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1 Príhovor predsedu predstavenstva
Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri a priatelia,
rok 2006 bol pre Stredoslovenskú energetiku, a. s., opäť veľmi
dynamickým obdobím. Počas neho sme spolu s našimi manažérmi a zamestnancami úspešne zvládli výzvy, ktoré sú súčasťou pokračujúcej liberalizácie trhu v energetike, a efektívne
pripravili budúci rozvoj našej spoločnosti v regióne stredného
Slovenska.
Rok 2006 sa začal vo veľmi zložitom prostredí pre naše aktivity, pretože celý región stredného Slovenska bol v januári 2006
zasiahnutý dramatickým kalamitným počasím s veľkým množstvom snehu a silným vetrom, čo spôsobilo značné poškodenia
na našej sieti. Spoločnosť okamžite zasiahla za pomoci všetkých
svojich prostriedkov a skupín profesionálnych pracovníkov. Naši
zamestnanci spolu so zamestnancami našej dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., pracovali vo dne v noci
v teréne s jediným cieľom: obnoviť čo najrýchlejšie dodávku
elektrickej energie pre našich zákazníkov. Verejný záujem je
jednou z hlavných hodnôt našej spoločnosti a tvorí významnú
súčasť nášho strategického cieľa.
Ďalším dôležitým úspechom roku 2006 bolo pre nás, naše dcérske spoločnosti a pre celý región stredného Slovenska dokončenie a priemyselné spustenie výstavby rozsiahleho priemyselného závodu KIA a MOBIS neďaleko Žiliny. Sme veľmi hrdí na
to, že tento významný zákazník si vybral práve nás ako partnera
v oblasti energetiky pre zásobovanie svojich priemyselných zariadení elektrickou energiou prostredníctvom nového 110 kV
vedenia a rozvodní, ktoré SSE vybudovala výhradne pre tohto
dôležitého zákazníka.
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Aj z dôvodu predĺženia dodávky elektrickej energie ďalšiemu gigantovi v oblasti automobilového priemyslu, PSA v Trnave, kde
SSE dodáva elektrinu už od roku 2005, som obzvlášť hrdý na
to, že Vás môžem informovať o tom, že SSE bola v roku 2006
najväčším dodávateľom elektrickej energie pre automobilový
priemysel, ktorý je na prvom mieste v priemysle na Slovensku.
V rámci našej stratégie, prispievať k ďalšiemu rozvoju regiónu, sme v roku 2006 zvýšili objem investícií. V súčasnosti je to
viac ako 1,450 mld. Sk. Investičné činnosti sme zamerali predovšetkým na nové pripojenia, posilnenie a rozšírenie siete. Osobitnú pozornosť sme venovali zlepšeniu kvality siete prostredníctvom modernizácie a obnovy elektrických vedení a rozvodní,
pokračujúcej automatizácii a zavádzaniu diaľkového ovládania.
V roku 2006 sme v tejto oblasti dosiahli značný pokrok, čo dokazuje výrazne znížená frekvencia a trvanie prerušení v dodávke
elektrickej energie. V záujme zvyšovania kvality našich služieb
zákazníkom sa zameriame na ďalšie skvalitnenie v tejto sfére,
a to v záujme dosiahnutia najlepších štandardov v oblasti kvality
elektrickej energie v rámci limitovaného časového obdobia.

V roku 2006 sme naďalej pokračovali v príprave implementácie
tzv. unbundlingu spoločnosti. Organizačné a právne odčlenenie regulovaných distribučných činností od ostatných neregulovaných činností je kompletnou transformáciou spoločnosti.
Unbundling v súčasnosti implementujú na všetkých liberalizovaných energetických trhoch v Európe a mal by zabezpečiť
rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu, a to transparentným a nediskriminačným spôsobom. Toto opatrenie
bude znamenať zásadnú zmenu v internej organizácii našej
spoločnosti, ktorá sa postupne pretransformuje z jedného
subjektu na viaceré spoločnosti v rámci skupiny SSE, a. s. Tento
postup bol schválený valným zhromaždením spoločnosti zo
dňa 6. júla 2006 s určitými ďalšími podmienkami, ktoré by mali
byť vyriešené akcionármi. Očakáva sa, že praktická implementácia unbundlingu sa uskutoční 1. júla 2007.
V roku 2006 sme opätovne posilnili svoju finančnú situáciu,
znížili sme úroveň pohľadávok a zlepšili hotovostnú pozíciu.
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. Naďalej budeme pokračovať v rozvoji, zvyšovať
našu konkurencieschopnosť a kvalitu služieb i úroveň vzťahov
s klientmi.
Vážení klienti a obchodní partneri, dovoľte mi, aby som Vám
v mene svojom, ako i v mene Predstavenstva SSE, a. s., vyslovil
vďaku za dôveru, ktorú ste nám prejavili v roku 2006. Zároveň
Vás môžem ubezpečiť, že naša spoločnosť vyvinie maximálne
úsilie, aby aj naďalej zvyšovala svoju konkurencieschopnosť
a kvalitu služieb tak, aby ste si aj v budúcnosti vybrali SSE, a. s.,
Vášho dodávateľa Energie pre život a podnikanie na strednom
Slovensku.
Patrick Luccioni
predseda Predstavenstva SSE, a. s.
generálny riaditeľ
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2 SSE – Energia pre váš život a podnikanie
2.1 Vízie a ciele

2.3 Základné údaje o nás

Energia je pre kvalitný a plnohodnotný život obyvateľov
našej planéty nevyhnutnosťou. Na druhej strane je pre nás
nanajvýš zaväzujúce dodávať energiu spôsobom, ktorý je
šetrný k životnému prostrediu, podporuje jej efektívne
použitie a zabezpečuje vývoj obnoviteľných a energeticky
úsporných technológií. Tieto princípy vyžadujú dlhodobý záväzok zo strany energetických spoločností, ktoré musia byť
sociálne zodpovedné, schopné zhostiť sa svojich zodpovedností verejných poskytovateľov služieb a zároveň pripravené
pôsobiť ako obhajcovia trvalého rozvoja vo svojom regióne.

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), je distribučná a dodávateľská energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam dodáva a distribuuje elektrickú energiu pre 690 000 zákazníkov – podnikateľov
a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby súvisiace s rozvodom, 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. Dňa 31. 10. 2002 spoločnosť vstúpila do SSE ako
strategický partner.

2.2 Hodnoty, ktoré zaväzujú
Úspech a trvalo udržateľný rozvoj našej spoločnosti sa opiera
o viacero hodnotových pilierov. Na prvom mieste je, samozrejme, zákazník. Totálna zákaznícka orientácia našej spoločnosti nás zaväzuje poskytovať našim zákazníkom maximálnu
starostlivosť a individuálny prístup. Ich požiadavky uskutočňujeme vďaka vysokému pracovnému nasadeniu každého
nášho zamestnanca. Pochopiteľne, vo vzťahu firma – zamestnanec pestujeme lojalitu a korektnosť vzájomných vzťahov,
pretože len vzájomná dôvera zamestnávateľa a zamestnanca prispieva k tomu, aby si každý z nás plnil svoje povinnosti
zodpovedne a s nasadením. Rozmanitosť a schopnosti našich
ľudí sú jednou z našich konkurenčných výhod na liberalizovanom trhu. Základ personálneho riadenia Stredoslovenskej
energetiky preto tvorí uznanie miery angažovanosti a rozvoja
schopností našich zamestnancov v nadväznosti na obchodné spoločnosti.

Stredoslovenská energetika, a. s., podniká na základe licencií
udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky
v týchto hlavných činnostiach:
• distribúcia elektrickej energie,
• dodávka elektrickej energie,
• nákup elektrickej energie,
• údržba a výstavba elektrických sietí a zariadení,
• výroba elektrickej energie.
Okrem licencovaných činností podniká Stredoslovenská energetika, a. s., na základe pridelených živnostenských oprávnení
v ďalších činnostiach:
• meranie,
• kalibrácia meračov,
• poskytovanie energetických služieb,
• inžiniering.

2.5 Akcionárska štruktúra

2.6 Identifikačné údaje

Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 17333768, 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: 380415125, registratúra Obchodného súdu Nanterre
č. 2001B04800, je akcionár vlastniaci 1 723 174 kusov akcií
spoločnosti s menovitou hodnotou 1 723 174 000 Sk (49 %).

Stredoslovenská energetika, a. s.
Ulica republiky 5
010 47 Žilina
IČO: 36403008
IČ DPH: SK 2020106682
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., Žilina, č. účtu: 702432/0200
Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10328/L, deň
zápisu 1. 1. 2002.
Telefón: 041/519 1111
Fax: 041/519 2575
E-mail: sse@sse. sk
Internet: www. sse. sk
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Uvedomujeme si, že Stredoslovenská energetika, a. s., ako
jedna z najväčších spoločností v stredoslovenskom regióne
nesie zodpovednosť za sociálny rozvoj regiónu. Veľmi citlivo
vnímame sociálnu dimenziu ľudskej existencie, a preto sa rozličnými sponzoringovými a charitatívnymi akciami snažíme
podporovať sociálne najslabších zákazníkov. Ako spoločnosť,
ktorá pôsobí v energetickom sektore, sme si vedomí potreby
zachovať trvalo udržateľný rozvoj, a preto mimoriadne zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia v regióne stredného Slovenska.

2.4 Predmet činnosti
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2.7 Spoločnosti s majetkovou
účasťou SSE

2.8 Kto stál na čele Stredoslovenskej
energetiky, a. s., v roku 2006

Elektroenergetické montáže, a. s. (EEM, a. s.)
Na základe výsledkov mimoriadneho valného zhromaždenia
Stredoslovenskej energetiky, a. s. (SSE), bola schválená zmluva o predaji časti spoločnosti divízie Stavebnomontážnych
činností do novozaloženej dcérskej spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s. (EEM). Stredoslovenská energetika, a. s.,
vlastní 100 % akcií.

Predstavenstvo
• Patrick Antoine Gaston Luccioni, predseda
• Ing. Juraj Laurinc, podpredseda
• Drs. Erik Gerard Regter, člen
• Dr. Peter Weis, člen
• Ing. Pavol Faktor, člen

S účinnosťou od 1. septembra 2004 vznikol na slovenskom
trhu nový právnický subjekt, ktorého hlavným poslaním je
výstavba, obnova a rozvoj elektroenergetických zariadení,
zásobujúcich zákazníkov SSE elektrickou energiou. Do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva EEM
bol vymenovaný Ing. Peter Jedinák.
Metrológia EV, s. r. o. (MEV)
Dcérska spoločnosť Metrológia EV, s. r. o., bola odčlenená od
materskej spoločnosti SSE, a. s., 1. januára 2004. Svojou činnosťou nadviazala 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.
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.

ENERGOTEL, a. s.
Spoločnosť bola založená 7. 2. 2000 na účely poskytovania
dátových a telekomunikačných služieb. Stredoslovenská
energetika, a. s., vlastní 16,67 % akcií.
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
(SSE – D, a. s.)
22. 3. 2006 SSE, a. s., založila spoločnosť SSE – D, a. s. Účelom
založenia dcérskej spoločnosti SSE – D, a. s., bola príprava prázdnej spoločnosti pre odčlenenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy z materskej spoločnosti v súlade s požiadavkami
stanovenými zákonom o energetike. Stredoslovenská energetika, a. s., vlastní 100 % akcií.
Až do vloženia distribučnej časti SSE, a. s., teda táto spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť.

Výročná správa 2006

SSE CZ, s. r. o.
Spoločnosť SSE CZ, s. r. o., bola založená 13. 12. 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.
15. 6. 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.

Dozorná rada
• Ing. Peter Huňor, predseda
• Brice François Jean-Paul Alleman, podpredseda
• Ing. Zoltán Bán, člen dozornej rady
• Martin Hoffman, člen dozornej rady
• Ján Ondrejka, člen dozornej rady
• Ing. Ján Smatana, člen dozornej rady
• Ing. Ľubomír Kollárik, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami spoločnosti (do 19. 1. 2006)
• Miroslav Hruška, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami spoločnosti (do 19. 1. 2006)
• Ing. Igor Pištík, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami
spoločnosti (do 19. 1. 2006 a od 19. 1. 2006)
• Ing. Miroslav Martoník, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami spoločnosti (od 19. 1. 2006)
• Ing. Mikuláš Koščo, člen dozornej rady, zvolený zamestnancami spoločnosti (od 19. 1. 2006)

Výkonné vedenie
• Ing. Jaroslav Hanzel, generálny riaditeľ SSE, a. s.
(do 4. 7. 2006)
• Patrick Antoine Gaston Luccioni, generálny riaditeľ SSE, a. s.
(od 4. 7. 2006)
• Ing. Ľubomír Kollárik, riaditeľ divízie Distribúcia
(do 31. 3. 2006)
• Ing. Jaroslav Hanzel, riaditeľ divízie Distribučné služby
(od 1. 4. 2006)
• Ing. Jaroslav Hanzel, poverený riaditeľ divízie Služby
(do 30. 6. 2006)
• Ing. Vladimír Valach, riaditeľ divízie Financie
(do 30. 6. 2006)
• Ing. Vladimír Valach, riaditeľ divízie Financie a interné služby
(od 1. 7. 2006)
• Ing. Branislav Kadaš, riaditeľ divízie Obchod
• Ing. Michal Špalek, riaditeľ divízie Spoločné zákaznícke
služby
• Ing. Ľubomír Kollárik, riaditeľ divízie Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (od 1. 4. 2006)
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2.9 Organizačná štruktúra SSE
Organizačná štruktúra k 1. 1. 2006

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2006
Kancelária
predstavenstva
Poradcovia

Predstavenstvo
spoločnosti

Generálny
riaditeľ
SSE, a. s.

2000
Distribúcia
divízia
riaditeľ

3000
Služby
divízia
riaditeľ

4000
Financie
divízia
riaditeľ

5000
Obchod
divízia
riaditeľ

1100
Marketing
a komunikácia
samostatný
odbor
vedúci

2100
Distribučný
controlling
samostatný
odbor
vedúci

3100
Nákup mat.
a správa majetku
sekcia
riaditeľ

4100
Controlling
samostatný
odbor
vedúci

5100
Predaj elektriny
sekcia
riaditeľ

1200
Vnútorný audit
a kontrola
samostatný
odbor
vedúci

2300
Prevádzka
a údržba DS
sekcia
riaditeľ

3200
Právne
sekcia
riaditeľ

4200
Účtovníctvo
sekcia
riaditeľ

5200
Nákup
a manažment
portfólia
sekcia
riaditeľ

1300
Krízový
manažment
samostatný
odbor
vedúci

2500
Bez. práce a živ.
prostredie
samostatný
odbor
vedúci

3300
Nákup prác
a služieb,
doprava
sekcia
riaditeľ

4300
Treasury
samostatný
odbor
vedúci

1400
Reg., stratégia
a rozvoj
podnikania
sekcia
riaditeľ

2600
Asset
management
sekcia
riaditeľ

1500
Ľudské zdroje
sekcia
riaditeľ
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Generálny
riaditeľ
SSE, a. s.

1000
Útvary
GR

2700
Riadenie DS
sekcia
riaditeľ

2800
Distribučné
zákaznícke služby
sekcia
riaditeľ

Kancelária
predstavenstva

Predstavenstvo
spoločnosti

4400
Informačné
technológie
sekcia
riaditeľ

6000
Spoločné zákaz.
služby
divízia
riaditeľ
6100
Operácie
sekcia
riaditeľ

6200
Tel. zákaznícke
centrum/mid
market
sekcia
riaditeľ

6300
Obchodné
kancelárie/
Domácnosti
samostatný
odbor
vedúci

1000
Útvary
GR

2000
Distribučné služby
divízia
riaditeľ

1100
Marketing
a komunikácia
samostatný odbor
vedúci

2300
Prevádzka
a údržba DS
sekcia
riaditeľ

1200
Interný audit,
kontrola a riadenie
rizík
samostatný odbor
vedúci

2700
Podporné
distribučné služby
sekcia
riaditeľ

1300
Krízový
manažment,
bezpečnosť práce
a životné prostredie
samostatný odbor
vedúci
1400
Regulácia,
stratégia a rozvoj
podnikania
sekcia
riaditeľ

1500
Ľudské zdroje
sekcia
riaditeľ
1600
Controlling
samostatný odbor
vedúci

4000
Financie a interné
služby
divízia
riaditeľ
4200
Účtovníctvo
sekcia
riaditeľ

4300
Treasury
samostatný odbor
vedúci

4400
Informačné
technológie
sekcia
riaditeľ

5000
Obchod
divízia
riaditeľ
5100
Predaj elektriny
sekcia
riaditeľ

5200
Nákup a obchod
s elektrinou
sekcia
riaditeľ

5300
Predaj elektriny
maloodberateľom
a domácnostiam
samostatný odbor
vedúci

6000
Spoločné
zákaznícke služby
divízia
riaditeľ

7000
Prevádzkovateľ
distribučnej sústavy
divízia
riaditeľ

6100
Operácie
sekcia
riaditeľ

7100
Asset
management
sekcia
riaditeľ

6200
Tel. zákaznícke
centrum/mid
market
sekcia
riaditeľ

7200
Dispečerské
riadenie
samostatný odbor
vedúci

6300
Obchodné
kancelárie/
Domácnosti
samostatný odbor
vedúci

7300
Distribučné
zákaznícke služby
samostatný odbor
vedúci

4500
Centrálny nákup
sekcia
riaditeľ

4600
Logistika a správa
majetku
sekcia
riaditeľ

Legenda:
divízia
sekcia

1700
Právne
sekcia
riaditeľ

samostatný odbor
odbor
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3 Starostlivosť v minulosti
3.1 História našej spoločnosti
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 tých časoch nazývané „všeužitočné“. 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. 4. 1923. Obe spoločnosti prešli počas svojej existencie
mnohými organizačnými zmenami, ktoré sa týkali právnej
formy, subjektivity, veľkosti i pôsobnosti.

február
- 22. 2. 2006 naše predstavenstvo schválilo právne oddelenie
Prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE, a. s., a to formou
vkladu časti podniku do základného imania
- 22. 2. 2006 predstavenstvo SSE schválilo „Projekt zamestnanosti na rok 2006“ a rozbehlo projekt „Bezpečnosť na
1. mieste“

máj
- 31. 5. 2006 zorganizovala naša spoločnosť riadne valné
zhromaždenie, ktoré schválilo individuálnu účtovnú závierku, rozdelenie zisku a výročnú správu za rok 2005
- v máji taktiež prebehla komunikácia prostredníctvom
Powerseminárov s kategóriou mid-market v mestách
Banská Bystrica, Lučenec, Považská Bystrica, Prievidza, Ružomberok a Žilina

Za dôležitý medzník v histórii Stredoslovenskej energetiky možno považovať január 1961, kedy sa Stredoslovenské
a Spojené elektrárne zlúčili. 1. 9. 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.
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október
- na začiatku mesiaca predstavenstvo spoločnosti schválilo
„Projekt zamestnanosti na rok 2006“
- 25. 10. 2006 schválilo predstavenstvo strategický plán Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., na roky 2007 –
2009, čím bola splnená jedna z dvoch podmienok určená
mimoriadnym valným zhromaždením v júli 2006
- v októbri 2006 sa Stredoslovenská energetika prejavila aj
ako spoločnosť s veľkým srdcom a v škole pre postihnuté
deti v Dolnom Kubíne ukončila práce na inštalácii akumulačného vykurovacieho systému
november
- k 1. 11. 2006 nebola jedna z podmienok mimoriadneho
valného zhromaždenia splnená, a tak právne oddelenie
Prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE, a. s., nenadobudlo účinnosť

3.2 Čo sa udialo v roku 2006
január
- od 1. 1. 2006 sme divíziu Obchod rozdelili na dve časti – divízia Obchod a divízia Spoločné zákaznícke služby
- 1. 1. 2006 ovplyvnili neočakávané udalosti kvalitu dodávky elektrickej energie najmä v oblastiach Banskej Bystrice
a Žiaru nad Hronom (výpadkom bolo zasiahnutých 315 trafostaníc a približne 33 390 odberných miest)
- 18. a 19. 1. 2006 sme uskutočnili voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady SSE, a. s.
- 26. 1. 2006 sa konalo Mimoriadne valné zhromaždenie
SSE, a. s., v ktorom sme odsúhlasili personálne zmeny v Dozornej rade Stredoslovenskej energetiky, a. s., a schválili
zmeny stanov, ktoré vyplývali z požiadaviek zmien zákona
o energetike č. 656/2004 Z.z.
- v januári sme vďaka poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers vypracovali analýzy pre zavedenie právneho oddelenia – Prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE

- 4. 7. 2006 predstavenstvo na pozícii generálneho riaditeľa
SSE, a. s., rozhodlo o nahradení Ing. Jaroslava Hanzela pánom Patrickom Antoine Gaston Luccionim

marec
- 22. 3. 2006 sme v súvislosti s prípravou na právne oddelenie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy založili dcérsku
spoločnosť s názvom Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
- v marci odštartovala aj komunikácia so samosprávou a štátnou správou v mestách Brezno, Čadca, Detva, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Veľký Krtíš prostredníctvom náučných
Powerseminárov

jún
- 28. 6. 2006 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
č. 596 schválila návrh princípov právneho oddelenia činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy
a návrhy stanov spoločností Stredoslovenská energetika, a. s., a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
- 29. 6. 2006 naša dozorná rada v súvislosti s právnym oddelením Prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE, a. s., schválila časti podliehajúce jej schváleniu

apríl
- od 1. 4. 2006 sme v súvislosti s prípravou na právne oddelenie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE, a. s., rozdelili
divíziu Distribúcia na dve časti – divíziu Distribučné služby
a divíziu Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
- 1. 4. 2006 naša spoločnosť s cieľom zlepšiť služby v rámci
skupiny SSE Group spustila projekt „Dopravné služby“
- v apríli sme taktiež prijali dôležitú Chartu bezpečnosti Stredoslovenskej energetiky, a. s.

