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Príhovor predsedu
predstavenstva
Markus Kaune, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

Rok 2021 považujem z pohľadu
generálneho riaditeľa
energetickej spoločnosti za
extrémne ťažký. Do histórie
energetiky sa určite zapíše ako
rok, v ktorom padali cenové
rekordy komodít na burzách
a na energetickom trhu sa diali
bezprecedentné zmeny, ktoré
výrazne ovplyvnili celú našu
skupinu – distribúciu, predaj
a výrobu elektrickej energie, ako
aj zákaznícke riešenia. Situáciu
navyše komplikovala pandémia
koronavírusu.

Počas celého roka sme boli svedkami
jej nepredvídateľného vývoja a s tým
súvisiacich opatrení v krajine – od
prísneho lockdownu na začiatku, cez
takmer úplné uvoľnenie, ktoré nám
dávalo nádej návratu do normálneho
života, až po výrazné zhoršenie na
konci roka. Na všetky tieto zmeny
sme museli operatívne reagovať
a prispôsobovať im chod našej
spoločnosti tak, aby boli zabezpečené
všetky naše kritické činnosti bez
negatívneho dopadu na zákazníka.

historická bola aj volatilita, teda
kolísavosť cien. Túto situáciu spôsobila
kombinácia viacerých faktorov.
Globálne oživenie ekonomiky
po prvej vlne pandémie prispelo
k výraznému dopytu po elektrine
a špeciálne v plyne. Navyše ceny
rástli aj v súvislosti s nižšou výrobou
z obnoviteľných zdrojov a súbežnému
nárastu cien CO2 povoleniek.
Kombinácia týchto faktorov viedla
k bezprecedentnému vývoju na
energetickom trhu.

Aby sme boli schopní pracovať
v týchto neštandardných
podmienkach, museli sme
predovšetkým zabezpečiť plynulý
chod všetkých spoločností v skupine
ZSE. Extrémnu pozornosť sme venovali
ochrane našich zamestnancov
pred nákazou. Naším cieľom bolo
v maximálnej možnej miere chrániť
vlastných zamestnancov pred
ochorením a súčasne zabezpečovať
kontinuitu činností, aby nebola
ohrozená plynulá a bezpečná
dodávka elektriny a plynu. Robili sme
všetko preto, aby sme ako subjekt
hospodárskej mobilizácie, boli schopní
v prípade zhoršenia stavu a vyhlásenia
krízovej situácie, zaistiť udržateľný
prevádzkový režim a nepretržitú
distribúciu elektrickej energie.

Všetky tieto vplyvy výrazne prispeli
k nestabilite na energetickom trhu.
Tú, žiaľ, pocítili aj samotní zákazníci.
Niektorí alternatívni dodávatelia
nezvládli nepriaznivú situáciu,
ukončili svoju činnosť a z trhu odišli.
Odberateľov elektriny na západnom
Slovensku prevzala ZSE ako
dodávateľ poslednej inštancie. Okrem
obrovského náporu práce to pre nás
znamenalo aj veľkú zodpovednosť.
Museli sme zabezpečiť plynulý
prechod viac ako 74 000 zákazníkov
tak, aby neprišlo k žiadnemu, ani
krátkodobému, prerušeniu dodávky
elektrickej energie. Vďaka enormnému
úsiliu našich kolegov sa to podarilo
a situáciu sme v extrémne krátkom
čase stabilizovali.

