra 2008.

Spoločnosť eviduje od tretích strán nároky na finančné vyrovnanie vo výške 71 422 tis. Sk, ktoré sa riešia právnou cestou. Rezerva je vytvorená k tým právnym sporom, pri ktorých
je k súvahovému dňu pravdepodobné, že prevod ekonomických úžitkov bude potrebný na vyrovnanie týchto záväzkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky
týchto záväzkov.
Podľa názoru manažmentu Spoločnosti po využití adekvátnych právnych služieb výsledok týchto právnych sporov
nespôsobí žiadne významné straty nad rámec vytvorenej
rezervy.

(d) Rezerva na nevýhodnú zmluvu
Spoločnosť podpísala zmluvu na ročnú dodávku elektrickej
energie s jedným zo svojich významných zákazníkov. K súvahovému dňu sú očakávané tržby zabezpečené príslušnými
nákupnými zmluvami. Spoločnosť posúdila svoje povinnosti
vyplývajúce zo zmlúv s týmto zákazníkom a zaúčtovala rezervu na nevyhnutné straty vyplývajúce z jej zmluvných záväzkov. Rezerva bude v plnej miere použitá do konca roku
2008.

Rezerva sa vzťahuje najmä na prípady porušenia podmienok
zmluvy o vymáhaní pohľadávok Spoločnosti. Výška rezervy
predstavuje odhad výdavku potrebného na vyrovnanie
súčasného záväzku vykázaného ku dňu zostavenia súvahy,
t. j. suma, ktorú by Spoločnosť uhradila na vyrovnanie záväzku. Odhad je stanovený na základe posúdenia manažmentu
a právnikov Spoločnosti. Pri tvorbe rezervy boli jednot-

11.23 Tržby
Tržby zahŕňajú nasledovné položky:
2007

2006

14 585 767

13 016 719

Tržby z predaja elektriny – domácnosti

6 119 133

6 221 829

Tržby z predaja elektriny – dlhodobé zmluvy, spotové zmluvy,
sprostredkovanie, odchýlky, cezhraničný profil
Tržby z predaja elektriny SSE-D na krytie ich sieťových strát a vlastnej spotreby

2 741 029
370 849

1 115 910
-

Údržba a prevádzka prenosovej siete

27 259

49 226

Tržby za stavebné a montážne práce

8 990

8 615

Tržby za dodávky a distribúcie elektrickej energie:
Tržby z predaja elektriny – veľkoodberatelia a drobní podnikatelia

Ostatné tržby:

Ostatné tržby
Spolu

Výročná správa 2007

Korporátni zákazníci Spoločnosti sú oprávnení obstarávať
elektrinu na otvorenom trhu. Do 30. júna 2007 poskytovala Spoločnosť prístup do distribučnej siete za regulovaný poplatok. Slovensko je v súčasnosti v procese úplnej
implementácie smernice EÚ o trhu s elektrickou energiou,

25 136

16 917

23 878 163

20 429 216

ktorá priniesla postupnú úplnú liberalizáciu trhu, v rámci
ktorého sú všetci zákazníci (vrátane domácností od 1. júla
2007) oprávnení obstarávať elektrinu na otvorenom trhu.
Od tohto dátumu taktiež prešlo aj poskytovanie prístupu
do distribučnej siete na SSE-D.
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11.24 Nákup elektrickej energie a súvisiace
poplatky, distribučné poplatky
Nasledujúce položky boli zahrnuté do nákupov elektrickej
energie a súvisiacich poplatkov:
2007

2006

11 008 022

8 995 916

Nákup elektrickej energie z:
Dlhodobé zmluvy

2 044 323

1 445 889

Dodávky zo zahraničia

889 353

688 767

Teplárne

227 865

99 003

Ostatné

115 504

189 884

4 362 149

-

1 690 857
20 338 073

3 469 021
14 888 480

2007

2006

637 380

644 614

56 336

136 402

173 582

183 514

Spotové zmluvy a náklady na vysporiadanie odchýliek

Poplatky platené SSE-D za prístup do distribučnej siete
Poplatky platené prevádzkovateľovi distribučnej siete (poplatky za systémové služby, poplatky
za prevádzku siete, poplatky za prístup k distribučnej sieti)
Spolu

11.25 Personálne náklady
Mzdy a platy
Ostatné mzdové náklady
Penzijné náklady – fondy so stanovenými príspevkami
Náklady súčasnej služby