júl
- 1. 7. 2006 sme pre zefektívnenie chodu spoločnosti spojili
divízie Financie a Služby do jednej divízie s názvom Financie a interné služby
- v dňoch 22. 6. a 6. 7. 2006 uskutočnila naša spoločnosť mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom sa právne oddelenie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE, a. s., schválilo k 1. 1. 2007. Do tohto dátumu však museli byť splnené
dve podmienky stanovené akcionármi

december
- od 1. 12. 2006 sme po podpise 6. dodatku k Podnikovej kolektívnej zmluve SSE, a. s., predstavili nový systém odmeňovania
- v decembri 2006 naše predstavenstvo schválilo aj nový Pracovný poriadok Stredoslovenskej energetiky, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2007
- 9. 12. 2006 došlo k významnému výpadku dodávky elektrickej energie pre KIA
- v decembri sme v obchodných kanceláriách v Banskej Bystrici, Lučenci a Žiline odštartovali novú ponuku služieb pre
zákazníkov s poradenstvom, ako efektívne využívať elektrickú energiu
- spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., myslela na
svojich zákazníkov aj cez vianočné sviatky a všetkým odberateľom sadzby D25 využívajúcim akumulačné vykurovanie venovala štedrý vianočný bonus
- 21. 12. 2006 sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré schválilo konsolidovanú účtovnú závierku za rok
2005 a konsolidovanú výročnú správu za rok 2005
- 21. 12. 2006 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, ktoré malo
schváliť právne oddelenie Prevádzkovateľa distribučnej
sústavy SSE, a. s., k 1. 7. 2007. Keďže však nebol schválený
program tohto valného zhromaždenia, problematika právneho oddelenia nebola akcionármi prerokovaná
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4 Ako sa o vás staráme dnes
Rok 2006 bol pre Slovenskú republiku úspešným rokom s výrazným hospodárskym rastom. Ruka v ruke so zvýšenou investičnou aktivitou zo strany domácich aj zahraničných subjektov narástol aj počet požiadaviek na zvýšenie množstva distribuovanej
elektrickej energie.
Investičný rozvoj však neprebiehal vo všetkých regiónoch rovnako. Z hľadiska množstva distribuovanej energie sa môžu najväčším rozmachom pochváliť mestá v rozvinutých oblastiach stredného Slovenska, napr. Žilina, Zvolen a Prievidza. Samozrejme,
potešil nás aj rozvoj v menších oblastiach (napr. Kysucké Nové
Mesto).
Počas roku 2006 realizovala naša spoločnosť investičnú politiku
v súlade so svojimi hlavnými strategickými zámermi, ktorými sú:
• pripájanie nových zákazníkov do distribučnej siete,
• zvyšovanie kvality dodávky elektrickej energie svojim odberateľom,
• znižovanie doby bezprúdia nasadzovaním progresívnych prvkov a metód práce,
• posilnenie kapacity siete v oblastiach s podpätím.
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4.1 Investičné plánovanie

Investičné náklady (v mil. Sk)
Rok

2006

Nové pripojenia VVN

202

Nové pripojenia VN, NN

241

4.3 Zvyšujeme kvalitu dodávky
elektrickej energie
Projekty, ktoré sme realizovali v rámci stratégie zvyšovania
kvality dodávky elektrickej energie, prispievajú k celkovému
zlepšeniu ukazovateľov SAIDI a SAIFI. V porovnaní s rokom
2005 prišlo vplyvom nepriazne počasia k miernemu zhoršeniu parametrov neplánované prerušenie dodávky (SAIDIU)
a neplánovaný počet prerušení dodávky (SAIFIU).
Na druhej strane nasadzovanie diaľkovo ovládaných prvkov
prinieslo SAIDI úsporu približne 15 minút (pozri tabuľku):
Rok

SAIDIU

SAIDIP

SAIFIU

SAIFIP

2006

239 min.

233 min.

4. 27

0. 79

Aby sa podarilo naplniť dôležité strategické ciele spoločnosti,
konáme vždy na základe prepracovanej investičnej politiky.
Tá je zameraná na zlepšenie existujúcich pozícií na trhu, zvyšovanie kvality dodania elektrickej energie a zvyšovanie počtu nových zákazníkov zo sféry priemyslu, podnikateľskej sféry
a domácností. V roku 2006 sme do technologických zariadení v oblasti distribúcie investovali 996 mil. Sk, pričom v rámci
SSE, a. s., to bolo celkovo 1 450 mil. Sk. V porovnaní s rokom
2005 naše investície narástli o 121 mil. Sk.

Pri našej snahe o zlepšenie kvality dodávky elektrickej energie boli najvýznamnejšími investíciami tieto projekty:
• Program nasadzovania diaľkovo ovládaných spínacích prvkov,
• Program odstraňovania podpätia u odberateľov,
• Rekonštrukcia ovládania, výmena ochrán
a RIS v TR110/22 kV Rimavská Sobota,
• Preizolácia vedení 7762, 7817, 7503.

4.2 Vytvárame nové pripojenia

Stredoslovenská energetika, a. s., ročne investuje desiatky miliónov korún aj do ďalších dôležitých projektov. Naša spoločnosť intenzívne pracuje na:
• skvalitňovaní služieb telefónneho zákazníckeho centra,
• zavádzaní nových technológií údržby s prácou pod napätím,
• rozvoji informačných technológií,
• preventívnych opatreniach na ochranu životného prostredia.

Suma nových pripojení sa v roku 2006 zvýšila o 220 MW nových inštalovaných odberov. Celkový počet odberných miest
tak vzrástol o 6 200. Najdôležitejšie investičné projekty prenášaného výkonu v oblasti nových pripojení v roku 2006 boli:
• TR 110/22 kV Zvolen Union,
• TR 110/22 kV INA Kysucké Nové Mesto,
• napájač pre trakčné vedenie ŽSR Banská Bystrica,
• priemyselný park Prievidza.
V priloženej tabuľke uvádzame objem investičných prostriedkov, ktoré SSE, a. s., vložila do projektu pripájania nových zákazníkov.

4.4 Štruktúra a výška investícií
v oblasti distribúcie elektrickej
energie

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., ako jeden z najväčších investorov v regióne stredného Slovenska významne prispieva k rozvoju
blahobytu jeho obyvateľov.

Nasledujúca tabuľka udáva celkový prehľad o štruktúre a výške investícií v oblasti distribúcie za rok 2006.
Skutočnosť (mil. Sk)
Nové pripojenia

443

Kvalita dodávky el. energie

428

Ostatné investície
(rozvoj. akcie, IT…)

125

16

17

4.5 Technické parametre distribučnej
sústavy
V nižšie uvedenej tabuľke možno vidieť rozsah inštalovaných
zariadení distribučnej siete, ktoré sú vo vlastníctve SSE.
2006
Dĺžka elektrizačnej sústavy

km

32 061

Z toho VVN

km

2 636

VN

km

9 962

NN

km

19 463

Z toho rozvodne VVN
v staniciach ZVN/VVN

počet

4

Transformovne VVN/VN

počet

46

Stanice VN/NN

počet

16

Distribučné trafostanice VN/NN

počet

7 236

Transformovne, rozvodne,
distrib. trafostanice

S odsúhlasenou stratégiou zvyšovania kvality sa v roku 2006
v oblasti technických i netechnických strát súčasne rozbehol aj projekt ich monitorovania. Nasadením výnimočných
opatrení v týchto oblastiach sledujeme výrazné zníženie strát
v oblasti distribúcie elektrickej energie a zníženie množstva
tzv. čiernych odberov. Spoločnosť tak využíva rozumnejšie
metódy, ktoré redukujú straty pri rozvoji distribučnej siete.
V Stredoslovenskej energetike, a. s., nastali viditeľné zmeny,
ktoré súvisia s členstvom Slovenskej republiky v Európskej
únii. Jednou z nich je aj skutočnosť, že sa Distribúcia na
aplikácie smerníc EÚ zúčastňuje legislatívy SR. SSE sa stala členom rôznych medzinárodných organizácií, ako napr.
EURELECTRIC a CIRED. Členstvo vo významných medzinárodných organizáciách umožňuje našej spoločnosti zúčastňovať
sa na tvorbe európskej legislatívy, medzinárodnej spolupráce
a regulačných činností. V roku 2006 sme tiež zaznamenali významný prínos v tvorbe noriem kvalitnej dodávky elektrickej
energie.

4.6 Staráme sa o životné prostredie
Tempo zmien sa vo všetkých odvetviach hospodárstva neustále zvyšuje. V súčasnosti tento vývoj najlepšie registrujeme vďaka tzv. globalizácii. Rozhodujúcim faktorom týchto
zmien je spotreba energie, bez ktorej vedecko-technický, ale
ani spoločenský rozvoj nie je možný. Ukazuje sa, že ďalšie zvyšovanie energetickej spotreby bez ohľadu na životné prostredie by mohlo viesť k dramatickému kolapsu života na našej
planéte. Trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia (TUR
ŽP) sa stal najväčšou výzvou súčasnosti.
Jedným z dôležitých predpokladov vývoja spoločnosti v duchu zásad TUR ŽP je Politika ochrany životného prostredia
(ŽP) SSE, a. s., ktorá bola spracovaná koncom roku 2006. Cieľom je vytvoriť systém manažérskeho riadenia tak, aby sa dôraz kládol najmä na prevenciu.
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V roku 2006 vynaložila Stredoslovenská energetika, a. s., na
ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia viac ako
27,4 milióna Sk, a to konkrétne na:
• výmenu distribučných transformátorov v ochranných pásmach vôd (67 ks transformátorov v hodnote 14 475 599,- Sk),
• montáž zábran, výmenu konzol, montáž zariadení umožňujúcich bezpečné dosadnutie vtákov na 1 100 podperných bodoch (5 500 000,- Sk),
• skúšky nepriepustnosti záchytných a havarijných nádrží na
31 objektoch transformovní vrátane čistenia (475 500,- Sk),
• dekontamináciu prístrojov s obsahom PCB (170 000,- Sk),
• zneškodnenie nebezpečných odpadov (6 800 000,- Sk),
• zhodnotenie odpadov ako druhotných surovín (SSE, a. s., tak
získala 2 650 000,- Sk).
Politika ŽP je zameraná na prevenciu rizík v oblasti ochrany životného prostredia, ekonomických dosahov, ako aj na smerovanie
systému opatrení pri jej ochrane.

a objektov pre manipuláciu s ropnými produktmi a ich postupnú výmenu za maloolejové alebo plnené plynmi,
• identifikáciu, evidenciu, dekontamináciu a zneškodnenie
zariadení s obsahom PCB, ktoré sú evidované pri kúpe
a preberaní do majetku nových elektrických staníc,
• elimináciu zranení a úhynov avifauny na VN vedeniach
s vysokou prioritou rešpektovania nariadení pri vyhlásení
chránených vtáčích území v nadväznosti na záväzky SR ako
člena EÚ,
• riadenie procesov v odpadovom hospodárstve s prioritou
na sledovanie nebezpečných odpadov – separáciu a následnú recykláciu odpadov, ktoré sú použiteľné na zhodnotenie ako druhotné suroviny (železo, farebné kovy, papier,
drevo ako biomasa a obnoviteľný zdroj energie).
Naša spoločnosť je niekoľkoročným partnerom medzinárodného festivalu odborných filmov EKOTOPFILM. Základnou
myšlienkou festivalu je pokus o technologické a ekonomické
skĺbenie vývoja ľudskej spoločnosti s udržaním rovnováhy
v prírode a so zachovaním a rozvíjaním humánnych aspektov
života človeka.

4.7 Staráme sa o kultúru a šport
Naša spoločnosť každoročne prispieva k pozitívnej propagácii stredného Slovenska. Predstavujeme ho ako atraktívny
región pre podnikanie a život, prihliadame na spoločenské
záujmy a budujeme pevné vzťahy s regionálnymi aj komunálnymi orgánmi. Takisto sponzorujeme vybrané aktivity, ktoré vytvárajú hodnoty pre spoločnosť na strednom Slovensku.
V roku 2006 sme napríklad finančne podporili Atletický klub
Spartak v Dubnici nad Váhom, Informačné centrum mladých,
Volejbalový klub v Žiline, Knižné centrum v Žiline, Občianske
združenie Hlbiny, vydavateľstvo Slovart, Kysucké osvetové
stredisko Stružielka, ART FEST v Bojniciach, Športový klub telesne postihnutých v Bytči, Považské múzeum a iných.

Po určení významných aspektov týkajúcich sa životného
prostredia, zhodnotení rizík a stanovení opatrení na ich elimináciu sme stanovili priority v ochrane ŽP. SSE, a. s., kladie
mimoriadny dôraz na:
• ochranu povrchových a podzemných vôd pri prevádzke
prístrojov a zariadení s olejovou náplňou, vodných stavieb
18
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5 Naše miesto na trhu
5.1 Situácia na trhu (unbundling,
liberalizácia trhu, pravidlá trhu,
implementácia pravidiel trhu)
V prvom regulačnom období (2003 – 2006) spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., bol práve rok 2006 posledným
rokom celého projektu. V tomto roku bolo najdôležitejším
krokom spoločnosti nastavenie druhého regulačného obdobia, ktoré sa uskutočnilo hneď v niekoľkých etapách:
• V apríli 2006 schválila Regulačná rada Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví Regulačnú politiku 2006 pre našu spoločnosť.
• Regulačná rada Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
schválila Výnos ÚRSO č. 2/2006 z 21. 6. 2006, ktorým sa
ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike
a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených
nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

• Vláda SR schválila model právneho odčlenenia prevádzky distribučnej sústavy Stredoslovenskej energetiky, a. s.,
uznesením č. 596/2006 z 28. 6. 2006. Jadrom projektu bol
návrh princípov právneho oddelenia činností spojených
s prevádzkovaním distribučnej sústavy v našej spoločnosti.
• Vláda SR prijala uznesenie č. 755/2006 z 13. 9. 2006, ktoré
navrhuje postup pri tvorbe operatívneho systému. Operatívny systém reaguje na akútnu situáciu súvisiacu s celosvetovým zvyšovaním cien pohonných hmôt a energie.
• Na základe dohody o cenách dodávky elektriny pre domácnosti medzi vládou SR, Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví, spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., a distribučnými spoločnosťami SSE, a. s., VSE, a. s., a ZSE, a. s.,
vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie
č. 0012/2007/E z 30. 11. 2006 o cene za dodávku elektriny
pre domácnosti.
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal ex offo rozhodnutie č. 0022/2007/E z 5. 12. 2006, ktorým určil ceny za
prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre
našu spoločnosť.
• Vláda SR v závere roku Národnej rade SR predložila návrh
novely zákona o regulácii a zákona o energetike.
Vertikálne integrované spoločnosti, ktoré zabezpečujú zároveň dve alebo viac z nasledujúcich činností:
• prenos,
• distribúcia,
• dodávka,
• výroba elektriny,
majú v zmysle zákona o energetike č. 656/2004 povinnosť
realizovať do 1. júla 2007 ich právne odčlenenie.

Výročná správa 2006

V rámci procesu unbundlingu sme 1. 4. 2006 rozdelili divíziu
Distribúcia na dve samostatné časti:
• divízia Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS),
• divízia Distribučné služby (DS).
Týmto rozdelením vznikla potreba presného zadania okruhu
činností nových divízií a určenie rozhrania medzi nimi. V rámci tohto procesu sú definované nasledujúce priority:
• orientácia na kľúčové procesy,
• zvýšenie výkonnosti,
• vyššia transparentnosť,
• zefektívnenie procesu riadenia,
• zlepšenie orientácie na zákazníka.
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6 Na ceste k vám
6.1 Obchod – nakupujeme
a predávame elektrickú energiu pre
váš život a podnikanie
Obchodná jednotka SSE, a. s., si uvedomuje, že predovšetkým
od jej činnosti závisí, či sa našej spoločnosti podarí presvedčiť
zákazníka o kvalite a spoľahlivosti našich služieb. Udržať si vysoké renomé v očiach zákazníka dokáže iba zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá je schopná naplniť očakávania svojich odberateľov a nielen získať, ale aj udržať si ich dôveru. Preto
sa Stredoslovenská energetika, a. s., usiluje svojim zákazníkom
ponúkať konkurencieschopné produkty prostredníctvom
moderných komunikačných kanálov. Vďaka tomu sa nám darí
udržať si v našom regióne dominantné postavenie na liberalizovanom trhu.

6.2 Znižujeme riziká
Rok 2006 bol pre našu spoločnosť významný okrem iného
aj z pohľadu nasadenia risk manažmentu v oblasti obchodu
s elektrickou energiou. Po rozpoznaní hlavných trhových rizík
sme najskôr začali s ich pravidelným monitoringom a následne
sme pre trhové riziko definovali stratégie a stanovili limity. S cieľom znižovať negatívny vplyv neplnenia zmluvných povinností
u obchodných partnerov sme odštartovali práce aj na ošetrení
kreditného rizika. Významnú podporu v tomto procese nám
zabezpečil nákup nového integrovaného softvéru pre oblasť
risk manažmentu.

Výročná správa 2006

6.3 Predávame elektrinu
V roku 2006 sme na podstatne exaktnejšej platforme ako
v predchádzajúcom období nadviazali na osvedčenú stratégiu
individuálnej starostlivosti o zákazníka, ktorého ročná spotreba
energie presahuje hranicu 500 MWh. Výpočtu cien na rok 2007
predchádzali detailné analýzy jednotlivých odberateľov. Súčasť týchto analýz tvorila rozsiahla komunikácia so zákazníkmi
v súvislosti s ich strategickými zámermi na rok 2007, ktoré majú
priamy vplyv na ich záťažový profil a množstvo elektriny, ktorú spotrebujú. Na základe týchto analýz sme stanovili ceny na
rok 2007. Vychádzali sme pritom z ocenenia záťažového profilu (a to až do úrovne jednotlivých odberných miest), čo je
momentálne najpresnejšia a najspoľahlivejšia metóda tvorby
predajnej ceny v elektroenergetike. Pre lepšiu ilustráciu toho,
o aký posun v kvalite ide, v roku 2005 sme uvedenú metódu
použili pre približne 60 odberných miest. V roku 2006 ich už
bolo 26 000!
Ďalším dôležitým krokom k prehlbovaniu zákazníckej orientácie našej firmy bolo zavedenie vzťahového marketingu. Jeho
podstatou je budovanie osobitého vzťahu k našim zákazníkom na základe individuálneho a adresného prístupu. Pre-

sun ťažiska našich akcií z hromadných – neadresných – smerom k individuálnym naši klienti privítali s nadšením. V súvislosti
so vzťahovým marketingom je určite potrebné spomenúť nevyhnutný nárast kvality, odbornosti a pracovného nasadenia
obchodných zástupcov, ktorí sú neustále pripravení vychádzať
v ústrety želaniam zákazníka bez ohľadu na svoj štandardný
pracovný čas.

Na dosiahnutie vyššej efektivity riadenia peňažných
prostriedkov Stredoslovenská energetika, a. s., zaviedla v roku
2006 systém centralizácie finančných prostriedkov podnikov
skupiny SSE, tzv. systém Cash-pooling. Tento systém prináša
úspory v oblasti správy hotovosti a umožňuje dosahovať výhodnejšie podmienky prevádzkového financovania spoločnosti SSE a jej dcérskych spoločností.

6.4 Nákup a manažment portfólia

6.6 Informačné technológie – bezpečné
a progresívne služby

Na rok 2007 Slovenské elektrárne i ČEZ pripravili zmenu politiky predaja elektriny. Významnú časť svojej produkcie predali
prostredníctvom verejných tendrov, ktorých sa zúčastnilo veľké množstvo nezávislých obchodníkov s elektrinou, čo malo
podstatný vplyv na nárast ceny elektriny na Slovensku, ako aj
v Česku. Stredoslovenská energetika, a. s., ako prvá energetická spoločnosť na Slovensku začala využívať opčné produkty
na zníženie svojho objemového rizika spôsobovaného najmä
výkyvmi a nestálosťou počasia. Zapojili sme nové softvérové
systémy s cieľom zvýšiť presnosť predpokladaného výkonu
a automatizovať činnosti v oblasti nákupu a predaja elektriny.

6.5 Financie – podpora pre efektívnu
prácu
V priebehu roku 2006 sme v oblasti účtovníctva spustili proces centralizácie činností v rámci celej skupiny Stredoslovenská energetika, a. s. Tento proces je podmienený jednak rastom samotnej skupiny a potrebou jednotného, koordinovaného prístupu k účtovným činnostiam, jednak požiadavkou
na čo najefektívnejšie riadenie procesov v rámci skupiny.
Treasury
Riadenie finančných a úverových prostriedkov ako súčasť
štruktúry aktív a pasív sme v roku 2006 realizovali v súlade
s dohodnutou stratégiou. Rešpektovali sme pritom zásady
vyváženosti dlhodobých aktív a pasív, vyváženosti krátkodobých aktív a pasív a akceptovateľnej miery zadlženosti. Ako
podporu pre manažérske rozhodovanie v tejto oblasti sa
nám podarilo úspešne implementovať projekt Riadenie pracovného kapitálu, ktorý prostredníctvom základných kľúčových ukazovateľov výkonnosti monitoruje vývoj jednotlivých položiek súvahy, ako aj vzájomné vzťahy medzi nimi,
s cieľom udržať a zlepšiť finančné zdravie podniku.