Okrem pandémie ovplyvnil naše
obchodné činnosti prudký nárast
veľkoobchodných cien komodít na
burze. Išlo pritom nielen o výrazný
nárast cien elektriny a plynu,
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Som nesmierne hrdý, že aj napriek
všetkým uvedeným okolnostiam
môžem považovať rok 2021 v skupine
ZSE za úspešný. Pozitívny vývoj sme
dosahovali vo viacerých oblastiach
a činnostiach. Či už išlo o zákaznícke
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portfólio, trhový podiel, distribučné alebo zákaznícke
služby. Podarilo sa nám dosiahnuť naplánované finančné
výsledky, v sťažených podmienkach sme realizovali
investičné zámery.
Do rozvoja a obnovy distribučnej sústavy sme investovali
v roku 2021 viac ako 111 mil. ◊. Pokračovali sme
v investíciách do inteligentných merací systémov. Zároveň
zvyšujeme úroveň automatizácie prevádzky sústavy
rozširovaním počtu smart grid prvkov, vrátane diaľkovej
lokalizácie porúch a ovládania prvkov distribučnej sústavy.
Začali sme s výstavbou najmodernejšej elektrickej stanice
v blízkosti Borského Sv. Jura, ktorá prispeje k posilneniu
regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať
významný dopad aj na prepojenie slovenskej a českej
elektrizačnej sústavy. Do jej vybudovania investujeme
takmer 11 miliónov ◊, pričom táto strategická stavba je
navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní
v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Transformácia
energetiky v súlade so strategickými dokumentmi EÚ
si bude vyžadovať aj naďalej výrazné investície do
distribučnej sústavy. Naša spoločnosť je pripravená tento
záväzok naplniť, je ale nevyhnutné, aby sme na Slovensku
mali predvídateľný a spoľahlivý legislatívny a regulačný
rámec.
Úspešne sme zákazníkom ponúkali naše tzv. „zelené
riešenia“ , ktoré sa u nich tešia čoraz väčšej obľube.
Zelenú elektrinu od ZSE už využíva viac ako 85 000
našich zákazníkov z radov domácností, ktorí tak spolu
zabránili vzniku viac ako 41 000 ton CO2. Pokračovali sme
v rozširovaní siete nabíjacích staníc pod našou značkou
ZSE Drive, ktoré tiež využívajú zelenú elektrinu vyrobenú

z obnoviteľných zdrojov. Naša verejná nabíjacia sieť je
najväčšia na Slovensku. V Bratislave sme vybudovali
prvý nabíjací hub s dynamickým riadením spotreby
s kompletnou ponukou ultra rýchleho a pomalého
nabíjania.
Ako energetická firma disponujeme potenciálom, ktorý
dokážeme využiť na prechod k bezemisným riešeniam,
prispieť k cieľom Parížskej dohody a Európskeho
ekologického dohovoru, rozvíjať či obnoviť ekosystémy
a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť. Stali sme sa partnerom
iniciatívy AHK Slowakei- #PartnerForSustainability,
ktorej cieľom je napomôcť k lepšej harmonizácii
ekonomickej konkurencieschopnosti s environmentálnou
a spoločenskou zodpovednosťou a aktívne sa tak podieľať
na budovaní cesty k trvale udržateľnej budúcnosti.
Cítime si záväzok reagovať na súčasné environmentálne
výzvy a informovať o svojich aktivitách širokú verejnosť.
V uplynulom roku sme zverejnili náš prvý report
udržateľnosti. Materiál mapuje aktivity spoločností skupiny
ZSE za rok 2020 na ceste k trvalo udržateľnej energetike.
Bez preháňania môžeme povedať, že rok 2021 bol
najturbulentnejším rokom v histórii trhu s elektrinou
a plynom, a navyše podobne ako rok 2020, bol výrazne
poznačený pandémiou a všetkými s ňou súvisiacimi
opatreniami. Chcel by som sa preto poďakovať všetkým
kolegom a obchodným partnerom, ktorí už dva roky
fungujú a pracujú v extrémne sťažených podmienkach.
Som vďačný za to, že aj napriek tomu dosahujeme výborné
výsledky a naďalej sme boli pre našich zákazníkov čo
najviac spoľahlivým a dôveryhodným partnerom.