7 366

2 763

Nákladový úrok vzťahujúci sa k dôchodkovým a ostatným zamestnaneckým požitkom

3 486

3 357

5 013

-

883 163

970 650

2007

2006

Opravy a údržba

127 460

230 186

Materiál a ostatné vstupy

277 900

291 928

20 582

44 384

Náklady na konzultačné služby

93 979

61 228

Náklady na poštové a telekomunikačné služby

82 852

87 541

Poistné

24 040

26 630

Výsek lesov

25 796

48 973

118 351

107 777

29 127

50 075

Vykázaný poistnomatematický (zisk)/strata
Spolu

Meranie spotrebovanej elektriny

Služby IT
Metrologické výkony
Tvorba/(rozpustenie) opravnej položky k majetku a zásobám

16 116

74 612

Dane a ostatné poplatky

20 768

19 585

6 365

1 649

Operatívny leasing

42 271

38 553

Kurzové straty

91 264

46 277

Rezerva na nevýhodnú zmluvu (Poznámka č. 11.22d)

87 588

-

885 576

-

Postúpené pohľadávky

Poddodávky v rámci zákazkovej výroby
Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

Poznámky k účtovným výkazom
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211 993

161 383

2 162 028

1 290 781
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11.26 Ostatné prevádzkové náklady

11.27 Ostatné prevádzkové výnosy
2007
19 308

Zisk z predaja dlhodobého majetku

2006
19 915

Zisk z predaja materiálu

23 688

12 376

Telekomunikačné a IT služby

48 084

25 361

Výnosy z SLA zmlúv

956 049

-

Zákazková výroba

924 806

-

Rozpustenie opravných položiek k pochybným a sporným pohľadávkam

104 782

164 325

Kurzové zisky

90 058

34 433

Prepravné služby

24 808

873

Ostatné

83 041

79 439

2 274 624

336 722

Spolu

11.28 Finančné výnosy netto
2007

2006

Výnosové úroky
110 530

78 813

– Výnosové úroky z investícií držaných do splatnosti

22 570

22 570

– Výnosové úroky z pôžičiek spriazneným stranám

35 276

1 108

1 663

-

-75 999

-67 664

-1 100

-2 516

– Výnosové úroky z krátkodobých vkladov v banke a bežných účtov

– Výnosové úroky z cash–poolingu
Nákladové úroky
– Nákladové úroky na bankové úvery
– Nákladové úroky na finančný leasing

-13 052

-3 321

Kurzové zisky

35 587

25 630

Kurzové straty

-18 029

-21 310

83 698

825

– Nákladové úroky na cash–pooling

Výnosy z dividend

381

956

Ostatné finančné náklady

-18 631

-2 686

Finančné výnosy netto

162 894

32 405

Ostatné finančné výnosy
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Výnosy z dividend zahŕňajú výnosy z dividend prijatých
od dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., vo
výške 83 698 tis. Sk.
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11.29 Daň z príjmov
Prevod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je nasledovný:
Rok končiaci 31. decembra
2007
Zisk pred zdanením
Teoretická daň z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 19 %
– Jednorazový zisk z odčlenenia distribučných činností nepodliehajúci zdaneniu (trvalý rozdiel) *
– Ostatné príjmy nepodliehajúce zdaneniu (trvalé rozdiely)

2006

21 806 909

2 934 296

4 143 312

557 516

-3 688 214

-

-15 902

-11 757

3 375

-

73 340

-

8 249

-

8 389
10 677

-2 785

543 226

542 974

39 981

46 469

– Splatná daň za vykazované obdobie z pokračujúcich činností

236 710

126 073

– Splatná daň za vykazované obdobie z ukončovaných činností (Poznámka č. 11.5)

255 858

373 217

– Daňovo neuznateľné náklady (trvalé rozdiely)
– Daňovo neuznateľné náklady (trvalé rozdiely) – Unbundling
– Odpis odloženej daňovej pohľadávky
– Príjem zdanený v bežnom období, ale zaúčtovaný v predošlých obdobiach (prijatý úrok
z omeškania)
– Daň z príjmov týkajúca sa minulých období

Celkovo vykázaná daň
Celková daň za vykazované obdobie zahŕňa:
– Odložený daňový náklad/(výnos) (Poznamka č. 11.21)

– Daň z príjmov týkajúca sa minulých období

10 677

-2 785

543 226

542 974

* V súlade s Poznámkou č. 11.2.16 odložený daňový záväzok vznikajúci z precenených aktív a pasív prevedených do dcérskej spoločnosti SSE–D nebol vykázaný,
keďže dividendový výnos nie je v Slovenskej republike predmetom zdanenia..