Rok 2006 možno nazvať rokom informačných a komunikačných technológií, ktorých hromadné nasadzovanie vychádzalo z našich strategických cieľov.
Jedným z najvýznamnejších rozhodnutí týkajúcich sa informatiky a technickej infraštruktúry bolo rozhodnutie vybudovať virtuálne počítačové centrum. S jeho realizáciou sa začalo
práve v roku 2006. Prebehli základné stavebné úpravy lokality
VS2 Varín a pozornosť sme venovali aj jadru centra, čím boli
vytvorené základné podmienky na rozvoj všetkých informačných systémov SSE.
Medzi najdôležitejšie projekty v oblasti nasadzovania informačných systémov v nadväznosti na unbundling patrili projekty
úprav systémov, SAP (Varias) a CIS (Soluziona).
Naďalej sme posilňovali aj bezpečnosť systémov ICT, a tým
i spôsob riadenia celej našej spoločnosti.
Navyše v máji 2006 rozhodlo vedenie spoločnosti o pokračovaní v príprave výstavby Technologického centra SSE, ktoré výraznou mierou prispeje k zlepšeniu bezpečnosti informačných
technológií, k zefektívneniu riadenia procesov, k zlepšeniu
kvality pracovného prostredia pre našich zamestnancov, ako
aj k zníženiu nákladov na správu budov.

V snahe neustále zlepšovať podmienky pre zákazníkov, ako aj
pracovné podmienky zamestnancov sme v druhej polovici
roka zrealizovali ďalšie významné investičné akcie, na ktorých
sa podieľali zamestnanci odboru. Rozsiahla rekonštrukcia TOP
obchodných kancelárií v Žiline, Banskej Bystrici a Lučenci a rekonštrukcia priestorov pre potreby divízie Obchod a samostatného odboru Marketing a komunikácia by mali výrazne
prispieť ku skvalitneniu našich služieb a k zvýšeniu spokojnosti
nielen našich zákazníkov, ale aj zamestnancov.

6.7 Bezpečnosť na 1. mieste – staráme
sa o svojich zamestnancov
Rok 2006 sa stal prelomovým aj v oblasti bezpečnosti našich
zamestnancov pri práci. Stredoslovenská energetika, a. s., kladie mimoriadne veľký dôraz na bezpečnosť svojho personálu.
Projektom Bezpečnosť na 1. mieste sme robili všetko preto, aby
sa zvýšilo povedomie pracovníkov a celkovo vzrástla kultúra
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našej spoločnosti. Na
vypracovaní dokumentu Charta bezpečnosti sa podieľali viacerí členovia skupiny SSE (SSE, EEM, MEV).
Pre úspešnosť celého projektu sme podnikli nasledujúce dôležité kroky:
• vybudovanie celofiremnej komunikačnej kampane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• vypracovanie a vydanie Príručky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,
• doplnenie diagnostiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,
• zvýšenie profesionality riadiacich pracovníkov pri kontrolnej
činnosti v teréne.

Úverovú politiku a oblasť investičného financovania v roku
2006 ovplyvnil vysoký objem zrealizovaných investícií, ktorých krytie čiastočne zabezpečilo čerpanie dlhodobých investičných úverov. Pozitívny vývoj prevádzkovej finančnej
pozície našej spoločnosti umožnil financovanie bežných výdavkov bez nutnosti čerpania prevádzkových úverov v priebehu roka.
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7 Staráme sa o váš svet
7.1 Predaj elektriny zákazníkom
s ročnou spotrebou nad 500 MWh
– veľkoodberatelia

7.2 Predaj elektriny zákazníkom
s ročnou spotrebou do 500 MWh
– podnikatelia a organizácie

Segmentácia zákazníkov je jedným zo základných princípov
v procese predaja elektrickej energie. Určuje kategórie a selektívny prístup k jednotlivým skupinám zákazníkov, čo je jediná cesta k efektívnosti obchodného prístupu spoločnosti.
V SSE používame segmentáciu objemovú, tzn. segmentáciu,
ktorá je založená na objeme spotreby elektrickej energie zákazníkom. Podľa tohto kritéria sa zákazníci v skupine veľkoodberateľov členia do nasledujúcich kategórií:

Oprávnení odberatelia elektriny s ročnou spotrebou do
500 MWh boli v roku 2006 začleňovaní do jednotlivých segmentov podľa kombinovaného kritéria výšky spotreby a napäťovej úrovne pripojenia. V závislosti od zaradenia do segmentu bola zákazníkom poskytovaná rôzna úroveň starostlivosti
– odberateľov pripojených na vysokú napäťovú úroveň obsluhoval špecializovaný tím TZC. Najväčší zákazníci tohto segmentu mali navyše možnosť využiť aj osobnú starostlivosť
prostredníctvom vedúcich obchodných kancelárií (OK).

Kľúčoví zákazníci
ročná spotreba nad 7,5 GWh
VIP zákazníci
300 – 500 MWh

Vedúci OK
+ TZC
M–M tím

Top firmy a organizácie
0 – 500 MWh (C + min. 1B)
a
30 – 500 MWh (iba C)

TZC
M–M tím

Podnikatelia
a organizácie
0 – 30 MWh (iba C)

OK + TZC

Veľkí zákazníci
ročná spotreba od 2 GWh do 7,5 GWh
Štandardní zákazníci
ročná spotreba od 0,5 GWh do 2 GWh
Špeciálni zákazníci
ročná spotreba do 0,5 GWh
Každá zo štyroch kategórií odberateľov elektrickej energie má
stanovený štandardný prístup k zákazníkovi, systém obsluhy
a starostlivosti. Zákazníci SSE majú podľa skupiny, v ktorej sa
nachádzajú, prideleného aj konkrétneho predajcu, ktorý im
podľa typu zmluvy zabezpečuje komplexný servis – od vypracovania cenovej ponuky, uzatvorenia kontraktu, odborných konzultácií, riešenia prípadných problémov až po marketingové akcie.

Kľúčoví zákazníci
majú prideleného manažéra kľúčových zákazníkov.
Veľkí zákazníci
majú prideleného manažéra veľkých zákazníkov.
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S cieľom zlepšiť starostlivosť o nášho zákazníka bola pre
zjednodušenie a jasné definovanie začleňovania zákazníkov
do jednotlivých segmentov a skupín v roku 2006 nastavená
nová segmentácia a súvisiace procesy s implikáciami na rok
2007.

7.4 Zvyšujeme vaše pohodlie
Inkaso
Stredoslovenská energetika, a. s., ponúka svojim zákazníkom
spoľahlivý, bezpečný, efektívny a najmä pohodlný spôsob
platby za elektrickú energiu prostredníctvom služby priame
inkaso.
Vďaka priamemu inkasu už naši zákazníci nemusia venovať
svoju pozornosť a čas pravidelným úhradám. Na druhej strane
však majú plnú kontrolu nad každou bankovou transakciou.
Túto formu platby ocenia zákazníci aj pri zúčtovaní, pretože si
nemusia robiť starosti s úhradou nedoplatku a preplatky sú
zaslané priamo na ich účet.

7.3 Služby telefónneho zákazníckeho
centra a obchodných kancelárií
našim zákazníkom
S potešením môžeme konštatovať, že zákazníci využívajú
služby TZC denne, čo sa odzrkadľuje v rastúcom počte telefonátov a počte zrealizovaných požiadaviek od zákazníkov.

Štandardní zákazníci
majú prideleného obchodného zástupcu.
Špeciálni zákazníci
majú prideleného manažéra špeciálnych zákazníkov.

Úplná zákaznícka orientácia sa sústreďuje na:
• riešenie zmluvného vzťahu so zákazníkom – cieľom je minimalizovať potrebu osobnej návštevy v SSE,
• starostlivosť o zákazníka vyplývajúcu zo segmentácie zákazníkov – cieľom je individuálny prístup pre TOP a VIP zákazníkov prostredníctvom špecializovaných poradenských
centier v troch obchodných kanceláriách (Banská Bystrica,
Lučenec, Žilina),
• zabezpečenie 80 % dostupnosti zákazníckych liniek pre
všetkých zákazníkov,
• rozšírenie a zefektívnenie poskytovaných služieb – cieľom
je poskytnúť zákazníkom jednoduchý spôsob realizácie ich
požiadaviek v čo najkratšom čase,
• novú službu – Poradenstvo, ktorej cieľom je predstaviť zákazníkom nové produkty: klimatizáciu, akumulačné vykurovanie, tepelné čerpadlá a podobne.

Rok

Počet telefonátov
Front Office

Počet činností
Back Office

2001

11 459

0

2002

67 408

0

2003

150 438

10 691

2004

225 137

130 241

2005

247 388

217 396

2006

317 626

292 380
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8 Šetríme energiu spolu s vami
8.1 Vývoj produktov a predaj elektriny
podnikateľom, organizáciám
a domácnostiam
Stredoslovenská energetika, a. s., je zákaznícky orientovaná
spoločnosť. Znamená to, že neustále robíme všetko preto,
aby boli naše služby čoraz kvalitnejšie a komplexnejšie. V roku
2006 sa nám podarilo výrazne rozšíriť portfólio podporných
energetických produktov pre zákazníkov všetkých segmentov.
V rámci projektu na podporu akumulačného vykurovania
sme vyvinuli iniciálny produkt, ktorý motivuje zákazníkov
k prechodu z priamo výhrevného na akumulačné vykurovanie a k jeho využívaniu.
Na podporu alternatívnych, environmentálne vhodných
zdrojov vykurovania majú zákazníci SSE možnosť obstarať
si za zvýhodnených podmienok kvalitné tepelné čerpadlá.
Vďaka spolupráci s externými partnermi majú naši zákazníci
možnosť zaobstarať si moderné a spoľahlivé klimatizačné zariadenia s funkciou vykurovania.
Stredoslovenská energetika, a. s., ponúka svojim zákazníkom
tiež možnosť bezplatne si zapožičať merač spotreby elektriny
ako jeden z produktov, ktorý vyjadruje našu úprimnú snahu
o poskytnutie maximálnej starostlivosti o zákazníka. Vynakladáme úsilie na zvýšenie motivácie domácností ku kúpe
energeticky efektívnejších elektrospotrebičov, ktoré šetria
nielen peňaženky našich zákazníkov, ale aj energiu a životné
prostredie.

8.2 Akumulačné vykurovanie
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Akumulačné vykurovanie ako zdroj tepla na vykurovanie sa
pod vplyvom rastu cien ostatných energetických zdrojov stáva cenovo plne konkurencieschopným energonosičom. Vysoký komfort obsluhy, 100-percentná účinnosť, jednoduchá
regulácia a nízke prevádzkové náklady sú len niektorými z výhod, ktoré pre zákazníka akumulačné vykurovanie ponúka.
Okrem toho je elektrické akumulačné vykurovanie zaujímavé
aj z pohľadu prevádzky elektrizačnej sústavy SR.
Akumulačné vykurovanie predstavuje úsporný systém elektrického vykurovania, ktoré pracuje na báze tepla nazhromaždeného (naakumulovaného) hlavne v nočných hodinách,
ktoré je na základe vlastnej alebo automatickej regulácie počas dňa odovzdávané do vykurovaného priestoru. Výhodná
cena je dosahovaná využitím nerovnomerného dopytu po
elektrine počas dňa, čo umožňuje odoberať lacnejšiu elektrinu v zníženej tarife na vykurovanie i ostatnú spotrebu.

8.3 Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá dokážu zabezpečiť plnohodnotné vykurovanie, klimatizovanie a ohrev úžitkovej vody oveľa efektívnejšie, komfortnejšie a ekologickejšie ako bežné zdroje tepla.
Využívaním tepelných čerpadiel naši zákazníci môžu ušetriť
až 3/4 nákladov na vykurovanie.
Tepelné čerpadlo pracuje na opačnom princípe ako chladnička, ktorá odoberá teplo z potravín v nej uložených a odvádza ho do prostredia. Tepelné čerpadlo odoberá teplo
svojmu okoliu – zemi, vode alebo vzduchu – a odovzdáva ho
vykurovaciemu médiu, najčastejšie vode.
Stredoslovenská energetika, a. s., ako líder na slovenskom energetickom trhu pripravila pre svojich zákazníkov v spolupráci
s partnermi výhodnú ponuku na podporu využívania tepelných čerpadiel. Prevádzka tepelných čerpadiel je považovaná
za environmentálne vhodnú. Na celkovom množstve tepla
potrebného na vykurovanie, ktoré je produkované tepelným
čerpadlom, sa teplo odoberané z prírodného prostredia podieľa asi 70 % a „hnacia“ elektrická energia dokonca len 30 %.
Ekologickú záťaž okolia pri vykurovaní tepelným čerpadlom
vytvára len „hnacia“ energia. Záťaž okolia spôsobená vykurovaním je preto oproti klasickým vykurovacím systémom
približne len tretinová.
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9 Kto sa o vás stará
9.1 Kladieme dôraz na kvalitu
a profesionalitu nášho personálu
Odborná kvalita a spoľahlivosť zamestnancov je jeden
z najdôležitejších faktorov pri dosahovaní cieľov a napĺňaní
strategických zámerov našej spoločnosti. Na trhu sa čoraz
viac presadzuje stratégia kompetitívnej výhody, t. j. výhody
prostredníctvom kvalifikovaných a vysoko motivovaných
zamestnancov. Kompetitívna výhoda sa dnes stáva jedným
z rozhodujúcich faktorov úspechu aj v prostredí pripravovanej liberalizácie trhu s elektrickou energiou. V hodnotenom
roku vedenie Stredoslovenskej energetiky, a. s., jednak hľadalo a jednak vytváralo priestor na uvoľnenie a mobilizovanie
zdrojov v tejto oblasti.
V rámci prijatej personálnej stratégie boli v roku 2006 naše
aktivity zamerané najmä na zvyšovanie potrebných znalostí
a zručností zamestnancov v nových podmienkach podnikania spoločnosti, na zavádzanie nových pravidiel, motívov
a stimulov. Zvýšili sme nároky pri výbere nových zamestnancov, rovnako i pri tréningoch na prácu v nových podmienkach, ktoré sa orientovali na výkon, kvalitu a predovšetkým
na spokojnosť zákazníkov. Takisto sme systematicky pokračovali v zámere zefektívniť procesy a optimalizovať počet
zamestnancov.

9.2 Rozvoj profesionality – cesta
k spokojnosti zákazníka
Pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a prehĺbenie spôsobilosti manažérov sa v roku 2006 realizovalo viacero vzdelávacích projektov. K najvýznamnejším patrili:
• Manažérska akadémia I., ktorú absolvovalo 75 manažérov I. až III. úrovne riadenia a 15 zamestnancov s manažérskym potenciálom. Hlavným zámerom projektu bolo
vytvoriť podporu na praktické uplatňovanie zručností
a vybraných znalostí vekovo a služobne rozdielnych manažérov.
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Projekt obsahoval komplexný balík manažérskych znalostí
a zručností – Komunikačné a prezentačné zručnosti, Riešenie
konfliktov, Tímová práca, Strategický a projektový manažment, Motivácia a hodnotenie podriadených, Koučing, Ekonomika podniku a Právne minimum.
18-mesačný projekt ukončili absolventi záverečnou prácou
v anglickom jazyku a ústnou obhajobou znalostí pred odbornou komisiou, ktorá bola zložená zo zástupcov vedenia
spoločnosti a akademikov Žilinskej univerzity.
Absolventi s najlepším výsledkom získali čestný certifikát
a boli poverení ambicióznou úlohou v oblasti zvyšovania
efektivity spoločnosti.

• Manažérska akadémia II., ako nadväzujúci vzdelávací
projekt pre nových manažérov III. úrovne, vedúcich tímov
v priamom kontakte s výkonnými zamestnancami a skupinu mladých zamestnancov z projektu „Young potential“.
Projekt obsahuje obdobné tematické zameranie ako MA I.
s predpokladom ukončenia projektu v roku 2008.
• Odborná príprava práce pod napätím, BOZP ap.,
ktorú absolvovali všetci zamestnanci s elektrotechnickým
vzdelaním, s osvedčením platným ďalších päť rokov. Cieľom je naplnenie hlavného predmetu podnikania Stredoslovenskej energetiky, a. s., ktorým je trvalá a spoľahlivá dodávka elektrickej energie k našim koncovým zákazníkom
pri dodržaní pravidiel bezpečnosti a hygieny práce.

9.3 Riadime zamestnanosť
a obnovujeme pracovné sily
Zvyšovanie produktivity práce celkovým zlepšením zamestnanosti sa nám podarilo dosiahnuť realizovaním projektov na
zvýšenie efektívnosti a kvality jednotlivých oblastí spoločnosti. V hodnotenom roku činnosti v rámci podnikania SSE, a.s.,
vykonávalo priemerne 1 593 zamestnancov, čo je o 5,35 %
menej ako v roku 2005.
Pre získavanie, prípravu a podporu nových i mladých zamestnancov s vysokým potenciálom sa realizovalo viacero
projektov:
• Trainee program sa zameral na spoluprácu s akademickými inštitúciami. Vyhľadávaní sú najmä študenti vyučení v tých oblastiach, kde je možnosť budúcej spolupráce
obojstranne prospešná. Zámerom nie je len ich aktívna
podpora, ale v prípade overenia odborných znalostí, pracovných návykov a osobnostných vlastností študentov
predovšetkým ponuka pracovať v SSE, a. s.
• Program obnovy pracovnej sily bol zameraný na prípravu pracovnej pozície „elektrikár“ z dôvodu potreby
omladenia pracovných síl v spoločnosti. Odborne zdatní
a skúsení zamestnanci v preddôchodkovom veku – „mentori“ – odovzdávajú svoje profesionálne znalosti a zručnosti
novoprijatým zamestnancom. V čase deväťmesačnej prípravy ich vedú k návykom podľa stanovených postupov
na výkon bezpečnej a kvalifikovanej práce.

9.4 Našich zamestnancov motivujeme
k lepším výkonom
Výraznou motiváciou pre našich zamestnancov odmeňovaných tarifnou mzdou bolo zavedenie nového systému odmeňovania. Systém s medzinárodným kreditom umožňuje hodnotiť cenu práce prostredníctvom transparentných pravidiel,
aby sme kvalitný a profesionálny personál v našej spoločnosti
nielen udržali, ale v konkurenčnom trhu práce aj vedeli získať. V novom systéme odmeňovania boli podľa metodiky IFA
JOSS ohodnotené pracovné pozície vo väzbe na požadovanú
kvalifikáciu, mieru samostatnosti, zodpovednosť a náročnosť
pracovných podmienok. Podľa týchto kritérií boli stanovené
tarifné triedy, ktorých objektívna hodnota bola konfrontovaná s trhom práce so zameraním na oblasť energetiky.