Profil a zloženie Skupiny
Západoslovenská energetika, a. s.
Skupina spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ďalej len „Skupina ZSE“) je vedúcou
elektroenergetickou skupinou na Slovensku, ktorej materskou spoločnosťou je spoločnosť
Západoslovenská energetika, a.s.
Skupinu ZSE tvorí materská spoločnosť, ktorou je
spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., a jej dcérske
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia,
a.s., ZSE Elektrárne, s.r.o., ZSE Development v likvidácii,
s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE MVE, s. r. o., ZSE
Business Services, s. r. o. a ZSE Energetické služby, s.r.o.
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. je tiež jediným
zakladateľom Nadácie ZSE. Spoločnosť ZSE Energia, a.s.
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má organizačnú zložku v Českej republike. Spoločnosť
Západoslovenská energetika, a.s. nemá iné organizačné
jednotky v zahraničí.
Skupina ZSE prostredníctvom spoločnosti ZSE Energetické
služby, s.r.o. tiež nadobudla 58 % obchodný podiel v spoločnosti
EKOTERM, s.r.o. a 67 % akcií v spoločnosti BK, a.s.
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Materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
(ďalej aj „Spoločnosť“ alebo „ZSE“), bola založená dňa 15.
októbra 2001 a zapísaná do Obchodného registra SR dňa 1.
novembra 2001. Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom
registri SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
2852/B.
Poslaním Skupiny ZSE je vykonávanie dodávky
elektriny, dodávky plynu a distribúcie elektrickej
energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných
energetických služieb pre všetky kategórie zákazníkov – od
domácností, cez malých a stredných podnikateľov, až po
strategické podniky slovenského hospodárstva. Služby
sú poskytované dlhodobo, spoľahlivo, za prijateľné ceny,
spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade
s pravidlami platnými v EÚ. Skupina ZSE poskytuje služby
spojené s distribúciou elektriny v regióne západného
Slovenska a dodávkou elektriny a plynu tiež najmä

v regióne západného Slovenska. Skupina ZSE má okrem
dvoch malých vodných elektrární vo svojom portfóliu aj
paroplynovú elektráreň pri obci Malženice na západnom
Slovensku s inštalovaným výkonom 430 MW. Spoločnosť
Západoslovenská energetika, a.s. je tiež aktívna v oblasti
elektromobility.
Určité aspekty vzťahov medzi Skupinou ZSE a jej
odberateľmi pri distribúcii elektriny, dodávke elektriny
a dodávke plynu, vrátane tvorby cien za služby poskytované
istým skupinám odberateľov, sú predmetom vecnej
a cenovej regulácie v právomoci Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO). V najväčšej miere podlieha
regulácii, či už cenovej alebo vecnej, distribúcia elektriny.
Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné
listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné
podiely materskej účtovnej jednotky.

Orgány Spoločnosti
Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov Spoločnosti bolo počas roka 2021 nasledujúce:
Štatutárny orgán
Predstavenstvo
K 31. decembru 2021
Predseda
Podpredseda

Členovia

Markus Kaune (vznik funkcie 1. septembra 2020)
Ing. Ľuboš Majdán (vznik funkcie 1. septembra 2020)
Ing. Pavol Viskupič (vznik funkcie 1. septembra 2020)
Marian Rusko (vznik funkcie 16. marca 2020)
Mgr. Juraj Krajcár (vznik funkcie 5. decembra 2017 a zánik funkcie 5. decembra 2021)
Mgr. Juraj Krajcár (vznik funkcie 6. decembra 2021)