Sadzba dane z príjmov pre rok 2007 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy na dani.

11.30 Podmienené záväzky
Zdanenie

Poznámky k účtovným výkazom
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Nakoľko niektoré ustanovenia daňovej legislatívy Slovenskej republiky umožňujú viac ako jeden výklad a taktiež
v praxi, kde daňové úrady robia arbitrárne rozhodnutia
o podnikateľských aktivitách vo všeobecnosti nestabilnom
prostredí, daňové úrady môžu prijať rozhodnutia o zdanení
podnikateľských aktivít, ktoré nemusia byť v súlade s interpretáciou týchto aktivít manažmentom Spoločnosti. Zdaňovacie
obdobia 2001 až 2003 boli predmetom komplexnej daňovej
kontroly a nasledujúce roky až do r. 2006 zostávajú otvorené
pre možnosť vyrubenia daňovej povinnosti. Manažment sa
nazdáva, že jeho interpretácia daňovej legislatívy je náležitá,
a preto žiadne rezervy pre túto oblasť neboli vytvorené.

11.31 Zmluvné záväzky
a.

Spoločnosť si prenajíma rôzne stroje a zariadenia na základe
vypovedateľných zmlúv o operatívnom leasingu. Výpovedná
lehota zo strany Spoločnosti je u týchto zmluvách 12 mesiacov.

Budúce investičné výdavky

Investičné výdavky zmluvne dohodnuté ku dňu účtovnej
závierky, avšak nevykázané v účtovnej závierke:
2007

Náklady na leasing počas roka, vykázané vo výkaze ziskov
a strát sú uvedené v Poznámke č. 11.26.

2006

Dlhodobý hmotný
majetok
Nehmotný majetok

157 903
6 660

48 620
2 051

Spolu

164 563

50 671

Budúce minimálne leasingové platby z nevypovedateľných
operatívnych leasingových zmlúv (teda ročný náklad leasingov s ročnou výpovednou lehotou) sú splatné nasledovne:
2007

b.

Povinnosti z operatívneho leasingu – kde Spoločnosť
vystupuje ako nájomca

Do 1 roku

40 722

35 727

-

-

1 až 5 rokov

-

-

40 722

35 727

Viac ako 5 rokov

Spoločnosť si neprenajíma majetky na základe nevypovedateľného operatívneho leasingu.

Spolu

2006

11.32 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Rok končiaci 31. decembra
Poznámka
Zisk pred zdanením

2007

2006

21 806 909

2 934 296

Úpravy o:
Odpisy

11.6

482 055

668 321

Amortizácia

11.7

55 103

45 815

16 117

74 612

Zvýšenie záväzku z dôchodkového plnenia

11.22

13 693

7 591

Zisk/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku

11.27

Zmena opravných položiek k dlhodobému majetku a zásobám

Kurzový zisk z precenenia úveru

-19 308

-19 915

-20 480

-16 880

-170 039

-102 491

Výnosový úrok

11.28

Nákladový úrok

11.28

90 151

73 501

Výnosy z investícií

11.28

-83 698

-

Zmena opravných položiek k pohľadávkam

11.13

-109 168

-164 325

Zmena stavu rezerv

11.22

104 202

45 124

Jednorazový zisk z odčlenenia časti podniku

11.5

-19 411 650

-

-8 465

-

Ostatné nepeňažné pohyby
Zmeny pracovného kapitálu:

-13 338

-22 169

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

-1 316 134

-48 849

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky, výnosy budúcich období

1 944 586

331 780

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

3 360 536

3 806 411
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Zásoby (brutto)
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Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku vo výkaze
peňažných tokov zahŕňajú:
Rok končiaci 31. decembra
2007

2006

Zostatková hodnota

47 056

3 618

Zisk/(strata) z predaja dlhodobého hmotného majetku

19 308

19 915

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku

66 364

23 533

11.33 Transakcie so spriaznenými stranami

c.

dcérske spoločnosti
 EEM, a. s., Žilina
 Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina
 SSE CZ, s. r. o., Praha
 SSE–D, a. s., Žilina
 SSE–PPS, s. r. o.

d.

spoločné podniky, v ktorých je účtovná jednotka
spoločníkom
 Energotel, a. s., Bratislava
 SPX, s. r. o., Žilina

e.