9.5 Naši zamestnanci sú tu pre vás
Vzhľadom na ponúkanú vysokú úroveň služieb našej spoločnosti pre veľkoodberateľov je nevyhnutné, aby bola odbornosť personálu na vysokej úrovni. Každý predajca, ktorý chce
vykonávať svoju prácu, musí dosiahnuť predpísanú úroveň
odborných znalostí a zručností. A tá sa každý rok zvyšuje.
Neustály rast kvalifikácií našich predajcov zabezpečujeme
formou certifikátov – z ekonomiky, legislatívy, vývoja trhu
s elektrinou, IT a komunikácie. Školenie musí predajca absolvovať každý rok s dostatočným počtom bodov na udelenie
certifikátu. Uvedeným spôsobom zabezpečujeme takú kvalitu nášho personálu, aby sme svojim zákazníkom poskytovali plnohodnotný obchodný vzťah založený na dlhodobom
partnerstve.
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10 Pozeráme za horizont
Slovensko sa po odstavení prvého bloku jadrovej elektrárne
Jaslovské Bohunice zmení z vývozcu elektrickej energie na jej
dovozcu. Závislosť našej krajiny od elektrickej enegie importovanej do zahraničia sa zvýši pod odstavení druhého bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a tiež pre
neustále sa zvyšujúcu spotrebu elektriny v súvislosti s ekonomickým rastom Slovenska a rastom životnej úrovne jeho
obyvateľov.
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Možnosti dovozu elektrickej energie sú obmedzené a donedávna jediná, pre dovoz elektriny voľná hranica s Českou
republikou začína byť takisto problematická. Cezhraničná
kapacita je spoplatňovaná, čím rastie aj cena elektriny na Slovensku. Z týchto dôvodov Stredoslovenská energetika, a. s.,

začala iniciatívne pripravovať niekoľko projektov na výrobu
elektrickej energie a takisto na vytvorenie nových možností
dovozu elektrickej energie z okolitých štátov. SSE sa zamerala
predovšetkým na menšie zdroje elektriny, ktoré sa prispôsobujú potrebám danej lokality. Vďaka využitiu moderných
technológií sa nám darí prispievať k obmedzeniu emisií,
niektoré projekty sú zasa zamerané na výrobu elektrickej
energie z obnoviteľných zdrojov. Týmito a mnohými inými
aktivitami Stredoslovenská energetika, a. s., ktorá dodáva
energiu pre váš život a podnikanie, demonštruje svoju úprimnú starostlivosť o životné prostredie a spokojnosť zákazníka,
ako aj snahu prispieť k udržaniu rozumnej cenovej hladiny
elektrickej energie na Slovensku.
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1 Správa o hospodárení a činnosti SSE, a. s.,
v roku 2006
1.1 Finančné výsledky
Hodnoty k 31. 12. daného roka v tis. Sk

Hodnoty k 31. 12. daného roka v tis. Sk

Skutočnosť 2006

Skutočnosť 2005

20 474 458

18 473 530

49 226

48 830

8 615

11 850

25 361

27 662

495

56 911

267 374

173 896

23 533

21 315

Výnosy z predaja materiálu

244 608

233 211

Príjem zo zmluvných pokút

7 160

4 028

140 885

110 467

Skutočnosť 2006

Skutočnosť 2005

Predaj a distribúcia elektrickej energie

20 474 458

18 473 530

Predaj a distribúcia elektrickej energie

Nákup a prenos elektrickej energie

14 816 048

13 402 463

Údržba a prevádzka prenosovej siete

Hrubá marža v tis. Sk

5 658 410

5 071 067

Tržby za stavebno-montážne práce

767 257

688 170

Ostatné prevádzkové náklady

27 22 469

2 683 642

EBITDA – výsledok hospodárenia
pred započítaním odpisov, úrokov, daní

3 703 198

3 075 595

714 136

648 540

2 989 062

2 427 055

Výnosový úrok

79 921

35 777

Nákladový úrok

70 985

43 521

Ostatné finančné výsledky

-63 702

32 367

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-54 766

24 623

2 934 296

2 451 678

542 974

468 274

2 391 322

1 983 404

Ostatné prevádzkové tržby a výnosy

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

EBT – výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

1.2 Ekonomické výsledky
Oblasť ekonomiky a financovania je dôležitým základom
pre koncepčné a kvalitné riadenie spoločnosti, zabezpečenie
platobnej schopnosti a finančnej stability spoločnosti.
Individuálna účtovná závierka spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., Žilina za rok 2006 bola zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné účtovníctvo (IFRS)
platných v Európskej únii. Za rok 2006 bol dosiahnutý zisk
po zdanení 2 391 322 tis. Sk. Najdôležitejší vplyv na dosiahnutie
priaznivého výsledku hospodárenia mala predovšetkým výška
obchodnej marže z predaja a distribúcie elektrickej energie.
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1.3 Prevádzkové tržby a výnosy

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a. s., Žilina je predaj a distribúcia elektrickej energie. Táto skutočnosť je potvrdená aj v nasledujúcich podieloch: v roku 2006 predstavovali tržby za predaj a distribúciu
elektrickej energie 96 % z výnosov z hospodárskej činnosti
a náklady na nákup a prenos elektrickej energie 81 % z nákladov z hospodárskej činnosti.
EBITDA je hlavným indikátorom, ktorý poukazuje na schopnosť firmy generovať zisk z prevádzkových činností pred započítaním odpisov. Zahŕňa výsledky hospodárenia z hos-

Výnosy z telekomunikačných a IT služieb
Príjem z postúpených pohľadávok
Rozpustenie opravných položiek k pochybným a sporným pohľadávkam
Výnos z predaja dlhodobého majetku

podárskej činnosti a z mimoriadnej činnosti. Na dosiahnutú
výšku tohto ukazovateľa v roku 2006 mala hlavný vplyv výška
obchodnej marže z predaja a distribúcie elektrickej energie.
Dôležitým faktorom bol aj prístup k riešeniu problematiky pohľadávok u odberateľov, na ktorý sa v SSE neustále kladie veľký
dôraz. V roku 2006 boli tvorené a rozpúšťané opravné položky
k pochybným pohľadávkam na základe ich vekovej štruktúry
v súlade so zásadou opatrnosti, časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov s účtovným obdobím.
V priebehu roka bola zo strany vedenia spoločnosti, ako aj
na všetkých riadiacich úrovniach vynakladaná maximálna snaha na efektívne riadenie spotreby nákladov. Pravidelne bola
sledovaná a vyhodnocovaná spotreba kontrolovateľných nákladov, t. j. nákladov priamo ovplyvniteľných jednotlivými organizačnými zložkami. Operatívne bolo rozhodované o vznikajúcich nákladoch a taktiež boli neustále prehodnocované
potreby a požiadavky útvarov.
Výška ukazovateľa EBIT voči EBITDA je ovplyvnená odpismi
z dlhodobého majetku. Nárast odpisov v porovnaní s rokom 2005 svedčí o investovaní do obnovy a modernizácie
majetku spoločnosti, najmä distribučnej siete, do rozvoja
informačných technológií s cieľom poskytovania kvalitných
služieb zákazníkom.

Ostatné prevádzkové tržby a výnosy

1.4 Prevádzkové náklady
Hodnoty k 31. 12. daného roka v tis. Sk

Skutočnosť 2006

Skutočnosť 2005

14 816 048

13 402 463

Spotreba materiálu

283 215

331 814

Opravy a údržba

230 186

220 162

Vybrané služby

427 990

376 556

Meranie spotrebovanej elektrickej energie

44 384

55 532

Metrologické výkony

50 075

40 371

Náklady na lesné prieseky

48 973

37 503

101 880

102 593

61 228

49 094

Služby IT

121 450

91 463

Osobné náklady

970 650

928 902

Dane a ostatné poplatky

19 585

20 884

Postúpené pohľadávky

1 649

76 752

Odpisy nedobytných pohľadávok

103 049

112 356

Náklady na predaj materiálu

232 232

221 580

26 630

24 452

Odpisy DNM a DHM

714 136

648 540

Ostatné prevádzkové náklady

427 283

370 184

Nákup a prenos elektrickej energie

Náklady na poštové a telekomunikačné služby
Náklady na konzultačné služby

Poistné

32

33

Členenie prevádzkových nákladov SSE, a. s., Žilina za rok 2006 v tis. Sk
1,27 %
2,59 %
0,57 %
3,91
%
1,55 %
5,32 %
2,34 %
1,28 %

Súvaha
Súvaha

Rok 2006
v mil. Sk

Rok 2005
v mil. Sk

Materiál

Aktíva

11 692

10 222

Nákup a prenos el. energie

Dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok

7 462

6 790

Opravy a údržba

Zásoby, pohľadávky
a finančné investície

1 995

1 661

Peniaze a peňažné
ekvivalenty

2 235

1 771

11 692

10 222

7 057

6 298

Rezervy

281

229

Záväzky

2 206

1 747

Bankové úvery

1 849

1 681

299

267

Vybrané služby
Osobné náklady

Pasíva

Odpisy pohľadávok

Vlastné imanie

Predaj materiálu
Odpisy DNM a DHM
Ostatné prevádzkové náklady
81,17 %

1.5 Pohľadávky a záväzky
K 31. decembru 2006 vykazovala SSE, a. s., 1 231 207 tis. Sk celkových pohľadávok a poskytnutých záloh netto, pričom krátkodobé pohľadávky s lehotou splatnosti do jedného roka predstavovali objem 1 231 061 tis. Sk. Pohľadávka s lehotou splatnosti
vyššou ako jeden rok bola evidovaná v objeme 146 tis. Sk.

Časové rozlíšenie a dohadné
účty

výsledku vzrástla daň z príjmu právnických osôb, takisto bol zaznamenaný nárast v položke odložený daňový záväzok. Ostatné
záväzky za nakupované služby a materiály v dôsledku vyššieho
objemu realizovanej investičnej výstavby vzrástli o 76 533 tis. Sk.
Pohľadávky v tis. Sk
Ukazovateľ

K 31. decembru 2006 spoločnosť evidovala 2 205 669 tis. Sk celkových záväzkov, z čoho 2 089 230 tis. Sk boli krátkodobé záväzky s lehotou splatnosti do jedného roka a 116 439 tis. Sk záväzky
s lehotou splatnosti dlhšou ako jeden rok.
Spoločnosť vytvárala 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 %.
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Celková výška opravných položiek k 31. 12. 2006 bola 1 285 294
tis. Sk, pričom výška novovytvorených opravných položiek bola
124 968 tis. Sk a výška rozpustených opravných položiek bola
392 342 tis. Sk.

Štruktúra majetku a jeho krytia k 31. 12. 2006 v mil. Sk

Rok 2006

Rok 2005

1 231 207

910 432

Za oblasť elektrickej energie *

719 031

708 737

Ostatné

512 030

201 695

Dlhodobé a krátkodobé
pohľadávky netto

Záväzky v tis. Sk
Ukazovateľ
Dlhodobé a krátkodobé
záväzky
Záväzky za nakúpenú
elektrickú energiu
Ostatné

Rok 2006

Rok 2005

2 205 669

1 747 283

758 868

718 454

1 446 801

1 028 829

Dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok

7 462

Zásoby, pohľadávky
a fin. investície

1 995

Peniaze a peňažné
ekvivalenty

2 235

7 057

Vlastné imanie

281

Rezervy

2 206

Záväzky

1 849

Bankové úvery

299

Dohadné účty

Trend vývoja pohľadávok za elektrickú energiu v porovnaní s minulým rokom je stabilný. Výška pohľadávok po lehote splatnosti
viac ako 361 dní v porovnaní s minulým rokom klesla. Nárast bol
zaznamenaný v kategórii pohľadávok do 90 dní po splatnosti.
V oblasti záväzkov v porovnaní s minulým rokom došlo k miernemu nárastu. K nárastu došlo v oblasti záväzkov za nakupovanú EE
a taktiež v oblasti ostatných záväzkov, predovšetkým daňových
záväzkov. V dôsledku dosiahnutého vyššieho hospodárskeho
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2 Správa o činnosti dozornej rady
za rok 2006

3 Rozdelenie zisku za rok 2006
tis. Sk
Auditovaný čistý zisk za rok 2006

Správa o činnosti Dozornej rady
SSE, a. s., za rok 2006
Dozorná rada počas celého roku pracovala v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Peter Huňor – predseda DR
Brice François Jean-Paul Alleman – podpredseda DR
Ing. Zoltán Bán
Miroslav Hruška
(do 19. 1. 2006)
Ing. Ľubomír Kollárik
(do 19. 1. 2006)
Ing. Mikuláš Koščo
(od 19. 1. 2006)
Ing. Miroslav Martoník
(od 19. 1. 2006)
Ing. Ján Smatana
Ján Ondrejka
Martin Hoffman
Ing. Igor Pištík
(do 19. 1. 2006 a od 19. 1. 2006)

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach v roku 2006 stretla
štyrikrát.
Termín
konania DR

Počet členov
DR

Neprítomný

22. 3. 2006

9

Brice Alleman – ospravedlnený

27. 4. 2006

9

Ján Ondrejka – ospravedlnený

29. 6. 2006

9

Ján Ondrejka – ospravedlnený
Brice Alleman – ospravedlnený

12. 10. 2006

9

Ján Ondrejka – ospravedlnený
Martin Hoffman – 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 2005
•
Stanovisko dozornej rady k návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky SSE, a. s., za rok 2005 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2005
•
Návrhy pohyblivých častí odmien členov predstavenstva
•
Návrh právneho odčlenenia časti podniku SSE, a. s.,
do dcérskej spoločnosti SSE – Distribúcia, a. s. – časti
podliehajúcej rozhodnutiu dozornej rady
•
Stanovisko dozornej rady spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., k auditovanej konsolidovanej
účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2005 podľa
štandardov IFRS
•
Návrh na vymenovanie audítora na rok 2006
•
Návrh strategického obchodného plánu dcérskej
spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., na roky 2007 – 2009

b) zobrala na vedomie:
•
Správu o plnení Strategického obchodného plánu
SSE, a. s., na roky 2003 – 2005
•
Informáciu o nových Stanovách SSE, a. s., schválených mimoriadnym valným zhromaždením SSE, a. s.,
dňa 26. 01. 2006
•
Hospodárske výsledky SSE, a. s., za rok 2005 - návrh
riadnej individuálnej účtovnej závierky SSE, a. s., za
rok 2005 vrátane Správy audítora a návrh na rozdelenie zisku SSE, a. s., za rok 2005
•
Správy o zmluvách so spriaznenými osobami za príslušné štvrťroky 2005 – 2006
•
Informáciu o zásadných zámeroch obchodného
vedenia Spoločnosti, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti
v zmysle § 193 Obchodného zákonníka
•
Informáciu o Programe súladu SSE, a. s., v nadväznosti na nové zmluvy o výkone funkcie členov Dozornej
rady SSE, a. s.
•
Informáciu o pripravovanom procese unbundlingu
v SSE, a. s.
•
Informáciu o projekte „Bezpečnosť na 1. mieste”
•
Hospodárske výsledky, SSE. a. s., za obdobie 1.-6.
2006
•
Konsolidovanú auditovanú účtovná závierku zostavenú k 31. 12. 2005 podľa štandardov IFRS

Prídel do Sociálneho fondu
Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady
Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte Nerozdelený zisk z minulých rokov
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárom

2 391 322
13 420
4 000
474 780
1 899 122

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

968 552

dividendy pre akcionára EDFI 49 %

930 570

Dozorná rada v priebehu roka 2006 nepožiadala Predstavenstvo Spoločnosti o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia.
V spoločnosti nedošlo v priebehu roka 2006 k zvýšeniu, resp.
zníženiu základného imania.

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 26. 4. 2007.
JUDr. Peter Šimko
predseda Dozornej rady SSE, a. s.
Bratislava 26. 4. 2007
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4 Správa o plnení Programu súladu SSE, a. s.
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.
V súlade s uvedenými zákonnými požiadavkami bol v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (ďalej len „SSE, a. s.“),
dňa 28. 7. 2005 predstavenstvom schválený záväzný vnútroorganizačný dokument Program súladu, obsahujúci zoznam
opatrení na zabezpečenie nediskriminačného správania, spoločne s plánom a postupom implementácie.
V priebehu roka 2005 sa realizovala podstatná väčšina schválených opatrení.
V roka 2006 bola venovaná pozornosť predovšetkým kontrole fungovania už implementovaných opatrení a dokončeniu
implementácie zvyšných opatrení. Zároveň sa systematicky
zabezpečovali školenia v oblasti Programu súladu pre nových zamestnancov. Ku koncu roku 2006 možno uzavrieť,
že takmer všetky opatrenia Programu súladu (s výnimkou
niekoľkých, napr. opatrenia nadväzujúce na schválenie Prevádzkového poriadku regulačným úradom) boli riadne implementované.
Medzi signifikantné udalosti v oblasti informačného unbundlingu v spoločnosti SSE, a. s., za rok 2006 patria:
Poskytovanie zákazníckych služieb
S účinnosťou od 1. 1. 2006 bola vytvorená divízia Spoločné zákaznícke služby, ktorá je organizačne vyčlenená
mimo divízie Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a divízie
Obchod. Jej hlavným poslaním je poskytovanie zákazníckeho servisu za trhových podmienok pre divíziu Obchod
(dodávateľa elektriny) a pre divíziu Prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

•

•

Distribúcia elektriny
Dňom 1. 4. 2006 bola vytvorená divízia Prevádzkovateľ
distribučnej sústavy, ktorá predstavuje samostatnú internú časť podniku SSE, a. s. Divízia integruje činnosti nevyhnutné na výkon distribúcie elektriny, má samostatné
účtovanie a jej vzťahy s ostatnými časťami spoločnosti sú
realizované na základe interných dohôd o úrovni poskytovaných služieb (tzv. SLA). Divízia je pripravená na odčlenenie v súlade s § 25 zákona o energetike.
Zabezpečenie informačných systémov
Prístupové práva zamestnancov do informačných systémov boli modifikované takým spôsobom, aby bol zamedzený prístup zamestnancov dodávateľskej časti spoločnosti do informačných systémov slúžiacich na prevádzku
distribučnej sústavy.
K 1. 1. 2007 bola taktiež realizovaná informačná separácia
zákazníckeho systému, ako aj systému SAP.
Osveta zamestnancov – Etický kódex súladu
S cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov boli v druhej
polovici roku 2006 spoločnosťou vydané tzv. Etické kódexy súladu, pričom tieto boli spolu so sprievodným listom
predsedu predstavenstva distribuované všetkým zamestnancom spoločnosti.
Kódexy stručne a zrozumiteľne popisujú základný právny rámec Programu súladu, otázku dôvernosti informácií
a z nej plynúce práva a povinnosti zamestnancov.
Popri kódexoch bolo v internom časopise spoločnosti
publikovaných niekoľko článkov ozrejmujúcich otázky
Programu súladu a jeho dôležitosti.

Záverom podotýkame, že implementácia a realizácia opatrení Programu súladu, ako aj súvisiacich aktivít bola aj počas
roku 2006 pod riadnym dohľadom a monitoringom špecialistu zodpovedného za riadenie Programu súladu (compliance
officer).

Po 31. decembri 2006 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie účtovnej závierky za rok
2006.

6 Náklady na činnosť v oblasti výskumu
a vývoja
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., v roku 2006 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 2006 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely.

8 Organizačné zložky účtovnej jednotky
v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

Výročná správa 2006

•

•

5 Udalosti osobitného významu, ktoré
nastali po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
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9 Stanovisko Dozornej rady spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s.,
k riadnej individuálnej účtovnej
závierke k 31. 12. 2006 a k návrhu na
rozdelenie zisku za rok 2006

Na základe uvedeného Dozorná rada spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s., odporúča Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.:
1. schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
k 31. 12. 2006
2. schváliť návrh na rozdelenie zisku spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s., za rok 2006 nasledovne:
tis. Sk
Auditovaný čistý zisk za rok 2006

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.,
na svojom zasadnutí dňa 26. 4. 2007 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. 12. 2006 vrátane správy nezávislého audítora a návrh predstavenstva na
rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2006.
Audítor PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., licencia
SKAU č. 161, vo svojej správe zo dňa 14. 3. 2007 konštatuje:
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a. s.
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., zostavenej k 31. decembru 2006, 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.

Výročná správa 2006

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný 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
štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať
etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme
získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje
významné nesprávnosti.

dítora 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.
Názor
Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne
vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., k 31. decembru 2006, výsledok jej hospodárenia a cash flow za rok,
ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými
v Európskej únii.

Prídel do Sociálneho fondu

2 391 322
13 420

Tantiémy pre členov predstavenstva a dozornej rady
Časť zisku ponechaná vo vlastnom imaní na účte Nerozdelený zisk z minulých rokov
Čistý zisk použiteľný na výplatu dividend akcionárom

4 000
474 780
1 899 122

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

968 552

dividendy pre akcionára EDFI 49 %

930 570

Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., zároveň odporúča Riadnemu valnému
zhromaždeniu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., schváliť vyplatenie dividend akcionárom
v dvoch platbách takto:
1. do 30 dní po konaní Riadneho valného
zhromaždenia
900 000 tis. Sk
2. k 1. 10. 2007
999 122 tis. Sk
Dozorná rada spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., zároveň o d p o r ú č a 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 26. 4. 2007
JUDr. Peter ŠIMKO
predseda Dozornej rady
Stredoslovenská energetika, a. s.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia au-
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10 Účtovná závierka k 31. 12. 2006 a Správa
nezávislého audítora
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Stav k 31. decembru
Poznámka

2006

Rok ukončený k 31. decembru
2005

2006

2005

Aktíva

Tržby

11.17

20 549 216

18 544 655

Dlhodobý majetok

Náklady na predaj

11.18

-14 815 673

-13 400 802

5 733 543

5 143 853

Hrubý zisk

Dlhodobý hmotný majetok

11.5

7 306 798

6 669 535

Dlhodobý nehmotný majetok

11.6

154 955

119 890

Prevádzkové náklady

11.19

-3 436 982

-3 333 843

Finančné investície

11.7

677 584

676 850

Ostatné prevádzkové výnosy

11.20

692 501

617 045

8 139 337

7 466 275

2 989 062

2 427 055

Krátkodobý majetok
Zásoby

11.8

86 362

67 302

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

11.9

1 231 207

910 432

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

11.10

2 235 115

1 770 638

–

7 927

3 552 684

2 756 299

11 692 021

10 222 574

Splatná daň z príjmov právnických osôb

Aktíva spolu

Zisk z prevádzkovej činnosti
Výnosový úrok

11.21

79 921

35 777

Nákladový úrok

11.21

-70 985

-43 521

Ostatné finančné výnosy (náklady)

11.21

-63 702

32 367

-54 766

24 623

2 934 296

2 451 678

-542 974

-468 274

2 391 322

1 983 404

Finančné náklady/výnosy – netto
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

11.22

Čistý zisk

Vlastné imanie

Základné
imanie

Základné imanie a fondy patriace akcionárom
Spoločnosti

Stav k 1. januáru 2005

Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy

3 516 682

3 516 682

703 336

703 336

77 812

68 913

2 759 571

2 008 947

7 057 401

6 297 878

Zisk po zdanení

Zákonný
rezervný fond

Ostatné fondy

3 516 682

673 352

61 080

1 706 884

5 957 998

–

–

–

1 983 404

1 983 404

1 983 404

1 983 404

Celkový vykázaný zisk za rok 2005

Nerozdelený
zisk

Vlastné imanie
spolu

Prídel do zákonného rezervného fondu

–

29 984

–

-29 984

–

Oceňovací rozdiel z precenenia derivátových
finančných nástrojov vykázaných priamo vo
vlastnom imaní po započítaní odloženej dane

–

–

7 833

–

7 833

Záväzky

Vyplatené dividendy

–

–

–

-1 651 357

-1 651 357

Dlhodobé záväzky

Stav k 31. decembru 2005

3 516 682

703 336

68 913

2 008 947

6 297 878

Zisk po zdanení

–

–

–

2 391 322

2 391 322

Oceňovací rozdiel z precenenia derivátových
finančných nástrojov vykázaných priamo vo
vlastnom imaní po započítaní odloženej dane

–

–

8 899

–

8 899

Celkový vykázaný zisk za rok 2006

–

–

8 899

2 391 322

2 400 221

Vyplatené dividendy

–

–

–

-1 718 594

-1 718 594

Ostatné

–

–

–

77 896

77 896

3 516 682

703 336

77 812

2 759 571

7 057 401

Nerozdelený zisk
Vlastné imanie spolu

Dlhodobé úvery a iné pôžičky

11.11

11.14

1 547 691

1 398 028

Dlhodobé rezervy na záväzky

11.16

258 340

200 105

Dlhodobá časť výnosov budúcich období

11.12

299 136

267 200

Odložený daňový záväzok

11.15

97 403

31 469

2 202 570

1 896 802

Krátkodobé záväzky

Stav k 31. decembru 2006

Krátkodobé úvery a iné pôžičky

11.14

324 324

311 534

Záväzky z obchodného styku, iné záväzky
a krátkodobá časť výnosov budúcich období

11.13

1 977 620

1 687 380

106 646

–

23 460

28 980

2 432 050

2 027 894

4 634 620

3 924 696

11 692 021

10 222 574

Splatná daň z príjmov právnických osôb
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Poznámka

Krátkodobé rezervy na záväzky

Záväzky spolu
Pasíva spolu

11.16

44
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11 Poznámky k účtovným výkazom

Rok končiaci 31. decembra
Poznámka

2006

2005

3 806 411

3 561 567

79 921

35 777

-71 666

-44 664

-381 932

-473 912

3 432 734

3 078 768

-1 457 774

-1 353 061

23 533

21 315

-1 200

–

23 325

23 296

-1 412 116

-1 308 450

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

827 327

1 203 528

-664 874

-668 583

–

6 820

-1 718 594

-1 651 357

-1 556 141

-1 109 592

Spoločnosť poskytuje služby spojené s distribúciou a dodávkou elektrickej energie predovšetkým v regióne stredného
Slovenska. Jej pôsobenie 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).