Dozorný orgán
Dozorná rada
K 31. decembru 2021
Predseda
Podpredseda

Členovia

Mgr. Tomáš Galbavý (vznik funkcie člena 20. novembra 2020 a predsedu 14. decembra 2020)
Johan Magnus Mörnstam (vznik funkcie člena 1. júna 2020 a podpredsedu 24. júna 2020)
Silvia Šmátralová (vznik funkcie 19. decembra 2017)
Ing. Martin Mislovič (vznik funkcie 19. decembra 2017)
Ing. Juraj Nyulassy (vznik funkcie 19. decembra 2017)
Ing. Eva Milučká (vznik funkcie 5. decembra 2019)
Mgr. Tomáš Popovič (vznik funkcie 20. novembra 2020)
Mgr. Lenka Jakubčová (vznik funkcie 20. novembra 2020)
Mgr. Daniel Kravec (vznik funkcie 20. novembra 2020)
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Výbor pre audit
Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 12. decembra 2014 bol zriadený Výbor pre audit. Výbor pre audit má
troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.
Výbor pre audit Spoločnosti pracoval v roku 2021 v tomto zložení:
Výbor pre audit v roku 2021
Ing. Ján Rusnák (do 6. mája 2021)
Ing. Michal Kubinský (od 6. mája 2021)
JUDr. Peter Hajduček (do 6. mája 2021)
Mgr. Ing. Lucia Starečková (od 6. mája 2021 do 6. decembra 2021)
Mgr. Katarína Goldbergerová (od 6. decembra 2021)
Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD. (do 24. septembra 2021)
Ing. Boris Németh (od 24. septembra 2021)
Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. k 31. decembru 2021 bola nasledujúca:
Štruktúra akcionárov
K 31. decembru 2021

Absolútna hodnota
v tisícoch ◊

Výška podielu na
základnom imaní v %

Výška
hlasovacích práv

100 454

51 %

51 %

76 818
19 697

39 %
10 %

39 %
10 %

Slovenská republika zastúpená
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky
E.ON Slovensko, a.s.
E.ON Beteiligungen GmbH