členenia kľúčového vedenia účtovnej jednotky alebo jej
materskej spoločnosti
 členovia predstavenstva
 členovia dozornej rady
 divízni riaditelia

f.

štátom kontrolované subjekty

Spriaznené strany so Spoločnosťou zahŕňajú:
priama a najvyššia materská spoločnosť
 EDF International
 Electricité de France

b.

subjekty pod spoločnou kontrolou skupiny EDF
 EDF Trading Limited, organizačná zložka
 EDF International distribution
 EDF Serect
 EnBW Service GmbH
 Entrade Slovakia, s. r. o.
 D-Energia Kereskedelmi KFT
 Energie Baden Wűrttemberg, organizačná zložka
 Dalkia ČR, a. s.
 Everen SP.Z O.O.
 Démasz, AG. Szeged
 EDF Trading Limited London
 Atel Slovensko, s. r. o., Bratislava
 EDF Polska SP.Z O.O. Warszawa
 EDF – GDF DPRS-DSS-SMART
 EDF Centre Expertise Ré Seaux Sud Oue
 Emasz Miskolc

Poznámky k účtovným výkazom

Cenová politika so spriaznenými stranami
Významné transakcie so spriaznenými stranami boli
uskutočnené na základe zmlúv a za bežných obchodných
podmienok.
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a.

zostatky k 31. decembru 2007, sú opísané nižšie. Zostatky
so spriaznenými stranami k 31. decembru 2007 sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:

Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Druh vzťahu so spriaznenými stranami, s ktorými Spoločnosť
uskutočnila významné transakcie alebo mala významné

a

b

c

d

-

72 847

1 243 137

2 722

pôžička pre SSE-D

-

-

1 465 719

-

pohľadávka z cash-poolingu

-

-

232 007

-

úroky

-

-

16 341

-

záväzok z cash-poolingu

-

-

-1 204 328

-

krátkodobé finančné záväzky

-

-

-1 587 820

-

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

-

-64 331

-547 368

-48 993

Pohľadávky z obchodného styku (brutto)
Ostatné pohľadávky (brutto)

Pôžičky

Výnosy a náklady so spriaznenými stranami za rok končiaci
31. decembra 2007 boli nasledovné:

a

b

c

d

Predaj elektrickej energie

-

835 280

863 469

-

Tržby z poskytnutých služieb

-

9

1 994 047

22 330

Výnosy z prenájmu

-

217

5 979

2 069

Ostatné výnosy

-

-

201

-

Predaj materiálu

-

-

475 585

-

Predaj nehnuteľností

-

-

37

-

Nákup elektrickej energie

-

-632 093

-172 419

-

Nákup materiálu a ostatných vstupov

-

-

-10

-

Služby

-

-524

-5 007 570

-60 147

Ostatné náklady

-

-

-1 542

-

Výnosové úroky

-

-

35 920

-

Nákladové úroky

-

-

-13 052

-

Príjem z dividend

-

-

83 698

-

Druh vzťahu so spriaznenými stranami, s ktorými Spoločnosť
uskutočnila významné transakcie alebo mala významné
zostatky k 31. decembru 2006, sú opísané nižšie. Zostatky

so spriaznenými stranami k 31. decembru 2006 sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:

a
Pohľadávky z obchodného styku (brutto)

b

c

d

-

13 799

74 331

3 612

-

-

25 000

-

Ostatné pohľadávky (brutto)
pôžička pre EEM
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Pôžičky
záväzok z cash-poolingu

-

-

-187 869

-

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

-

-39 693

-28 904

-334
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Výnosy a náklady so spriaznenými stranami za rok končiaci
31. decembra 2006 boli nasledovné:
a

b

Predaj elektrickej energie

-

Tržby z poskytnutých služieb
Výnosy z prenájmu

c

d

149 678

60 509

-

-

174

7 789

18 023

-

766

3 201

2 025

Ostatné výnosy

-

-

147

-

Predaj materiálu

-

-

239 131

-

Predaj nehnuteľností

-

-

57

-

Nákup elektrickej energie

-

-625 023

-63 842

-

Služby

-

-1 755

-195 651

-19 956

Výnosové úroky

-

-

1 108

-

Nákladové úroky

-

-

-3 321

-

Príjem z dividend

-

-

-

825

Vláda Slovenskej republiky má významný vplyv na Spoločnosť,
a je preto považovaná za spriaznenú stranu. V súčasnosti
vláda Slovenskej republiky neposkytuje širokej verejnosti
ani spoločnostiam, v ktorých má významný vplyv, úplný
zoznam spoločností, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované
priamo alebo nepriamo štátom. Vzhľadom na tieto okolnosti vedenie Spoločnosti zverejňuje iba informácie, ktoré
jej účtovný systém umožňuje zverejňovať vo vzťahu k aktivitám so spoločnosťami s kontrolou štátu a so spoločnosťami,
o ktorých vedenie Spoločnosti predpokladá na základe
svojho najlepšieho vedomia, že by mohli byť považované
za spoločnosti s kontrolou štátu.