464 477

660 726

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

11.1 Všeobecné informácie
11.25

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

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku
Obstaranie investícií

11.7

Príjmy z investícií
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom
v iných účtovných jednotkách.

Stredoslovenská energetika, a. s. („Spoločnosť”, „SSE“), v súčasnej právnej forme bola založená dňa 17. decembra 2001
a zapísaná do obchodného registra dňa 1. januára 2002.
Spoločnosť je jedným z právnych nástupcov Stredoslovenských energetických závodov, štátny podnik. 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.
Aktíva a pasíva boli ocenené historickou zostatkovou cenou
vykázanou Stredoslovenskými energetickými závodmi, štátny podnik, k 31. decembru 2001.

Peňažné toky z finančnej činnosti
Prijaté splátky úverov
Uhradené splátky úverov
Prijaté dotácie a príspevky
Vyplatené dividendy

11.11

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
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Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov,
peňažných ekvivalentov a kontokorentných
úverov
Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty
a kontokorentné úvery na začiatku roka

11.10

1 770 638

1 109 912

Peňažné prostriedky, peňažné ekvivalenty
a kontokorentné úvery na konci roka

11.10

2 235 115

1 770 638

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2006 bola
nasledovná:
Absolútna
hodnota
v tisícoch Sk

Výška podielu
na základnom
imaní v %

Fond národného majetku
(FNM)

1 793 508

51 %

E.D.F. INTERNATIONAL

1 723 174

49 %

Spolu

3 516 682

100 %

SSE je pridruženým podnikom E.D.F. INTERNATIONAL (EDFI)
so sídlom 20 Place de la Défense Tour EDF, Paríž, ktorý vlastní
49 % podiel na základnom imaní Spoločnosti. Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, vlastní 51 % podiel na základnom imaní Spoločnosti.
E.D.F. INTERNATIONAL je dcérskym podnikom Electricité de
France so sídlom 22-30 avenue de Wagram, Paríž, ktorý má
100 % podiel na základnom imaní EDFI. Electricité de France
pripravuje konsolidovanú účtovnú závierku pre všetky podniky v skupine v rámci konsolidovanej skupiny a slúži ako
priama konsolidujúca spoločnosť. SSE je konsolidovaná spoločnosťou Electricité de France použitím metódy vlastného
imania.

Zloženie štatutárnych orgánov Spoločnosti bolo počas roka
končiaceho sa 31. decembra 2006 nasledovné:
Predstavenstvo

Dozorná rada

Predseda

Patrick Antoine
Gaston Luccioni

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

Podpredseda

Ing. Juraj Laurinc
– do 22. 1. 2007
Ing. Ján Ďuriš
– od 23. 1. 2007

Brice François
Jean-Paul Alleman

Členovia

Ing. Pavol Faktor
– do 22. 1. 2007
Ing. Dušan Petrík
– od 23. 1. 2007
Drs. Erik Gerard
Regter
Dr. Peter Weis

Ing. Igor Pištík
Ing. Mikuláš Koščo
– od 19. 1. 2006
Ing. Miroslav Martoník
– od 19. 1. 2006
Miroslav Hruška
– do 19. 1. 2006
Ing. Ľubomír Kollárik
– do 19. 1. 2006
Martin Hoffman
– do 22. 1. 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
Ing. Ján Hrušík
– od 23. 1. 2007

V roku 2006 mala Spoločnosť v priemere 1 593 zamestnancov
(2005: 1 683), z toho 183 vedúcich zamestnancov (2005: 210).
Sídlo spoločnosti
Spoločnosť sídli na adrese: Ulica republiky 5
010 47 Žilina
Slovenská republika
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11.2 Prehľad významných účtovných
postupov
Základné účtovné metódy použité pri zostavení tejto účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých vykazovaných období, ak
nie je uvedené inak.

11.2.1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Slovenský zákon o účtovníctve (zákon NR SR č. 431/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov) vyžaduje, aby niektoré
spoločnosti zostavili individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2006 podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo („IFRS“) platnými v Európskej únii
(„EÚ“).
Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s IFRS platnými v Európskej únii. Spoločnosť aplikuje
všetky IFRS a interpretácie vydané Výborom pre medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (International
Accounting Standards Board – ďalej len „IASB“) platnými
v EÚ, ktoré boli v platnosti k 31. decembru 2006. Vzťahuje
sa ku konsolidovanej účtovnej závierke skupiny Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS
stanovuje vedenie Spoločnosti zásadné predpoklady
a odhady, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty aktív
a pasív v súvahe, na výšku prípadných pohľadávok a záväzkov k dátumu účtovnej závierky uvedených v poznámkach k účtovnej závierke a na náklady a výnosy vykázané v danom účtovnom období vo výkaze ziskov a strát.
V procese uplatňovania účtovných metód Spoločnosti
manažment uskutočňuje tiež určité kritické rozhodnutia.
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.
Individuálna účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických cien. Výnimku tvoria derivátové
finančné nástroje (cash-flow hedging), ktoré sa ku dňu účtovnej závierky oceňujú reálnou hodnotou.
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Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2006 bola spracovaná
za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.
Individuálna účtovná závierka bola zostavená na základe
aktuálneho princípu, podľa ktorého sa transakcie a ďalšie
skutočnosti vykazujú v čase ich vzniku a v účtovnej závierke sa vykazujú v období, s ktorým súvisia, za predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti.
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.

Zmeny existujúcich účtovných štandardov platné
v roku 2006
IAS 19 (Novelizácia) – Zamestnanecké požitky, je pre Spoločnosť
záväzná od 1. januára 2006. Táto novelizácia zavádza možnosť
alternatívneho vykazovania poistno-matematických ziskov
a strát. Tiež dopĺňa nové požiadavky týkajúce sa programov
viacerých zamestnávateľov, ak nie sú k dispozícii dostatočné
informácie na to, aby mohla Spoločnosť postupovať v súlade
s IAS 19 pri účtovaní programov s vopred stanoveným dôchodkovým plnením. Spoločnosť neuvažuje o zmene účtovnej
metódy účtovania poistno-matematických ziskov a strát a nezúčastňuje sa na žiadnom programe, kde by vystupovali viacerí
zamestnávatelia.
Aplikácia účtovných štandardov pred dátumom ich
účinnosti
Spoločnosť neaplikovala žiadny účtovný štandard pred dátumom jeho účinnosti.
Účtovné štandardy, novelizácie a interpretácie platné
v roku 2006, ktoré nie sú relevantné pre Spoločnosť
Nasledovné účtovné štandardy, novelizácie a interpretácie sú
pre Spoločnosť záväzné od 1. januára 2006, ale nie sú relevantné pre transakcie a zostatky Spoločnosti:
IAS 21 (Novelizácia) – Čistá investícia do zahraničnej prevádzky
– táto novelizácia mení účtovanie kurzových rozdielov vznikajúcich z pôžičiek medzi spoločnosťami v skupine, ktoré predstavujú časť investície do zahraničnej prevádzky.
IAS 39 (Novelizácia) – Účtovanie cash-flow hedgingu pri očakávaných transakciách so spoločnosťami v rámci skupiny – táto
novelizácia umožňuje kvalifikovať kurzové riziko očakávaných
vnútroskupinových transakcií s vysokou pravdepodobnosťou
ako zaistenú položku v konsolidovanej účtovnej závierke za
predpokladu, že: (a) transakcia je denominovaná v mene inej,
ako je funkčná mena účtovnej jednotky vstupujúcej do tejto
transakcie; a (b) kurzové riziko ovplyvní konsolidovaný zisk alebo stratu.
IAS 39 (Novelizácia) – Možnosť účtovania v reálnej hodnote –
IAS 39 (upravený v roku 2003) umožňuje určiť prvotné ocenenie
finančných nástrojov v reálnych hodnotách so ziskami a stratami zúčtovanými vo výkaze ziskov a strát (reálna hodnota cez
výkaz ziskov a strát). Táto novelizácia mení definíciu finančných
nástrojov vykazovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a
strát a obmedzuje možnosť zaradiť finančné nástroje do tejto
kategórie.
IAS 39 a IFRS 4 (Novelizácia) – Zmluvy o finančných zárukách
– podľa tohto dodatku sa vyžaduje, aby sa vydané záruky s výnimkou záruk, ktoré subjekt v minulosti považoval za poistné
zmluvy, prvotne vykazovali v reálnej hodnote a následne sa ocenili buď v cene (a) neodpísaného zostatku príslušných prijatých
a časovo rozlíšených poplatkov alebo (b) výdavkov potrebných
na vyrovnanie záväzku k súvahovému dňu; podľa toho, ktorá je
vyššia. Odlišné požiadavky platia pre následné vykazovanie vydaných finančných záruk, ktoré zabraňujú odúčtovaniu finančných aktív alebo vedú k nepretržitému vedeniu v účtovníctve.

IFRS 6 – Prieskum a ohodnotenie nerastných surovín.
IFRIC 4 – Určenie, či je obsahom dohody aj leasingový vzťah
– IFRIC 4 vyžaduje stanoviť, či transakcia predstavuje alebo
obsahuje leasingový vzťah, a ďalej vyžaduje, aby sa určilo,
či (a) splnenie dohody závisí od použitia určitého aktíva alebo
aktív; a (b) či sa dohodou prevádza právo na použitie majetku.
IFRIC 5 – Práva a podiely z fondov na vyradenie z prevádzky,
obnovu a ochranu životného prostredia – s určitými výnimkami
táto interpretácia zakazuje vzájomné započítavanie záväzkov
vyplývajúcich z vyradenia z prevádzky s aktívom predstavujúcim podiel z fondu na vyradenie z prevádzky alebo iným podobným fondom a zavádza meradlo odškodnenia.
IFRIC 6 – Záväzky vyplývajúce z účasti na špecifických trhoch –
Odpad z elektrických a elektronických zariadení.
Interpretácie existujúcich účtovných štandardov,
ktoré neboli platné v roku 2006
Nasledujúce interpretácie existujúcich účtovných štandardov
sú záväzné pre Spoločnosť pre účtovné obdobie začínajúce sa
1. januára 2007:

IFRIC 10 je platný pre účtovné obdobia začínajúce 1. novembra
2006 a neskôr a pre Spoločnosť nie je relevantný.
IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejňovanie a doplňujúca novelizácia IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky – Zverejňovanie kapitálu (platné od 1. januára 2007). IFRS 7 zavádza nové
zverejňovanie s cieľom zlepšiť informácie o finančných nástrojoch. Vyžaduje zverejňovať kvalitatívne a kvantitatívne
informácie o vystavení sa rizikám vyplývajúcim z finančných
nástrojov vrátane špecifikovaného minimálneho zverejnenia
o úverovom riziku, riziku likvidity a trhovom riziku vrátane analýzy citlivosti na trhové riziko. Nahrádza IAS 30 Zverejňovanie
v účtovnej závierke bánk a podobných finančných inštitúcií
a požiadavky na zverejňovanie v IAS 32, Finančné nástroje:
zverejňovanie a prezentácia. Uplatňujú ho všetky účtovné
jednotky vykazujúce podľa IFRS. Novelizácia IAS 1 zavádza
zverejňovanie týkajúce sa úrovne kapitálu účtovnej jednotky a toho, ako riadi svoj kapitál. Spoločnosť bude aplikovať
IFRS 7 a novelizáciu IAS 1 od účtovného obdobia začínajúceho
1. januára 2007.

IFRIC 7 – Aplikácia zásady úpravy účtovných závierok podľa IAS
29, Finančné výkazníctvo v hyperinflačných ekonomikách – interpretácia uvádza spôsob aplikácie IAS 29 v účtovnom období,
v ktorom účtovná jednotka zistí existenciu hyperinflácie v ekonomike, ktorej mena je funkčnou menou účtovnej jednotky, ak
táto ekonomika v minulom období nebola hyperinflačná. IFRIC
7 je platný pre účtovné obdobia začínajúce 1. marca 2006 a neskôr a pre Spoločnosť nie je relevantný.
IFRIC 8 – Rozsah IFRS 2 – interpretácia uvádza, že IFRS 2 sa aplikuje tiež na transakcie, v ktorých účtovná jednotka prijme neidentifikovateľný tovar alebo služby, a že tieto položky by mali
byť ocenené vo výške rozdielu medzi reálnou hodnotou platieb
vo forme akcií a reálnou hodnotou identifikovateľného tovaru
a služieb, ktoré boli prijaté (alebo majú byť prijaté). IFRIC 8 je
platný pre účtovné obdobia začínajúce 1. mája 2006 a neskôr a
pre Spoločnosť nie je relevantný.
IFRIC 9 – Prehodnotenie vložených derivátov – interpretácia požaduje od účtovnej jednotky, aby určila, či je potrebné oddeliť
vložený derivát od pôvodného kontraktu a účtovať o ňom ako
o deriváte v momente, keď sa účtovná jednotka stane súčasťou zmluvného vzťahu. Následné prehodnotenie kontraktu sa
nepovoľuje, ak nedôjde k takej zmene podmienok kontraktu,
ktorá významne modifikuje peňažné toky, ktoré by sa inak
podľa neho vyžadovali. IFRIC 9 je účinný pre účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2006 alebo neskôr. Spoločnosť prehodnotila všetky relevantné zmluvy a zhodnotila, že IFRIC 9 nie je pre
Spoločnosť relevantný.
IFRIC 10 – Priebežné finančné vykazovanie a znehodnotenie –
Interpretácia vylučuje, aby sa znehodnotenie goodwillu, investícií do akcií a podielov a investícií vo finančných aktívach vykázaných v obstarávacej cene, vykázané v nákladoch v priebežných
finančných výkazoch, nevykázalo v najbližšej účtovnej závierke.
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11.2.2 Dcérske spoločnosti, pridružené a spoločné
podniky
(i) 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.
Podiely na vlastnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách sú ocenené v tejto individuálnej účtovnej závierke obstarávacími cenami podľa IFRS 3 a IAS 27. Prípadný rozdiel
z ich ocenenia sa vyjadruje prostredníctvom opravnej položky. Opravné položky sa tvoria na základe metódy súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov.
Dcérske spoločnosti sa plne konsolidujú od dátumu, kedy
prechádza kontrola na Spoločnosť, a prestávajú sa konsolidovať od dátumu, kedy táto kontrola zanikne. Kúpna metóda účtovania sa používa na účtovanie akvizícií dcérskych
spoločností. Obstarávacia cena akvizície predstavuje reálnu
hodnotu daného majetku, emitovaných akcií a záväzkov
vzniknutých alebo prevzatých k dátumu kúpy, navýšená
o náklady priamo súvisiace s akvizíciou. Identifikovateľný
majetok a záväzky a podmienené záväzky nadobudnuté
v podnikovej kombinácii sa prvotne oceňujú ich reálnou
hodnotou k dátumu akvizície, bez ohľadu na rozsah akéhokoľvek menšinového podielu. Suma, o ktorú obstarávacia cena akvizície prevyšuje reálnu hodnotu podielu Spoločnosti na nadobudnutých identifikovateľných čistých
aktívach, sa vykazuje ako goodwill. Ak je obstarávacia cena
akvizície nižšia ako reálna hodnota čistých aktív nadobudnutej dcérskej spoločnosti, rozdiel sa vykazuje priamo vo
výkaze ziskov a strát.
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Vnútroskupinové transakcie, zostatky a nerealizované zisky
z transakcií medzi podnikmi v skupine sa eliminujú. Nerealizované straty sa tiež eliminujú, ale do úvahy sa berie
indikátor zníženia hodnoty prevádzaného majetku. Účtovné metódy dcérskych spoločností boli zmenené, keď bolo
potrebné, aby sa zabezpečila konzistentnosť s metódami
aplikovanými Spoločnosťou.
(ii) Pridružené a spoločné podniky
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.
Podľa IFRS 3 a IAS 27 sa investície pridružených a spoločných
podnikoch vykazujú v obstarávacej cene. Prípadné zníženie
ich ocenenia sa vyjadruje prostredníctvom opravnej položky. Opravné položky sa tvoria na základe metódy súčasnej
hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov.

11.2.3 Prepočet cudzích mien
(i) Funkčná mena a mena vykazovania
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, ktoré sú funkčnou menou a menou vykazovania
Spoločnosti.
(ii) Transakcie a zostatky
Transakcie v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia
transakcie. Majetok a záväzky ku dňu zostavenia účtovnej
závierky sú prepočítané kurzom platným ku dňu zostavenia
účtovnej závierky.
Kurzové zisky a straty vyplývajúce z úhrady takýchto transakcií
a z prepočítania peňažného majetku a záväzkov denominovaných v cudzej mene koncoročným výmenným kurzom sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát okrem vykazovania oceňovacích
rozdielov z derivátových finančných nástrojov (cash-flow hedging), ktorých efektívna časť sa vykazuje vo vlastnom imaní.

(ii) Odpisy
Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje postupne každý
mesiac počínajúc mesiacom, v ktorom bol majetok zaradený
do používania, v súlade so schváleným odpisovým plánom.
Hmotný a nehmotný 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. Očakávaná hodnota v čase
vyradenia majetku je jeho očakávaná predajná cena znížená o
náklady na uskutočnenie predaja. Predpokladaná doba životnosti jednotlivých skupín majetku je nasledovná:
Budovy, haly, siete stavby

15 – 40 rokov

Stroje, prístroje a dopravné
prostriedky

4 – 15 rokov

Ostatný dlhodobý hmotný
majetok

8 – 15 rokov

Pozemky a nedokončené investície sa neodpisujú.
K súvahovému dňu sa zostatková hodnota a predpokladaná
doba životnosti dlhodobého majetku prehodnocuje, a ak je to
potrebné, upravuje.

11.2.4 Dlhodobý hmotný majetok
(i) Obstarávacia cena
Všetok dlhodobý hmotný majetok je vykázaný v obstarávacích cenách znížených o odpisy a kumulované straty zo zníženia hodnoty.
Obstarávacia cena zahŕňa všetky výdavky priamo vynaložené
na obstaranie majetku. Nákladové úroky vzťahujúce sa k obstaraniu súvisiaceho majetku sú kapitalizované počas obdobia obstarania a uvedenia majetku do predpokladaného stavu používania. Ostatné nákladové úroky sú účtované priamo
do nákladov.
Výdavky na opravy a údržby sa účtujú do výkazu ziskov a strát
v účtovnom období, v ktorom vznikli.
Následné výdavky sa zahŕňajú do účtovnej hodnoty majetku
alebo sa vykazujú ako samostatný majetok, iba ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky súvisiace s majetkom
budú plynúť Spoločnosti a výška výdavkov môže byť spoľahlivo
určená. Všetky ostatné výdavky na opravy a údržbu sa účtujú do
výkazu ziskov a strát v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

Účtovná hodnota majetku je znížená okamžite na úroveň
jeho spätne získateľnej hodnoty, ak účtovná hodnota majetku
je vyššia ako jeho predpokladaná spätne získateľná hodnota
(Poznámka č. 11.2.6).

Najvýznamnejšou časťou dlhodobého hmotného majetku sú
siete. Siete zahŕňajú najmä elektrické káble, stĺpy a trafostanice.
Predpokladaná doba životnosti aktív súvisiacich so sieťami je 15
až 40 rokov.

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.
Vnútorné náklady súvisiace s vývojom alebo údržbou programového vybavenia počítačov sa vykazujú ako náklad v čase
vzniku. Náklady na obstaranie softwarových licencií a externé
náklady na úpravu programového vybavenia podľa potrieb
Spoločnosti sa aktivujú a odpisujú sa rovnomerne počas
doby životnosti, ktorá nepresahuje 4 roky.
Následné výdavky, ktoré slúžia na zlepšenie alebo rozšírenie
programového vybavenia počítačov nad rámec jeho pôvodnej špecifikácie a spĺňajú kritériá podľa IAS 38 pre vykazovanie ako dlhodobý nehmotný majetok, sú vykazované ako
technické zhodnotenie a pripočítané k pôvodnej obstarávacej cene softwaru.

11.2.6 Zníženie hodnoty nefinančného majetku
Každý komponent akejkoľvek položky dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou cenou, ktorého výška je významná
vzhľadom na celkovú obstarávaciu cenu danej položky, sa odpisuje samostatne. Spoločnosť priraďuje proporcionálnu časť
sumy pôvodne vykázanej ako položka dlhodobého hmotného majetku jej významným komponentom a každý takýto
komponent odpisuje samostatne.
Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúčtuje
zo súvahy spolu s príslušnými oprávkami. Zisky a straty pri vyradení majetku sa určujú porovnaním tržieb a jeho účtovnej
hodnoty a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát. V prípade predaja preceneného dlhodobého majetku sa hodnota zahrnutá
v ostatných rezervách prevedie na nerozdelený zisk minulých
rokov/neuhradenú stratu minulých rokov.

11.2.5 Dlhodobý nehmotný majetok
Náklady na technické zhodnotenie sú kapitalizované, pokiaľ je
pravdepodobné, že ich budúci ekonomický prínos plynúci Spoločnosti bude prevyšovať štandardný odhadovaný výkon existujúceho aktíva.

nomerne počas doby životnosti, ktorá nepresahuje dobu
4 roky.

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. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rov-

Majetok, ktorý má neurčitú dobu životnosti, sa neodpisuje,
ale každý rok sa testuje na zníženie hodnoty. Majetok, ktorý sa odpisuje, sa preskúmava z hľadiska možného zníženia
hodnoty vždy, keď udalosti alebo zmeny okolností naznačujú, že by sa nemuselo podariť spätne získať účtovnú hodnotu
tohto majetku. Strata zo zníženia hodnoty sa zaúčtuje vo výške, o ktorú účtovná hodnota daného majetku prevyšuje jeho
spätne získateľnú hodnotu.
Spätne získateľná hodnota predstavuje: buď reálnu hodnotu
zníženú o náklady na predaj, alebo úžitkovú hodnotu, podľa
toho, ktorá je vyššia. Pre účely posúdenia zníženia hodnoty
sa majetok zatrieďuje do skupín na najnižšej úrovni, pre ktorú
existujú samostatne identifikovateľné peňažné toky (jednotky generujúce peňažné toky). Nefinančný majetok iný ako
goodwill, ktorého hodnota bola znížená, sa ku každému súvahovému dňu preskúma z hľadiska možnosti zrušiť zníženie
hodnoty.

11.2.7 Finančné investície
Spoločnosť klasifikuje finančné investície podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ do nasledovných kategórií: finančný majetok v reálnej hodnote cez
výsledovku, cenné papiere držané do splatnosti, finančný
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majetok k dispozícii na predaj a pôžičky a pohľadávky. Klasifikácia závisí od účelu, pre aký bola investícia obstaraná.

a strát v rámci ostatných finančných nákladov/výnosov –
netto v období, v ktorom vzniknú.

Manažment posudzuje klasifikáciu finančných investícií pri
obstaraní a prehodnotí ju ku každému súvahovému dňu.

Realizované a nerealizované zisky a straty zo zmeny reálnej
hodnoty finančného majetku v reálnej hodnote cez výsledovku sú vykázané vo výkaze ziskov a strát za obdobie, kedy
ku zmene došlo.

Finančný majetok v reálnej hodnote cez výsledovku
Finančný majetok v reálnej hodnote cez výsledovku je finančný majetok držaný na obchodovanie. Finančný majetok sa
vykazuje v tejto kategórii, ak bol v zásade obstaraný za účelom predaja a 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.
Cenné papiere držané do splatnosti
Cenné papiere držané do splatnosti predstavujú nederivátový finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami a pevnými termínmi splatenia, pričom manažment Spoločnosti má jasný zámer a schopnosť držať ich do splatnosti.
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.
Finančný majetok k dispozícii 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.

Výročná správa 2006

Kúpa a predaj finančných investícií sa účtovne zachytí v deň
dojednania nákupu, teda v deň, kedy sa Spoločnosť zaviaže daný majetok kúpiť alebo predať. Všetky finančné aktíva,
ktoré nie sú ocenené reálnou hodnotou cez výsledovku, sa
oceňujú prvotne reálnou cenou zvýšenou o transakčné náklady. Finančné investície, ktoré sú ocenené reálnou hodnotou cez výsledovku, sa prvotne vykážu v reálnej hodnote,
pričom ich transakčné náklady sa zaúčtujú do výkazu ziskov
a strát. Investície sú odúčtované, keď vyprší právo na peňažné toky alebo keď bolo toto právo prevedené a Spoločnosť
previedla v zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené
s vlastníctvom.
Finančný majetok k dispozícii na predaj a finančný majetok
v reálnej hodnote cez výsledovku sa preceňuje na objektívnu
hodnotu k dátumu súvahy. Pôžičky a pohľadávky sa vykazujú v hodnote určenej pri ich prvotnom účtovnom zachytení
upravenej o časové rozlíšenie úrokov metódou efektívnej
úrokovej miery.
Zisky a straty zo zmeny hodnoty finančného majetku v reálnej hodnote cez výsledovku sú vykázané vo výkaze ziskov

11.2.8 Derivátové finančné nástroje a hedgingové
aktivity
V roku 2006 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 elektrickej energie v roku
2007. V prípade hedgingu peňažných tokov Spoločnosť zaisťuje riziko nestálosti peňažných tokov, ktoré možno pripísať
určitému riziku spojenému s aktívami, finančnými záväzkami
alebo neevidovanými zmluvnými záväzkami, ktoré by mohli
ovplyvniť výkaz ziskov a strát.
Derivátové finančné nástroje designované ako hedging peňažných tokov sa oceňujú reálnou hodnotou, ktorá je určená
trhovým pomerom SKK/EUR pre príslušné derivátové finančné nástroje a príslušné obdobie k súvahovému dňu. Spoločnosť prvotne vykazuje finančný majetok a finančné záväzky
z hedgingu peňažných tokov k súvahovému dňu.
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 ziskov a strát v položke ostatných finančných nákladov/výnosov – netto. 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 nakúpi. Tento zisk alebo
strata sa zaúčtuje do výkazu ziskov a strát v položke ostatných
finančných nákladov/výnosov – netto.

11.2.9 Leasing
IAS 17 definuje leasing ako zmluvu, pri ktorej prenajímateľ
poskytuje nájomcovi výmenou za platbu alebo sériu platieb
právo využívať majetok počas dohodnutého obdobia.

z prenájmu, bez finančných nákladov, sú súčasťou ostatných
dlhodobých záväzkov. 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.
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.

prevádzkové výnosy/náklady. Nevymožiteľné pohľadávky sa
odpisujú a vo výkaze ziskov a strát sú vykázané tiež v riadku
Ostatné prevádzkové výnosy/náklady.
Pohľadávky splatené dlžníkmi, ktoré boli predtým odpísané,
sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v riadku Ostatné prevádzkové výnosy/náklady.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11.2.12 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Spoločnosť vystupovala ako nájomca pri operatívnom leasingu na autá. V roku 2006 došlo k ukončeniu týchto operatívnych leasingov.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, netermínované vklady v bankách, iné krátkodobé vysokolikvidné investície s pôvodnou dobou splatnosti neprevyšujúcou tri mesiace a kontokorentné úvery.
V súvahe sú kontokorentné úvery zahrnuté v úveroch v krátkodobých záväzkoch.

11.2.10 Zásoby

11.2.13 Odložená daň z príjmov

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
aritmetického 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.

O odloženej dani z príjmov sa v účtovnej závierke účtuje
v plnej výške použitím záväzkovej metódy v prípade dočasných rozdielov medzi daňovou hodnotou aktív a pasív
a ich účtovnou hodnotou v účtovnej závierke. O odloženej
dani z príjmov sa neúčtuje, ak vzniká z prvotného vykázania
majetku alebo záväzku v súvislosti s transakciou, ktorá nepredstavuje podnikovú kombináciu a ktorá v čase transakcie neovplyvňuje účtovný ani daňový zisk alebo stratu. Odložená daň z príjmov je určená použitím daňových sadzieb
(a zákonov), ktoré boli platné ku dňu zostavenia účtovnej
závierky a očakáva sa ich použitie v čase realizácie odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

11.2.11 Pohľadávky z obchodného styku a iné
pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceňujú
reálnou hodnotou a následne sú ocenené metódou amortised cost s použitím efektívnej úrokovej miery, pričom ich
hodnota sa znižuje o opravnú položku. Spôsob, akým Spoločnosť vykazuje výnosy, je uvedený v Poznámke 11.2.18.

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.

Opravná položka sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny
dôkaz, že Spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky
dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávky. 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.

Každá leasingová splátka sa rozdeľuje medzi záväzok a finančné náklady tak, aby sa dosiahla konštantná miera uplatnená
na neuhradený finančný zostatok. Zodpovedajúce záväzky

Účtovná hodnota pohľadávky sa znižuje pomocou účtu
opravných položiek. Tvorba a rozpúšťanie opravných položiek sa vo výkaze ziskov a strát vykazuje v riadku Ostatné

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú v rozsahu, v akom
je pravdepodobné, že bude v budúcnosti generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely
zrealizovať.
Odložená daň z príjmov existuje z dočasných rozdielov
vznikajúcich pri investíciách do pridružených a spoločných
podnikov s výnimkou, ak načasovanie zrušenia dočasného
rozdielu je kontrolované Spoločnosťou a je pravdepodobné,
že dočasný rozdiel sa nezruší v dohľadnej budúcnosti.
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.
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11.2.14 Dotácie a príspevky poskytnuté na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
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.
Dotácie a príspevky od odberateľov sa vykazujú v ich reálnej
hodnote, ak existuje 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 rozlišujú ako výnosy budúcich období, ktoré sa vykazujú počas doby životnosti odpisovaného majetku ako ostatné výnosy. Dlhodobý hmotný
majetok, ako aj dotácie sa pri obstaraní oceňujú reálnou
hodnotou.

Podmienené záväzky sa nevykazujú vo finančných výkazoch.
Vykazujú sa v prílohe k účtovnej závierke, pokiaľ možnosť
odlivu zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je nemožná.
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.
Záväzky z obchodného styku sa pri vzniku oceňujú reálnou
hodnotou a následne metódou amortised cost s použitím
efektívnej úrokovej miery.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú
vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

11.2.17 Zamestnanecké požitky
Z dôvodu vydania nového zákona o energetike sa od roku
2006 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 účtovnou dobou životnosti príslušného dlhodobého majetku.

11.2.15 Úvery
Úvery sa prvotne vykazujú vo výške prijatých finančných
prostriedkov zníženej o transakčné poplatky. Následne sa úvery
oceňujú v zostatkovej hodnote použitím metódy efektívneho
výnosu; každý rozdiel medzi hodnotou získaných finančných
prostriedkov (bez transakčných poplatkov) a splatnou nominálnou hodnotou sa vykáže vo výkaze ziskov a strát počas doby
splatnosti úveru, použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
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11.2.16 Rezervy/podmienené záväzky, záväzky
z obchodného styku
Rezervy sa vykazujú, ak má Spoločnosť súčasný zmluvný alebo
mimozmluvný záväzok previesť ekonomické úžitky ako dôsledok minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že takýto
prevod bude potrebný na vyrovnanie týchto záväzkov, a zároveň
je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. Na
budúce prevádzkové straty sa nevytvárajú žiadne rezervy. Keď
Spoločnosť predpokladá, že rezerva bude v budúcnosti refundovaná, napríklad v rámci poistnej zmluvy, budúci príjem je vykázaný ako jednotlivé aktívum, ale len v prípade, že takáto náhrada je
takmer istá. Na náklady týkajúce sa súčasných aktivít Spoločnosti
sa rezervy netvoria.
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.

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.
Nezaistený penzijný program s vopred stanoveným
dôchodkovým plnením
Podľa kolektívnej zmluvy s odbormi na roky 2004 – 2006
je Spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri
odchode do starobného alebo invalidného dôchodku
v závislosti od odpracovaných rokov nasledovné násobky
ich priemernej mesačnej mzdy:
2004

2005

2006

do 5 rokov

2

1

1

5-10

3

2

2

10-15

4

3

3

15-20

6

4

4

20-25

8

6

5

nad 25

10

8

6

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

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.
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
poistno-matematické zisky alebo straty a náklady minulej
služby. Nezávislí poistní matematici počítajú raz ročne záväzok definovaných plnení použitím metódy „Projected Unit
Credit“. Súčasná hodnota záväzku z definovaných plnení je
stanovená oddiskontovaním odhadovaných budúcich úbytkov peňažných tokov použitím úrokových mier štátnych
cenných papierov, ktoré majú dobu splatnosti blížiacu sa
k záväzku z dôchodkových programov.
Poistno-matematické zisky a straty vyplývajúce z úprav
a zmien poistno-matematických predpokladov sa zaúčtujú
do výkazu ziskov a strát pri ich vzniku. Zmeny dôchodkových programov sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas
priemernej zostatkovej dĺžky zamestnávania príslušných
zamestnancov.
Dôchodkové programy s vopred stanovenými
príspevkami
Spoločnosť prispieva do štátnych a súkromných fondov dôchodkového pripoistenia.
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 % (2005: 35,2 %) hrubých miezd do výšky mesačnej mzdy, ktorá je stanovená príslušnými právnymi predpismi, pričom zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval ďalšími 13,4 % (2005: 13,4 %). Náklady na tieto odvody
sa účtujú do výkazu ziskov a strát v tom istom období ako
príslušné mzdové náklady.
Okrem toho platí Spoločnosť za zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na programe doplnkového dôchodkového
poistenia, príspevky na doplnkové poistenie, ktoré vypočíta
ako určité percento z hrubej mzdy v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Minimálna výška je 2 % a maximálna 6 %
z celkových mesačných tarifných miezd v závislosti od počtu
odpracovaných rokov.
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 ukončiť pracovný pomer
so svojimi zamestnancami v súlade s podrobným oficiálnym

plánom znižovania ich stavu bez možnosti odvolania, alebo
vyplatiť odstupné v rámci ponuky podporiť dobrovoľný odchod z firmy kvôli nadbytočnosti. Odstupné splatné viac než
12 mesiacov po súvahovom dni je diskontované na súčasnú
hodnotu.
Programy s podielom na zisku a prémiové programy
Záväzok zo zamestnaneckých požitkov, ktorý má formu
programov s podielom na zisku a prémiových programov, sa
vykáže medzi ostatnými záväzkami, ak neexistuje iná reálna
alternatíva, iba tento záväzok vyrovnať a ak je splnená aspoň
jedna z nasledujúcich podmienok:
•

•

takýto program existuje oficiálne a čiastky, ktoré majú byť
vyplatené, sú stanovené ešte pred dátumom zostavenia
účtovnej závierky; alebo
v minulosti uplatňované zvyklosti vzbudili v zamestnancoch reálne očakávanie, že dostanú prémie, resp. že budú
mať podiel na zisku, a uvedenú čiastku možno stanoviť
ešte pred dátumom zostavenia účtovnej závierky.

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.

11.2.18 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.
Spoločnosť účtuje o výnosoch, keď je možné spoľahlivo určiť ich výšku, keď je pravdepodobné, že v ich dôsledku budú
plynúť pre Spoločnosť ekonomické úžitky, a boli splnené
špecifické kritériá, ktoré sú popísané nižšie.
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
roka 2006 došlo k zmene fakturačného obdobia u maloodberateľov – domácností tak, že meranie a vyúčtovanie u týchto
zákazníkov sa robí raz ročne. Pri výpočte celkových dodávok
maloodberateľom používa Spoločnosť odhad sieťových strát,
ku ktorým dochádza v distribučnom systéme, pravidelne merané množstvá celkových nákupov elektriny, objem predaja
veľkoodberateľom, ako aj svoju vlastnú spotrebu. Sieťové
straty sú súčasťou nákladov na nákup elektriny.
Výnosy z predaja na spotovom trhu sa vykazujú v momente,
keď je zmluva splnená.
SSE dostáva príspevky od zákazníkov na ich pripojenie do
siete. Výnosy z týchto príspevkov sa vykazujú ako výnosy
budúcich období a sú do výnosov rozpúšťané počas doby
životnosti majetku (približne 20 rokov).
Predaj služieb sa vykazuje v účtovnom období, v ktorom
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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.
Úrokové výnosy sa vykazujú podľa princípu časového rozlíšenia v období, do ktorého patria, nezávisle od skutočných
úhrad týchto úrokov.

minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú situáciu Spoločnosti. Na zaistenie niektorých rizík využíva Spoločnosť derivátové finančné nástroje.
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 poskytuje 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.

11.2.19 Výplata dividend
Výplata dividend akcionárom Spoločnosti sa vykazuje ako záväzok v účtovnej závierke spoločnosti v období, v ktorom sú
dividendy schválené akcionármi Spoločnosti.

11.2.20 Porovnateľné údaje
Niektoré porovnateľné údaje boli preklasifikované, aby boli
v súlade s prezentáciou bežného účtovného obdobia.

(i) Kreditné riziko
Kreditné riziko sa týka bankových účtov, derivátových finančných nástrojov a pohľadávok. Čo sa týka vzťahov s bankovými a finančnými inštitúciami, Spoločnosť vstupuje do vzťahov
iba s tými, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové hodnotenia.
Čo sa týka pohľadávok, najmä vďaka veľkému počtu rozličných odberateľov Spoločnosti 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.

Boli urobené nasledovné úpravy:

Výkaz ziskov a strát

Rok končiaci 31. decembra
2005
pred preklasifikáciou

Prevádzkové
náklady
Ostatné
prevádzkové výnosy

Súvaha

Výročná správa 2006

Krátkodobé rezervy
na záväzky

2005
po preklasifikácii

-3 337 136

3 293

-3 333 843

620 338

-3 293

617 045

Rok končiaci 31. decembra
2005
pred preklasifikáciou

Krátkodobé záväzky
z obchodného styku,
iné záväzky
a krátkodobá časť
výnosy budúcich
období

Úpravy

Úpravy

2005
po preklasifikácii

1 595 918

91 462

1 687 380

120 442

-91 462

28 980

11.3 Riadenie 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 skupinový program riadenia rizika sa
sústreďuje na nepredvídateľnosť finančných trhov a snaží sa

(ii) Kurzové riziko
Spoločnosť je vystavená kurzovému riziku vyplývajúcemu
z transakcií v cudzích menách, najmä v EUR. Kurzové riziko
vzniká z neuhradených pohľadávok denominovaných v EUR
z predaja elektriny niektorým zákazníkom.
V rámci riadenia kurzového rizika vyplývajúceho z neuhradených pohľadávok z predaja denominovaných v cudzích
menách Spoločnosť využíva zmluvy o menových swapoch a
forwardoch realizovaných prostredníctvom centrálneho oddelenia Treasury.

11.4 Zásadné účtovné odhady
a rozhodnutia
Spoločnosť uskutočňuje odhady a používa predpoklady týkajúce sa budúcich období. Vytvorené účtovné odhady sa
vzhľadom na svoju podstatu iba zriedka rovnajú skutočne
dosiahnutým hodnotám. Zásadné odhady a predpoklady,
kde je riziko významnej úpravy účtovnej hodnoty majetku
a záväzkov počas nasledujúceho účtovného obdobia, sú
uvedené nižšie.
(i) 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 iných napäťových úrovniach
(meraná veličina),
• odhadu sieťových strát,
• odhadu dodávky na nízkonapäťovej úrovni.
(ii) Odhadovaná doba životnosti sietí
Doba životnosti sietí je založená na účtovných odhadoch
uvedených v Poznámke č. 11.2.4. Ak by revidovaná doba životnosti sietí bola kratšia o 10 % ako odhad manažmentu
k 31. decembru 2006, Spoločnosť by vykazovala dodatočné odpisy majetku tvoriaceho distribučnú sieť vo výške 65
miliónov Sk.

(iii) Úrokové riziko
Prevádzkový zisk Spoločnosti a prevádzkové peňažné toky sú
v podstate nezávislé od zmien trhových úrokových sadzieb.
Spoločnosť má prevažne úvery a pôžičky s variabilnou úrokovou sadzbou.
(iv) Riziko likvidity
Opatrné riadenie rizika likvidity znamená zachovávanie dostatočného množstva peňažných prostriedkov a obchodovateľných cenných papierov, dostupnosť financovania prostredníctvom primeraného množstva dohodnutých úverových
možností a schopnosť uzatvárať trhové pozície. V dôsledku
dynamického charakteru podnikateľskej činnosti oddelenie
Treasury sa zameriava na zachovanie flexibility pri financovaní pomocou udržiavania dostupných úverových liniek.
(v) Cenové riziko
Spoločnosť má ceny za MWh a množstvo nakúpenej elektriny
dohodnuté so svojimi dodávateľmi vopred na budúci kalendárny
rok. Ceny za distribúciu elektriny a za predaj elektriny sú v plnej
miere regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Cenové riziko pre Spoločnosť vyplýva najmä z možnej konkurencie.
Toto riziko je priebežne monitorované vedením Spoločnosti.
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11.5 Dlhodobý hmotný majetok

Zostatková hodnota strojov a motorových vozidiel prenajatých formou finančného leasingu:

Pozemky

Stavby

Stroje,
zariadenia,
motorové
vozidlá a
ostatné aktíva

Nedokončené
investície
vrátane
preddavkov

K 31. decembru
Spolu

K 1. januáru 2005
Obstarávacia cena

187 983

7 437 180

5 510 890

323 941

13 459 994

–

-3 977 286

-3 565 787

-3 427

-7 546 500

187 983

3 459 894

1 945 103

320 514

5 913 494

–

–

556

1 434 349

1 434 905

4 879

473 814

776 664

-1 255 357

–

Úbytky

-1 009

-15 422

-46 065

-384

-62 880

Odpisy

–

-245 653

-370 493

–

-616 146

Tvorba/ - rozpustenie opravných položiek

–

863

–

-701

162

Zostatková hodnota ku koncu obdobia

191 853

3 673 496

2 305 765

498 421

6 669 535

Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2005
Prírastky
Prevod z nedokončených investícií

K 31. decembru 2005
Obstarávacia cena

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

–

–

–

1 381 666

1 381 666

Prevod z nedokončených investícií

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/ - rozpustenie opravných položiek

–

-71 628

-24

149

-71 503

Zostatková hodnota ku koncu obdobia

198 383

3 935 031

2 538 317

635 067

7 306 798

Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota
K 31. decembru 2006
Prírastky

K 31. decembru 2006
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky

Výročná správa 2006

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

Počas roka končiaceho 31. decembra 2006 Spoločnosť čerpala úver na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo
výške 827 327 tis. Sk (v roku 2005: 1 203 528 tis. Sk).
Podľa účtovných postupov Spoločnosti sa úrok z investičných úverov nekapitalizuje, a preto nie je súčasťou obstarávacej ceny majetku.