k spoločnostiam s kontrolou štátu vedenie Spoločnosti analyzovalo transakcie s najväčšími zákazníkmi a zverejnilo zostatky a výsledky operácií s nasledujúcimi skupinami spoločností,
ktoré sú zahrnuté v tabuľkách nižšie: 1) 100 % štátne dcérske
spoločnosti a vládne inštitúcie a 2) najväčšie spoločnosti,
v ktorých štát kontroluje nadpolovičnú časť ich základného
imania. Táto individuálna účtovná závierka zverejňuje tie
transakcie, ktoré spĺňajú tieto kritériá: ročný obrat prekročil
30 miliónov Sk alebo konečný zostatok na konci účtovného
obdobia prekročil 10 miliónov Sk.
Transakcie s vládnymi inštitúciami a so spoločnosťami s kontrolou štátu sa uskutočnili za bežných obchodných podmienok. K 31. decembru 2007 a 31. decembru 2006 otvorené
zostatky s vládnymi inštitúciami a so spoločnosťami s kontrolou štátu boli nasledovné:

Táto účtovná závierka zahŕňa informácie o transakciách
s vládnymi inštitúciami a spoločnosťami, v ktorých vláda priamo vlastní najmenej 50 % ich základného imania. Vo vzťahu

Rok ukončený 31. decembra
2007

2006

Pohľadávky z obchodného styku (brutto)
SE a SEPS

81 634

16 339

ostatné spoločnosti

60 192

36 369

466 653

467 122

-6 296

-17 373

-551 026

-492 423

-

-

Ostatné pohľadávky
štátne dlhopisy

Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku a ostatným pohľadávkam k 31. decembru

SE a SEPS
ostatné spoločnosti

Poznámky k účtovným výkazom

99

Výročná správa 2007

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Výnosy a náklady so spoločnosťami s kontrolou štátu a vládnymi inštitúciami boli nasledovné:
2007

2006

717 281

101 970

ostatné spoločnosti

1 593 006

1 429 357

Nákup elektrickej energie
a súvisiace poplatky
- SE

-6 308 951

-7 515 229

- SEPS

-1 693 562

-3 436 010

-

-

22 500

22 500

Predaj elektrickej energie
a súvisiace poplatky
SE a SEPS

- ostatné spoločnosti

Výnosové úroky zo
štátnych dlhopisov

SEPS, a. s. (slovenský operátor prenosovej siete), je pod kontrolou Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva SR a Fondu národného majetku. V Slovenských
elektrárňach, a. s. (hlavný slovenský výrobca elektriny), má Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva hospodárstva
SR a Fondu národného majetku 34 % podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení.

Odmeňovanie vedúcich pracovníkov
Štruktúra odmien prijatých členmi predstavenstva a ostatnými členmi štatutárnych orgánov Spoločnosti v roku 2007
a 2006:

Rok ukončený 31. decembra
Predstavenstvo a vedúci pracovníci

2007

2006

27 685

29 633

1 600

1 000

Požitky po skončení zamestnaneckého pomeru

-

-

Odstupné

-

-

1 314

1 120

-

-

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Tantiémy

Ostatné nepeňažné príjmy
Pôžičky a prijaté preddavky

-

-

30 599

31 753

Poskytnuté záruky
Spolu

Rok ukončený 31. decembra
Dozorná rada

2007
5 970

13 337

Tantiémy

1 940

2 130

-

-

Požitky po skončení zamestnaneckého pomeru

-

-

202

289

Pôžičky a prijaté preddavky

-

-

Poskytnuté záruky

-

-

8 112

15 756

Odstupné
Ostatné nepeňažné príjmy

Výročná správa 2007

2006

Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky

Spolu

100

Poznámky k účtovným výkazom

101

Výročná správa 2007

Poznámky k účtovným výkazom