2006

2005

Technológia –
turbogenerátory

27 397

29 822

Motorové vozidlá

747

12 190

28 144

42 012

Spolu

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Spoločnosť má zabezpečený majetok formou poistenia
voči rizikám uvedeným v nasledujúcej tabuľke:

Spoločnosť v roku 2005 nadobudla DLHM – trafostanice
vydržaním v objeme 99 729 tis. Sk. Vydržanie sa vykonalo
v zmysle § 134 Občianskeho zákonníka, § 56 ods. 1 písm.
g) zákona č. 323/92 Z. z. v znení zmien a doplnkov zákona
č. 397/2000 Z. z. Vydržanie trafostaníc je obsahom notárskej
zápisnice N 549/2005, NZ 67284/2005, NCR1s 66475/2005
z 20. 12. 2005. Trafostanice boli ocenené reálnou hodnotou
k 31. decembru 2005, pričom ocenenie stanovil Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Výsledky ohodnotenia sú predmetom Správy k ohodnoteniu neevidovaného
majetku SSE, ktorú vypracoval Ústav súdneho inžinierstva
Žilinskej univerzity so sídlom v Žiline. Stavebná časť vydržaných trafostaníc sa odpisuje 40 rokov a technologická časť
15 rokov. Výška ich odpisov je kompenzovaná rozpúšťaním
výnosov budúcich období do výkazu ziskov a strát v časovej a vecnej súvislosti (Poznámka č. 11.12).
Počas roku 2006 spoločnosť neobdŕžala od zákazníkov dlhodobý hmotný majetok a peňažné príspevky za účelom financovania obstarania dlhodobého hmotného majetku (počas
roka 2005 to bolo: 6 820 tisíc Sk). K 31. decembru 2006 obstarávacia a zostatková cena dlhodobého hmotného majetku financovaného dotáciami a príspevkami predstavovala
354 104 tisíc Sk, respektíve 168 743 tisíc Sk (k 31. decembru
2005: 354 104 tisíc Sk, respektíve 181 788 tisíc Sk).
Opravné položky v roku 2006 zahŕňajú tvorbu opravnej položky k stavbám (rekreačné zariadenia, byty, nepoužívaný
majetok) a k inventáru z dôvodu dočasného zníženia ich
hodnoty. Opravná položka k nedokončeným investíciám
bola rozpustená o hodnotu, ktorá bola v priebehu roka
2006 vyradená ako zmarená investícia.
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým
hmotným majetkom a nepoužíva ho na ručenie za svoje
záväzky.

Poistná hodnota k 31. decembru
Druh poistenia
Predmet poistenia

•

•
•
•

•
•

2006

2005

Poistenie
zodpovednosti
za škodu
spôsobenú členmi
predstavenstva,
dozornej rady
a konateľmi
spoločnosti

400 000

400 000

Poistenie
zodpovednosti
za škodu, ktoré
zahŕňa nasledovné
poistenie:

400 000

400 000

Zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s profesnou činnosťou alebo vzťahom
poisteného na základe výpisu z obchodného registra
Zodpovednosť za škodu spôsobenú z chybného výrobku alebo nesprávne vykonanej práce
Škoda spôsobená na ušlom zisku
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vynaložením
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov v pracovnom pomere vzniknutých z dôvodu
pracovných úrazov a chorôb z povolania (regres zdravotnej, resp. sociálnej poisťovne)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na zverených a prenajatých hnuteľných a nehnuteľných veciach
Náhle škody na znečistení životného prostredia
Poistenie strojov

400 065

655 583

Budovy, haly
a stavby

400 065

655 583

21 453 547

19 029 157

Budovy, haly
a stavby

10 730 062

9 507 919

Stroje, prístroje
a zariadenia

10 533 380

9 317 888

25 105

29 350

–

10 000

100 000

100 000

5 000

5 000

60 000

60 000

Živelné poistenie

Ostatný hnuteľný
majetok
Nedokončená
výroba
Zásoby
Náklady na
odstraňovanie ruín
Ostatné náklady

58

59

11.6 Dlhodobý nehmotný majetok

11.7 Finančné investície

Počítačový softvér

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Nedokončené
investície vrátane
preddavkov

(i) Finančné investície k dispozícii na predaj
Spolu
Na začiatku obdobia

K 31. decembru 2005
Obstarávacia cena

497 726

20 905

806

519 437

Oprávky a opravné položky

-417 573

-4 105

–

-421 678

80 153

16 800

806

97 759

Prírastky

2006

2005

184 262

183 800

1 200

462

–

–

185 462

184 262

Úbytky
Zostatková hodnota

Na konci obdobia

Štruktúra finančných investícií bola nasledovná:
K 31. decembru 2005
Prírastky

–

945

53 580

54 525

Prevod z nedokončených investícií

39 788

4 893

-44 681

–

Amortizácia

-26 712

-5 682

–

-32 394

Zostatková hodnota ku koncu obdobia

93 229

16 956

9 705

119 890

K 31. decembru 2005
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková hodnota

2005

Elektroenergetické montáže, a. s.

Slovenská
republika

100 %

Stavebná
činnosť

141 100

141 100

Metrológia, spol. s r. o.

Slovenská
republika

100 %

Kalibrácia
meradiel

30 700

30 700

SSE – PPS, spol. s r. o.

Slovenská
republika

100 %

Prevádzka
cezhraničných
vedení

200

200

Česká republika

100 %

Obchod s EE

262

262

549 250

-419 100

-10 260

–

-429 360

SSE CZ, spol. s r. o.

93 229

16 956

9 705

119 890

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Slovenská
republika

100 %

Distribúcia EE

1 200

–

Energotel, a. s. Bratislava

Slovenská
republika

16,67 %

Poskytovateľ
telekomunikačných služieb

11 000

11 000

SPX, s. r. o.

Slovenská
republika

33,33 %

Konzultačné
služby
v energetickom
sektore

1 000

1 000

80 880

80 880

59 978

–

-59 978

–

Amortizácia

-39 093

-6 722

–

-45 815

Zostatková hodnota ku koncu 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

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok predstavovali najmä
oceniteľné práva Spoločnosti.

V apríli 2006 bola zaregistrovaná dcérska spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., za účelom vytvorenia
podmienok pre právny unbundling distribúcie a obchodu
s elektrinou, ktorý je vyžadovaný zákonom č. 656/2004
o energetike, s účinnosťou od 1. júla 2007.
Reálnu hodnotu podielov na vlastnom imaní dcérskych, spoločných a pridružených podnikov nie je možné spoľahlivo
určiť.

vrátane poplatkov 453 350 tisíc Sk a alikvotného úrokového výnosu 8 778 tis. Sk. V roku 2006 došlo k preceneniu
o 466 tis. Sk (2005: 468 tis. Sk) v dôsledku rozpustenia časti
diskontu/prémie do hospodárskeho výsledku. Splatnosť dlhopisov je medzi rokmi 2009 a 2019.
(iii) Pôžičky a pohľadávky
2006

(ii) Dlhodobé investície držané do splatnosti

Na začiatku obdobia
Prírastky
Precenenia
Na konci obdobia

Výročná správa 2006

2006

9 705

–

Obstarávacia cena

Popis činnosti

27 216

–

Prevod z nedokončených investícií

Podiel na
základnom
imaní (%)

512 329

K 31. decembru 2006
Prírastky

Krajina
registrácie

Názov

Na začiatku obdobia
Prírastky

2006

2005

467 588

468 056

–

–

-466

-468

467 122

467 588

Zostatok predstavuje dlhodobé investície do štátnych dlhopisov.
Dlhopisy v nominálnej hodnote 450 000 tisíc Sk boli obstarané v roku 2004 v 3 transakciách za obstarávacie náklady

Úbytky
Na konci obdobia

2005

25 000

25 000

–

–

–

–

25 000

25 000

Zostatok predstavuje dlhodobú pôžičku dcérskej spoločnosti EEM. Dlhodobá pôžička bola poskytnutá vo výške
25 000 tis. Sk a splatná je 31. 8. 2009. Reálna hodnota dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti je určená
metódou diskontovaných peňažných tokov, pričom použitá diskontná sadzba sa vypočíta ako BRIBOR + 0,7 % (2005:
BRIBOR + 0,7 %).
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11.8 Zásoby

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

K 31. decembru
2006
Materiál a náhradné
diely
Spolu

86 362

2006

67 302
67 302

Na začiatku obdobia
Tvorba
Zníženie/Použitie

Zásoby sú upravené o opravné položky k pomaly obrátkovému tovaru vo výške 9 515 tisíc Sk (2005: 6 406 tisíc Sk).

11.9 Pohľadávky z obchodného styku
a iné pohľadávky
K 31. decembru
2006

2005

Krátkodobé
pohľadávky a
poskytnuté zálohy:
Pohľadávky
z obchodného styku
Znížené o:
opravnú položku
k pohľadávkam

2 239 115

-1 285 294

2 220 035

-1 552 668

Pohľadávky
z obchodného styku
– netto

953 821

667 367

DPH – pohľadávka

107 549

140 546

Pohľadávky voči
spriazneným
stranám (Pozn. 11.26)

133 081

89 284

Pohľadávky
z derivátových
obchodov

14 658

–

Ostatné pohľadávky
vrátane príjmov
budúcich období

22 098

13 235

1 231 207

910 432

K 31. decembru
2006

Výročná správa 2006

Pohľadávky po
lehote splatnosti

2005

966 760

614 750

1 405 436

1 694 569

2 372 196

2 309 319

1 726 564

124 968

283 285

-392 342

-457 181

1 285 294

1 552 668

2006

2005

Účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku a iných
pohľadávok k 31. decembru 2006 nie je významne odlišná
od ich reálnej hodnoty. Maximálna výška kreditného rizika je
limitovaná reálnou hodnotou pohľadávok. Spoločnosť nie je
vystavená koncentrácii kreditného rizika, pretože má veľký
počet odberateľov.
Špecifická opravná položka k pohľadávkam sa tvorí na individuálne pohľadávky so zníženou hodnotou. K rozpúšťaniu
opravných položiek došlo z dôvodu následného splatenia
niektorých pohľadávok, na ktoré bola pôvodne vytvorená
opravná položka.
Špecifická opravná položka sa tvorí na 100 % hodnoty individuálnych pohľadávok voči spoločnostiam v konkurznom konaní a k pohľadávkam v súdnom vymáhaní. Ďalej sa opravná
položka tvorí podľa počtu dní, koľko sú pohľadávky po splatnosti, pričom percento tvorby závisí od typu zákazníka.

11.10 Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
K 31. decembru

Peniaze na bežných
účtoch a peňažná
hotovosť
Krátkodobé bankové
vklady

51 990

1 915 476

1 718 648

2 235 115

1 770 638

Efektívna úroková miera na krátkodobých bankových vkladoch bola 3,8 % (v roku končiacom 31. decembra 2005: 2,6 %)
pričom tieto vklady mali priemernú dobu splatnosti 6 dní
(v roku 2005 5 dní). K 31. decembru 2006 mohla Spoločnosť
voľne disponovať peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi s výnimkou sumy vo výške 167 tis. Sk na účte VÚB
z titulu exekúcie (k 31. decembru 2005: 167 tis. Sk).

2006

2005

155 699
13 044

168 743
13 044

Vydržané
trafostanice
– dlhodobá časť (b)
– krátkodobá časť (b)

87 258
5 986

94 268
4 962

Pripojovacie
poplatky
– dlhodobá časť (c)
– krátkodobá časť (c)

54 195
3 024

4 189
220

V roku 2006 sa neudiali žiadne zmeny týkajúce sa základného
imania Spoločnosti. Spoločnosť nemá žiadne upísané základné imanie, ktoré by nebolo zapísané v Obchodnom registri.

Preložky
energetických
zariadení
– dlhodobá časť (d)
– krátkodobá časť (d)

1 984
89

–
–

K 31. decembru 2006 vlastní 1 793 508 akcií (51 %) Fond národného majetku Slovenskej republiky a 1 723 174 akcií (49 %)
vlastní E.D.F. INTERNATIONAL, Francúzsko.

Stop odpočet
– dlhodobá časť (e)
– krátkodobá časť (e)

–
1 146

–
58 269

322 425

343 695

2 235 115

1 770 638

2 235 115

1 770 638

Základné imanie Spoločnosti tvorí 3 516 682 kmeňových akcií
(2005: 3 516 682), pričom nominálna hodnota jednej akcie je
1 tisíc Sk. Celá výška základného imania bola vydaná a plne
splatená.

Zákonný rezervný fond, ktorého použitie vymedzuje Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, bol k 31. decembru
2006 vo výške 703 336 tis. Sk (k 31. decembru 2005: 703 336
tis. Sk).
Ostatné rezervy zahŕňajú fond na realizáciu plánovaných investícií vo výške 70 000 tisíc Sk a oceňovacie rozdiely z precenenia derivátov vo výške 7 812 tis. Sk (v roku 2005: -1 087 tis. Sk).
Fond na realizáciu plánovaných investícií bol založený na základe dohody akcionárov Spoločnosti. Použitie tohto fondu
je obmedzené vymedzenými účelmi.

2005

319 639

Výnosy budúcich
období
Dotácie na
obstaranie
dlhodobého
majetku
– dlhodobá časť (a)
– krátkodobá časť (a)

Hotovosť a zostatky
na bankových
účtoch

11.11 Vlastné imanie

2006

Štruktúra pohľadávok z obchodného styku a pohľadávok voči
spriazneným stranám podľa lehoty splatnosti je nasledovná:

Pohľadávky v lehote
splatnosti

Na konci obdobia

2005

1 552 668

11.12 Výnosy budúcich období
K 31. decembru

K 31. decembru

2005

86 362

Pre účely výkazu peňažných tokov pozostávajú peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty z týchto položiek:

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí 31. mája 2006
schválilo štatutárnu účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a rozhodlo o výplate dividend za rok 2005
akcionárom vo výške 1 718 594 tis. Sk.
Nerozdelený zisk Spoločnosti k 31. decembru 2006 vo výške
2 759 571 tis. Sk (2005: 2 008 947 tis. Sk) je k dispozícii na rozdelenie. O jeho použití rozhodnú Valné zhromaždenia Spoločnosti. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky predstavenstvo
Spoločnosti nepredložilo Valnému zhromaždeniu návrh na
rozdelenie tohto nerozdeleného zisku.
Zisk na akciu sa vypočítal ako podiel čistého zisku po zdanení
a váženého priemeru akcií v obehu v bežnom účtovnom
období. V roku 2006 bol zisk na akciu 680 Sk (v roku 2005:
564 Sk).

(a) 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.
(b) Majetok nadobudnutý vydržaním (trafostanice) sa účtuje
ako výnosy budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia sa účtuje hodnota vo výške ročného účtovného odpisu k tomuto majetku.
(c) Poplatky za pripojenie predstavujú predovšetkým pripojovacie poplatky nových zákazníkov prostredníctvom
elektromerov na existujúcu elektrickú sieť.
(d) Preložky energetických zariadení sa účtujú obdobne ako
vydržané trafostanice, čiže hodnota preložiek je naúčtovaná na výnosy budúcich období, pričom do výnosov bežného účtovného obdobia sa účtuje hodnota vo výške
ročného účtovného odpisu k tomuto majetku.
(e) Stop odpočet predstavuje hodnotu fakturácie, ktorá bola
uskutočnená za predaj elektrickej energie, avšak dodávka
sa uskutoční až v priebehu roka 2007.
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11.13 Záväzky z obchodného styku,
iné záväzky a výnosy budúcich
období
K 31. decembru
2006

2005

Záväzky
z obchodného styku

762 851

634 769

Záväzky voči
spriazneným
stranám
(Poznámka č. 11.26)

749 223

745 808

Výnosy budúcich
období
(Poznámka č. 11.12)

23 289

76 495

Záväzky voči
zamestnancom

43 785

Sociálne
zabezpečenie

24 590

23 865

Časové rozlíšenie
záväzkov voči
zamestnancom

39 392

38 566

5 014

1 343

329 476

122 045

1 977 620

1 687 380

Záväzky z derivátov
Ostatné záväzky

11.14 Úvery a iné pôžičky
K 31. decembru

K 31. decembru
Dlhodobé

2006

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

Krátkodobé

2005

19 036

23 406

1 528 655

1 374 622

1 547 691

1 398 028

2006

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

2005

4 379

5 028

319 945

306 506

324 324

311 534

(a) Záväzky z finančného leasingu
Súčasná hodnota minimálnych leasingových
splátok

Minimálna výška leasingových splátok
44 489
31. december 2006

Reálna hodnota záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.
Štruktúra záväzkov podľa lehoty splatnosti je nasledovná:

Do 1 roka

31. december 2005

31. december 2006

31. december 2005

6 475

7 578

4 379

5 028

Od 1 do 5 rokov

22 556

25 901

19 036

20 374

Viac ako 5 rokov

–

3 122

–

3 032

29 031

36 601

23 415

28 434

Znížené o: budúce
finančné náklady

-5 616

-8 167

–

–

Súčasná hodnota
minimálnych leasingových
splátok

23 415

28 434

23 415

28 434

Znížená o: súčasný
záväzok

–

–

-4 379

-5 028

Dlhodobý záväzok

–

–

19 036

23 406

K 31. decembru
2006
Záväzky v lehote
splatnosti
Záväzky po lehote
splatnosti

2005

1 977 620

1 681 101

0

6 279

1 977 620

1 687 380

(b) Bankové úvery
Splatnosť bankových úverov (okrem záväzkov z finančného
leasingu) je nasledovná:
Splatnosť
Krátkodobá časť
bankových úverov

31. december 2006
319 945

31. december 2005
306 506

Výročná správa 2006

31. december 2006
Do 6 mesiacov
Viac ako 6 mesiacov

Dlhodobá časť
bankových úverov

Spolu

Do 1 roka

206 177

366 780

Od 1 do 5 rokov

664 002

700 450

Viac ako 5 rokov

658 476

307 392

1 848 600

1 681 128

Spolu

Miera, do akej sú úvery Spoločnosti vystavené zmenám
úrokových sadzieb (časové intervaly, v ktorých sa úrokové
sadzby menia):
31. december 2005

614 980

1 009 736

–

–

614 980

1 009 736

Efektívne úrokové sadzby dosahovali k súvahovému dňu tieto hodnoty:
31. december 2006
Bankové úvery
Finančné leasingy

31. december 2005

4,35 %

3,55 %

21,66 %

21,32 %
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Bankové úvery a ich hodnoty sú nasledovné:
Banka/
veriteľ

Typ

Mena

Suma v tis.
cudzej meny
2006

VÚB, a. s.

TATRA
BANKA, a. s.

Pohyb v odložených daňových pohľadávkach a záväzkoch bol
počas roka nasledovný
Suma
v tis. Sk

2005

2006

DEXIA banka
Slovensko,
a. s.
UniBanka,
a. s.

Calyon, a. s.
Celkom

2005

Splatnosť

Časť splatná
Ručenie v nasledujúcom roku

Časť
splatná po
nasledujúcom roku

5 645

–

195 165

–

fixná 3,88 %
+ 0,3 %

30. 6. 2019

–

15 039

180 126

investičný SKK

–

–

198 000

220 000

fixná 3,85 %

1. 12. 2015

–

22 000

176 000

investičný SKK

–

–

120 000

140 000 6M BR + 0,55 %

14. 8. 2007

120 000

–

investičný SKK

–

–

–

22 240 6M BR + 0,55 %

30. 5. 2006

–

–

investičný SKK

–

–

270 000

300 000

–

30 000

240 000

investičný SKK

–

–

112 000

144 000 3M BR + 0,50 %

30. 6. 2010

bianco
zmenka

32 000

80 000

200 000

– 3M BR + 0,30 % 31. 12. 2016

investičný SKK

12 500

–

432 162

–

investičný SKK

–

–

reštruktur.
SKK
úver

–

–

investičný SKK

bianco
zmenka
vlastná
zmenka

fixná 4,08 % 31. 12. 2015

–

5 410

194 590

fixná 4,06 %

14. 9. 2016

–

43 216

388 946

–

232 000 3M BR + 0,50 %

15. 9. 2010

–

–

–

–

218 750 6M BR + 0,50 %

12. 3. 2009

–

–

–

–

–

–

17 486 3M BR + 0,80 %

11. 6. 2006

investičný SKK

–

–

115 380

138 460 6M BR + 0,40 % 25. 12. 2011

investičný SKK

–

–

57 600

76 800 3M BR + 0,75 % 20. 12. 2009

investičný SKK

–

–

10 000

20 000 3M BR + 0,75 %

investičný EUR

4 000

4 000

138 293

22 145

151 392

15. 8. 2007

vlastná
zmenka
bianco
zmenka
bianco
zmenka
bianco
zmenka

fixná 3,96 % 14. 12. 2015

–

4 000 1 848 600 1 681 128

Odložená daň z príjmov sa počíta v plnej výške z dočasných
rozdielov podľa záväzkovej metódy s použitím základnej daňovej sadzby 19 %.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa započítavajú, ak
existuje právne vymožiteľné právo započítať krátkodobú
pohľadávku s krátkodobým záväzkom a ak sa odložená daň
z príjmov týka toho istého daňového úradu. Vzájomne započítané hodnoty sú nasledovné:

–

–

23 080

92 300

19 200

38 400

10 000

–

–

138 293

319 945

1 528 655

–

- 121 364

15 579

2 644

–

18 223

103 780

-53 841

–

49 939

Daňová strata umorovaná
v budúcnosti

2 446

-2 446

–

–

Opravná položka
k zásobám

1 287

-70

–

1 217

Ostatné

2 093

20 261

-1 838

20 516

45 307

-74 938

-1 838

-31 469

Rezerva na odchodné
a podobné rezervy
Opravné položky
k nedobytným
pohľadávkam

Zrýchlené daňové odpisy

Zaúčtované do
nákladov/výnosov
-54 033

–

- 175 397

Rezerva na odchodné
a podobné rezervy

18 223

7 424

–

25 647

Opravné položky
k nedobytným
pohľadávkam

49 939

-28 825

–

21 114

–

–

–

–

1 217

591

–

1 808

20 516

28 374

-19 465

29 425

- 31 469

-46 469

-19 465

-97 403

Daňová strata umorovaná
v budúcnosti
Opravná položka
k zásobám

11.16 Rezervy na ostatné záväzky
21 189

12 717

– s očakávanou
realizáciou
do 12 mesiacov

Spolu

Dôchodkové programy (a)
K 1. januáru 2006

56 805

77 178

77 994

89 895

Odložený daňový
záväzok:
– s očakávanou
realizáciou za viac
ako 12 mesiacov

K 31. decembru 2006

2005

Odložená daňová
pohľadávka:

– s očakávanou
realizáciou
do 12 mesiacov

Zaúčtované do
vlastného imania

-121 364

Ostatné

– s očakávanou
realizáciou za viac
ako 12 mesiacov

K 31. decembru 2005

-41 486

K 31. decembru
2006

Zaúčtované do
vlastného imania

- 79 878

K 1. januáru 2006

11.15 Odložená daň z príjmov
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Zaúčtované do
nákladov/výnosov

K 1. januáru 2005
Zrýchlené daňové odpisy

investičný EUR

investičný SKK
ČSOB, a. s.

Úroková
sadzba
% p. a

Právne spory (c)

Spolu

71 713

28 980

128 392

229 085

7 592

60 460

18 425

86 477

Použitie rezervy

–

-28 980

–

-28 980

Zníženie rezervy

-4 782

–

–

-4 782

74 523

60 460

146 817

281 800

Tvorba rezervy

K 31. decembru 2006
-175 397

Odstupné (b)

-121 364

K 31. decembru
–

–

-175 397

-121 364

-97 403

-31 469

Analýza celkových
rezerv
Dlhodobé
Krátkodobé

2006

2005

258 340

200 105

23 460

28 980

281 800

229 085
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(a) Dôchodkové a ostatné zamestnanecké požitky
V súvislosti s dôchodkovým programom a ostatnými stanovenými požitkami so stanoveným plnením boli vykázané nasledujúce hodnoty:
K 31. decembru
2006

(b) Rezerva na odstupné
Rezerva na odstupné predstavuje odhad výšky odstupného
pre zamestnancov ako výsledok reštrukturalizačného procesu
plánovaného na roky 2007 – 2009. Očakáva sa, že čiastky podľa
príslušného detailného plánu pozícií sprevádzajúceho reštrukturalizačný proces budú vyplatené nasledovne:

2005

59 569

Nevykázaný
poistno-matematický
(strata)/ zisk

Rezerva na
odstupné

57 323

–

–

Súčasná hodnota
vykázaných
nezaistených
záväzkov spojených
s odchodom do
dôchodku

59 569

Odmeny pri
jubileách

14 954

14 390

Záväzok vykázaný
v súvahe

74 523

71 713

57 323

Hodnoty vykázané vo výkaze ziskov a strát sú nasledovné:
Rok končiaci sa 31. decembra
2006
Náklady súčasnej
služby

2005

2 763

2 143

Poistno-matematický
zisk (strata)

-4 782

4 436

Odmeny pri
jubileách a príspevky
v invalidite

1 472

Celková suma vo
výkaze ziskov a strát
zahrnutá v osobných
nákladoch

-547

Nákladový úrok

3 357

3 285

(Zisk)/strata spolu

2 810

11 227

2006

Tržby zahŕňajú nasledovné položky:
Rok končiaci sa 31. decembra

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

K 31. decembru

Súčasná hodnota
nezaistených
záväzkov spojených
s odchodom do
dôchodku

11.17 Tržby

2005

Tržby z predaja elektriny – domácnosti
Tržby z predaja elektriny, spoty – zahraničie

13 136 719

12 320 373

6 221 829

5 805 332

66 743

261 926

1 049 167

85 899

–

28 980

Očakávaná výplata
v roku 2007

23 460

–

Očakávaná výplata
v roku 2008

18 500

–

Údržba a prevádzka prenosovej siete

49 226

48 830

Očakávaná výplata
v roku 2009

18 500

–

Tržby za stavebné a montážne práce

8 615

11 850

60 460

28 980

16 917

10 445

20 549 216

18 544 655

Tržby za EE – spoty tuzemsko, sprostredkovanie, odchýlky,
cezhraničný profil
Ostatné tržby:

(c) Rezerva na právne spory
Spoločnosť eviduje od tretích strán nároky na finančné vyrovnanie vo výške 146 817 tisíc 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.

Ostatné tržby

Priemyselní zákazníci Spoločnosti sa stali oprávnenými vo
vzťahu k obstarávaniu elektriny na otvorenom trhu. Spoločnosť poskytuje prístup do distribučnej siete za regulovaný
poplatok. Slovensko je v súčasnosti v procese úplnej imple-

mentácie Smernice EÚ o trhu s elektrickou energiou, ktorá
by mala priniesť postupnú úplnú liberalizáciu trhu, ktorého
podmienky platia pre všetkých zákazníkov od 1. januára 2005
okrem domácností, kde by mala platiť od 1. júla 2007.

11.18 Náklady na predaj
Nasledovné položky boli zahrnuté do nákladov na predaj:
Rok končiaci sa 31. decembra

Slovenské elektrárne („SE”) a SEPS
Dovoz zo zahraničia

7 942

2005

Očakávaná výplata
v roku 2006

Nákup elektriny od:
1 363

2006

Teplárne
Ostatné
Spolu

2006

2005

11 057 166

9 990 893

1 177 458

1 302 749

99 003

18 594

2 482 046

2 088 566

14 815 673

13 400 802

Základné poistno-matematické predpoklady pri stanovení rezervy na odchodné:
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Počet zamestnancov
k 31. decembru 2006
Percento zamestnancov, ktorí
ukončia zamestnanecký pomer
v SSE pred odchodom do
dôchodku (miera fluktuácie )

1 554

Približne 4 %, v závislosti od veku
a pohlavia

Očakávaný nárast miezd
– dlhodobý
– krátkodobý

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

Diskontná miera

5,0 % p. a.
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11.19 Prevádzkové náklady

11.21 Finančné výnosy/náklady netto
Rok končiaci sa 31. decembra
2006

Mzdy a platy

Rok končiaci sa 31. decembra
2006

2005

971 197

920 960

Výnosový úrok

79 921

35 777

2 763

2 143

Nákladový úrok

-70 985

-43 521

- 4 782

4 436

Ostatné finančné výnosy/(náklady)

- 63 702

32 367

1 472

1 363

-54 766

24 623

Opravy a údržba

230 186

220 162

Materiál a ostatné vstupy

291 928

332 842

Meranie spotrebovanej elektriny

44 384

55 532

Náklady na konzultačné služby

61 228

49 094

101 880

102 593

26 630

24 452

Náklady súčasnej služby
Zisk/(strata) z poistnej matematiky
Odmeny pri jubileách a príspevok v invalidite

Náklady na poštové a telekomunikačné služby
Poistné
Výsek lesov

48 973

37 503

714 136

648 540

1 649

76 752

Odpisy nedobytných pohľadávok

103 049

112 356

Služby IT

121 450

91 463

Predaj materiálu

232 232

221 580

Metrologické výkony

50 075

40 371

Tvorba/(použitie) opravnej položky k majetku a zásobám

74 612

–

Dane a ostatné poplatky

19 585

20 884

344 335

370 817

3 436 982

3 333 843

Odpisy a amortizácia
Postúpené pohľadávky

Ostatné finančné výnosy/(náklady) zahŕňajú predovšetkým
stratu z derivátových obchodov vo výške 72 807 tisíc Sk (2005:
zisk 14 132 tisíc Sk), zisk z investícií vo výške 23 395 tisíc Sk
(2005: 22 753 tisíc Sk) a zisk z obchodovania s emisnými kvótami vo výške 6 141 tis. Sk (2005: 0 Sk).

11.22 Daň z príjmov
Prevod od vykázanej k teoretickej dani z príjmov, ktorá by
vznikla aplikovaním štandardných daňových sadzieb, je nasledovný:
Rok končiaci 31. decembra
2006

2005

2 934 296

2 451 678

Teoretická daň z príjmov za vykazované obdobie pri sadzbe 19 %

557 516

465 819

Príjmy nepodliehajúce zdaneniu a daňovo neuznateľné náklady

-11 757

-8 085

Daň z príjmov týkajúca sa minulých období

- 2 785

10 540

542 974

468 274

46 469

74 938

499 290

382 796

-2 785

10 540

542 974

468 274

Zisk pred zdanením
Ostatné prevádzkové náklady

11. 20. Ostatné prevádzkové výnosy

Celkovo vykázaná daň
Celková daň za vykazované obdobie zahŕňa:

Rok končiaci sa 31. decembra
2006
Príjem z postúpených pohľadávok (a)

2005
495

56 911

7 160

4 028

267 374

173 896

Výnos z predaja dlhodobého majetku

23 533

21 315

Výnosy z telekomunikačných a IT služieb (c)

25 361

27 662

Výnosy z predaja materiálu

244 608

233 211

Iné

123 970

100 022

692 501

617 045

Príjem zo zmluvných pokút (b)
Rozpustenie opravných položiek k pochybným a sporným
pohľadávkam

Spolu
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2005

(a) Príjem z postúpených pohľadávok v roku 2005 sa
týkal nedobytných pohľadávok voči nemocniciam, ktoré boli
postúpené na spoločnosť vo vlastníctve štátu Veriteľ,
s. r. o. (33 796 tisíc Sk) a na Banskobystrický samosprávny kraj
(23 115 tisíc Sk).

(b) Príjem zo zmluvných pokút sa týkal predovšetkým pokút
uložených zákazníkom za oneskorené platby.
(c) Výnosy z telekomunikačných a IT služieb zahŕňajú príjem
z prenájmu telekomunikačných zariadení a služby spojené
s údržbou informatiky pre iné spoločnosti.

Odložená daň (Poznámka č. 11.15)
Splatná daň
Daň týkajúca sa minulého obdobia

Sadzba dane z príjmov pre rok 2006 je 19%. Spoločnosť nemala žiadne úľavy na dani.

11.23 Podmienené záväzky
Spoločnosť používa na základe zmlúv o finančnom leasingu
dva turbogenerátory (ZŤS Dubnica – spätný leasing) v obstarávacej hodnote 36 192 tis. Sk.
Zdanenie
Nakoľko niektoré ustanovenia daňovej legislatívy Slovenskej republiky umožňujú viac ako jeden výklad, daňové úrady môžu
prijať rozhodnutia o zdanení podnikateľských aktivít, ktoré
nemusia byť v súlade s interpretáciou týchto aktivít manažmentom Spoločnosti. Zdaňovacie obdobia 2001 až 2006 zostávajú otvorené pre možnosť vyrubenia daňovej povinnosti.
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11.24 Zmluvné záväzky

•

K 31. decembru 2006 sa Spoločnosť zaviazala obstarať určité
aktíva a nakúpiť určité služby v odhadovanej hodnote 162 501
tisíc Sk (k 31. decembru 2005: 227 296 tisíc Sk).
K 31. decembru 2006 Spoločnosť spravuje majetok, ktorý je
vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR – štátne hmotné
rezervy. Tento majetok Spoločnosť eviduje v podsúvahovej
evidencii v nasledovnom členení:
• zásoby v objeme 7 569 tis. Sk
(k 31. decembru 2005: 6 645 tis. Sk),

11.26 Transakcie so spriaznenými
stranami

hmotný majetok v objeme 1 551 tis. Sk
(k 31. decembru 2005: 1 551 tis. Sk).

V zmysle smernice EÚ č. 2003/54/ES a zákona NR SR o energetike č. 656/2004 má Spoločnosť povinnosť implementovať
právne oddelenie prevádzky distribučnej sústavy najneskôr
k 1. júlu 2007. To implikuje, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) má byť vyčlenený ako samostatný právny subjekt
z pôvodnej vertikálne integrovanej Spoločnosti, ktorá poskytuje okrem distribúcie aj dodávku elektriny.

11.25 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Rok končiaci sa 31. decembra
Poznámka
Zisk pred zdanením

2006

2005

2 934 296

2 451 678

Úpravy o:
odpisy

11.5, 11.19

668 321

616 146

amortizácia

11.6, 11.19

45 815

32 394

74 612

-162

- 19 915

98

zmena opravných položiek k dlhodobému
majetku a zásobám
(zisk)/strata z predaja dlhodobého
hmotného majetku
výnosové úroky

11.21

- 79 921

-35 777

nákladové úroky

11.21

70 985

43 521

- 22 859

-23 290

výnosy z investícií
zmena opravných položiek k pohľadávkam

11.20

- 267 374

-173 896

zmena stavu rezerv

11.16

52 715

52 597

Zmeny pracovného kapitálu (okrem efektov
akvizície a predaja dcérskych spoločností):
Zásoby

- 22 169

10 844

Pohľadávky z obchodného styku a iné
pohľadávky

- 42 414

237 585

Záväzky

414 319

349 829

3 806 411

3 561 567
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Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie
s nasledovnými spriaznenými osobami:
Spriaznená osoba

Sídlo

EEM, a. s., Žilina

Pri Rajčianke 6, 010 04 Žilina, SR

Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina

Škultétyho 76, 010 01 Žilina, SR

Energotel, a. s., Bratislava

Miletičova 7, 821 08 Bratislava, SR

SSE-PPS, s. r. o.

Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SR

SSE CZ, s. r. o., Praha

Týnská 12/633, 110 00 Praha 1, ČR

SSE – D, a. s., Žilina

Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SR

SPX, s. r. o., Žilina

Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SR

EDF Trading Limited, organizačná zložka

Týnská 12/633, 110 00 Praha 1, ČR

EDF International distribution

9 Rue Auber, 75009 Paris, Francúzsko

EDF Serect

54 Avenue Robert Shumann – BP 1246, 68054 Mulhouse,
Francúzsko

EnBW Service GmbH

Durlacher Allee 93, D76131 Karlsruhe, Nemecko

Entrade Slovakia, s. r. o.

Haburská 18, 821 01 Bratislava, SR

D-Energia Kereskedelmi KFT

Kossuth L. sgt. 64-66, H-6701 Szeged, Maďarsko

Aare-Tesinn Ltd. for Electricity Atel

Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten, Švajčiarsko

Energie Baden Wurttemberg, org. zložka SR

Obchodná 6, 811 08 Bratislava, SR

Dalkia ČR, a. s.

28. října 3123/152, 709 74 Ostrava 1, ČR

Independent Power CZ, s. r. o.

Těšňov 1059/1, 110 00 Praha 1, ČR

Everen SP.Z O.O.

Podmieska, 44 207 Rybnik, Poľsko

Démasz, AG. Szeged

Klauzál Tér.9, 6702 Szeged, Maďarsko

EDF Trading Limited London
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Atel Slovensko, s. r. o. Bratislava

Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, SR

SE, a. s., Bratislava

Hraničná 12, 827 36 Bratislava, SR

SEPS, a. s., Bratislava

Miletičova 5, 824 84 Bratislava, SR

SEPS a.s. (slovenský operátor prenosovej siete) sú pod kontrolou Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva a Fondu národného majetku. V Slovenských
elektrárňach, a.s. (hlavný slovenský výrobca elektriny) má Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva hospodárstva
a Fondu národného majetku 33%-ný podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach na Valnom zhromaždení.
EDF Trading Limited, EDF International distribution, EDF Serect, EnBW Service GmbH, Entrade GmbH, Entrade Slovakia,
s.r.o., D-Energia Kereskedelmi KFT, Aare-Tesinn Ltd. for Electricity Atel, Energie Baden Wurttemberg org. zložka SR, Dalkia
ČR, a. s., Everen SP.Z O.O., Independent Power CZ, s.r.o. patria
do Skupiny EDF.
EEM, a.s., Žilina, Metrológia EV, s.r.o., Žilina, Energotel, a.s., Bratislava, SSE-PPS, s.r.o., SSE CZ, s.r.o. Praha, SSE – D, a.s., Žilina,
SPX, s.r.o. Žilina predstavujú dcérske, spoločné a pridružené
podniky.

Cenová politika so spriaznenými stranami
Všetky transakcie so spriaznenými stranami boli uskutočnené na základe zmlúv a za bežných obchodných podmienok.
Spoločnosť tiež predáva produkty aj štátnym inštitúciám
a podnikom v štátnom vlastníctve za bežných obchodných
podmienok.
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ii) Ostatné spriaznené strany

i) Dcérske, pridružené a spoločné podniky

Rok končiaci sa 31. decembra

Rok končiaci sa 31. decembra
2006

2005

Predaj:

Predaj:
EEM, a. s., Žilina

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
252 546

240 178

2 824

2 515

20 020

19 820

SSE-PPS, s. r. o.

31

15

SPX, s. r. o., Žilina

28

11

56 620

–

332 069

262 539

Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina
Energotel, a. s., Bratislava

SSE – CZ, s. r. o., Žilina
Spolu
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
EEM, a. s., Žilina

2005

5 530

2 405

96 440

87 447

EDF Trading Limited, org. zložka

–

200

EnBW Service GmbH

–

51

Entrade Slovakia, Bratislava

–

10 286

D-Energia Kereskedelmi KFT

–

195 410

80 816

1 642

902

670

68 862

–

48

–

252 598

298 111

SEPS, a. s.

Aare-Tesinn Ltd. for Electricity Atel
Energie Baden Wurttemberg, org. zložka
Atel Slovensko, s. r. o., Bratislava

474 262

428 890

144 542

179 244

Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina

50 789

40 224

Nákup:

Energotel, a. s., Bratislava

19 659

20 957

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava

7 515 229

6 010 056

320

154

SEPS, a. s.

3 436 010

3 563 020

63 842

–

EDF International distribution

750

713

753 414

669 469

EDF Serect

464

5 897

–

47 372

287 349

148 502

67 740

58 817

–

709 042

466

7 549

–

49 575

Atel Slovensko, s. r. o., Bratislava

119 297

–

EDF Trading Limited, London

150 637

–
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–

11 578 017

10 600 543

Nákup:
EEM, a. s., Žilina

SPX, s. r. o., Žilina
SSE CZ, s. r. o., Praha
Spolu

EnBw AG Energie Baden, Bratislava
Spolu

D-Energia Kereskedelmi KFT

Pohľadávky voči spriazneným stranám:
EEM, a. s., Žilina

16 634

15 489

Aare-Tesinn Ltd. for Electricity Atel

EEM, a. s., Žilina - úver

25 000

25 000

Everen Rybnik, Poľsko

972

431

3 609

3 671

SSE CZ, s. r. o., Praha

27 159

144

SSE CZ, s. r. o., Praha – poskytnuté zálohy

29 551

0

15

26

3

3

102 943

44 764

161 070

–

26 799

–

25 350

9 857

3 554

1 709

305

184

29

26

217 107

11 776

Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina
Energotel, a. s., Bratislava

SSE-PPS, s. r. o.
SPX, s. r. o., Žilina
Spolu
Záväzky voči spriazneným stranám z Cash poolingu:
EEM, a. s., Žilina

Entrade Slovakia, Bratislava
Independent Power CZ, Praha
Dalkia ČR, Ostrava

Démasz, AG. Szeged
Spolu

Pohľadávky voči spriazneným stranám:
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava

Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina
Záväzky voči spriazneným stranám:
EEM, a. s., Žilina
Metrológia EV, spol. s r. o., Žilina

Výročná správa 2006

2006

Energotel, a. s., Bratislava
SPX, s. r. o., Žilina
Spolu

SEPS, a. s.
D-Energia Kereskedelmi KFT
Aare-Tesinn Ltd. for Electricity Atel
Energie Baden Wurttemberg, org. zložka
Atel Slovensko, s. r. o., Bratislava
Spolu

2006

2005
8

1 724

16 331

26 403

–

16 388

5 413

–

–

5

8 386

–

30 138

44 520
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Rok končiaci sa 31. decembra
Záväzky voči spriazneným stranám:

2006

2005

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava

362 024

349 969

SEPS, a. s.

130 399

270 467

EDF International distribution

–

713

EDF Serect

–

393

Entrade Slovakia

–

72 501

D-Energia Kereskedelmi KFT

–

4 000

Dalkia Ostrava

–

4 142

Independent Power CZ

–

535

Everen Rybnik, Poľsko

–

11 919

21 038

19 276

276

117

10 914

–

7 465

–

532 116

734 032

Aare-Tesinn Ltd. for Electricity Atel
Energie Baden Wurttemberg, org. zložka
Atel Slovensko, s. r. o., Bratislava
EDF Trading Limited, London
Spolu

iii) Odmeny členov orgánov Spoločnosti
Štruktúra odmien prijatých členmi orgánov Spoločnosti
v roku 2006 a 2005:
2006 Rok končiaci sa 31. decembra 2005
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Požitky po skončení zamestnaneckého pomeru
Spolu

26 964

20 617

1 800

604

28 764

21 221

11.27 Skutočnosti, ktoré nastali po dni,
ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa jej zostavenia

Výročná správa 2006

Po 31. decembri 2006 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke.
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