Vyhlásenie o správe a riadení
Metódy a princípy riadenia Spoločnosti sú obsiahnuté
v Stanovách Spoločnosti. Stanovy Spoločnosti sú verejne
dostupné prostredníctvom Zbierky listín príslušného
registrového súdu - Okresný súd Bratislava I, ako aj na
webovom sídle Spoločnosti www.skupinazse.sk.
Organizačný poriadok Spoločnosti určuje zásady
organizácie Spoločnosti a vnútorného riadenia Spoločnosti
a je základným a najvyšším organizačným a riadiacim
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dokumentom nadriadeným všetkým dokumentom
v Spoločnosti s výnimkou Stanov Spoločnosti.
Súčasťou modelu riadenia Spoločnosti je aj interná riadiaca
dokumentácia, ktorá obsahuje príkazy predstavenstva,
príkazy člena predstavenstva, príkazy generálneho riaditeľa,
príkazy riaditeľa divízie, smernice, príručky a postupy.
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Opis hlavných systémov vnútornej
kontroly a riadenia rizík vo vzťahu
k účtovnej závierke
Spoločnosť má zavedený systém vnútornej kontroly
a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke. Tento systém
pozostáva z rôznych nástrojov, procesov a činností, ktoré
sa využívajú pri vedení účtovníctva a tiež pri zostavovaní
individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej
spolu len ako „účtovná závierka“) Spoločnosti.
Aktivity v rámci vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej
závierky sú rozdelené do jednotlivých funkčných krokov.
Automatické a manuálne kontroly sú súčasťou každého
z týchto krokov. Stanovené postupy zabezpečujú, aby
všetky účtovné transakcie a zostavenie účtovnej závierky
Spoločnosti boli zaznamenané, spracované, v súlade
s akruálnym princípom a zdokumentované kompletným,
včasným a presným spôsobom.
Spoločnosť zaviedla a uplatňuje internú riadiacu
dokumentáciu, ktorá zahŕňa viaceré smernice a postupy.
Tieto dokumenty sa zaoberajú hlavne spôsobom
vedenia účtovníctva v Spoločnosti, postupmi účtovania,
podpisovým poriadkom, účtovou osnovou, účtovým
rozvrhom, inventarizáciou majetku a záväzkov,
zaraďovaním a vyraďovaním majetku, tvorbou opravných
položiek, tvorba a používanie rezerv, zostavovaním
účtovnej závierky, konsolidáciou a postupom výpočtu
priamych a nepriamych daní. Interná riadiaca
dokumentácia je záväzný dokument pre všetkých
zamestnancov a predstavuje aplikáciu hlavných účtovných
zásad a účtovných metód používaných Spoločnosťou
v praxi. Spoločnosť neustále sleduje zmeny zákonov, nové
a novelizované účtovné štandardy a ďalšie relevantné
dokumenty s vplyvom na účtovníctvo a účtovnú závierku
a v prípade potreby aktualizuje svoju internú riadiacu
dokumentáciu zodpovedajúcim spôsobom.
Spoločnosť používa účtovný informačný systém, ktorý
obsahuje vlastné, vopred nastavené automatické
kontrolné mechanizmy. Efektivita týchto automatických
kontrol v rámci účtovného informačného systému a iných
kľúčových aplikácií je doplnená aj viacerými manuálnymi
kontrolami. Prístupové práva a ich rozsah sú limitované
podľa potreby a len pre určený okruh zamestnancov.
V rámci zostavovania účtovej závierky Spoločnosti sú
nevyhnutné ďalšie kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele
a iné informácie. Okrem toho pre účely posúdenia
správnosti týchto informácií sú zavedené postupy pre
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príslušné organizačné útvary na posúdenie a zabezpečenie
úplnosti týchto informácií v pravidelných intervaloch.
Medzi základné prvky systému vnútornej kontroly
a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke patria:
schvaľovanie, postupy overenia, princíp prerozdelenia
povinností (angl. „segregation of duties“), princíp „štyroch
očí“, správa kmeňových dát a prístupových práv, ako
aj špecifické požiadavky na riadenie rizík v celej rade
kľúčových oblastí a procesov, ako je účtovníctvo, finančné
výkazníctvo, komunikácia, plánovanie a kontroling a risk
manažment.
Vnútorné kontroly sú neoddeliteľnou súčasťou účtovných
postupov Spoločnosti. Interná riadiaca dokumentácia
stanovuje jednotné požiadavky na vykazovanie a účtovné
postupy pre celú Skupinu ZSE. Dodržiavanie týchto
pravidiel poskytuje dostatočnú istotu, aby sa zabránilo
chybám či podvodnému konaniu, ktoré môžu mať za
následok významnú chybu v účtovnej závierke Spoločnosti.
Organizačný útvar, ktorý má v Spoločnosti a jej Skupine
na starosti účtovníctvo a dane, vykonáva okrem iného
aj implementáciu, správu a nastavenie účtovných
informačných systémov a zabezpečuje súlad vedenia
účtovníctva, účtovnej závierky a výpočtov dane so
slovenskou a európskou legislatívou. V rámci tohto
útvaru jednotlivé účtovné transakcie a aj účtovná
závierka Spoločnosti podliehajú preskúmaniu aj vedúcimi
pracovníkmi.
V rámci štruktúry Spoločnosti je vytvorený aj organizačný
útvar kontrolingu. Kontrolingové procesy tvoria súčasť
vnútorného kontrolného prostredia a riadenia rizík
Spoločnosti. Kontroling zabezpečuje priebežnú kontrolu
účtovníctva a účtovnej závierky.
Úloha a kompetencie interného auditu, Výboru pre audit,
Predstavenstva, Dozornej rady a Valného zhromaždenia
Spoločnosti vo vzťahu ku vnútornému kontrolnému
prostrediu, riadeniu rizík a ku účtovnej závierke
Spoločnosti sú uvedené nižšie.
Súčasťou organizačnej štruktúry Spoločnosti je aj pozícia
Compliance Managera a úsek interného auditu, medzi
úlohy ktorých patria najmä ale nielen:

Predstavenie Skupiny Západoslovenská energetika, a. s. | 9

• hodnotenie adekvátnosti a efektívnosti systému internej
kontroly, finančných, operačných a informačných
systémov, procesov riadenia Spoločnosti ako aj kvality
zverených a vykonávaných úloh,
• identifikácia a hodnotenie operačných rizík Spoločnosti
použitím adekvátnej metodológie,
• zodpovednosť za plánovanie a výkon auditov na
preverenie IT systémov, ich funkcionality a vybavenia,
vrátane rôznorodých a komplexných prostredí
informačných technológií, operačných systémov
a aplikácií,
• vykonávanie auditov bezpečnosti informačných
systémov a IT infraštruktúry,
• posudzovanie rizík podvodu a vykonávanie vyšetrovaní
na základe posúdenia rizík,
• vyšetrovanie zásadných podozrení zo sprenevery
a podvodov v rámci spoločností patriacich do skupiny
Spoločnosti,

• zodpovednosť za vypracovanie a aktualizáciu
dokumentácie súvisiacej s Compliance programom, ako
aj za monitoring a dohľad nad jeho dodržiavaním,
• aktualizácia Etického kódexu skupiny Spoločnosti,
• vykonávanie činností, týkajúcich sa prešetrenia porušení
Etického kódexu,
• vykonávanie metodickej a školiacej činnosti v oblasti
Compliance.
Výsledky ich činnosti sú pravidelne vyhodnocované
a návrhy na zlepšenia uplatňované v jednotlivých
oblastiach riadenia Spoločnosti. Efektivita vnútornej
kontroly a systémy riadenia rizík v Spoločnosti je tiež
sledovaná Výborom pre audit Spoločnosti.

Metódy riadenia a orgány Spoločnosti
Akcionári vykonávajú svoje práva prostredníctvom valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle úpravy obsiahnutej
v Obchodnom zákonníku a Stanovách Spoločnosti nasledovne:

Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
Rozhoduje o tých otázkach, týkajúcich sa činnosti
Spoločnosti, ktoré Stanovy Spoločnosti, Obchodný
zákonník alebo osobitný zákon zahŕňajú do jeho
pôsobnosti.
2. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom
zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe
písomného plnomocenstva.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak Stanovy
Spoločnosti alebo Obchodný zákonník neustanovujú
inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné
zhromaždenie v lehote dvoch mesiacov odo dňa podania
daňového priznania. Predstavenstvo je povinné zvolať
mimoriadne valné zhromaždenie najmä z dôvodov podľa
článku XIII bod 3 Stanov Spoločnosti. Dozorná rada
Spoločnosti zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie
z dôvodov uvedených v článku XX bod 2 Stanov
Spoločnosti.
4. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie
pozvánkou na valné zhromaždenie. Pozvánka na
valné zhromaždenie musí byť zaslaná všetkým
akcionárom formou doporučenej listovej zásielky

10 | Predstavenie Skupiny Západoslovenská energetika, a. s.

s doručenkou na ich adresu, uvedenú v zozname
akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí
obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi
predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú
prerokované na valnom zhromaždení, budú k dispozícii
akcionárom k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti najneskôr
3 kalendárne dni pred konaním valného zhromaždenia.
Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi,
ktoré budú prerokovávané na valnom zhromaždení,
zasiela predstavenstvo najmenej 30 dní pred konaním
valného zhromaždenia aj každému členovi dozornej rady
na adresu ním uvedenú, inak na adresu uvedenú ako
bydlisko vo výpise z obchodného registra Spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle
Spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste.
Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú
členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne ďalší
prizvaní.
6. Počet hlasov akcionára sa určuje menovitou hodnotou
jeho akcií. Na každých 33,19 ◊ pripadá jeden hlas.
7. Valné zhromaždenie svoje rozhodnutia prijíma
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dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv
spojených s určitým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas
dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto
akcie. Preto o návrhu na zmenu práv hlasujú najprv
tí akcionári, ktorí sú ich majiteľmi, a až potom valné
zhromaždenie všetkých akcionárov.
8. Do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti patrí
rozhodovanie o nasledovných záležitostiach:
a. zmeny Stanov;
b. rozhodnutia o zvýšení a znížení základného imania,
o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie
podľa Obchodného zákonníka a vydaní dlhopisov;
c. rozhodnutia o zrušení Spoločnosti rozdelením,
zlúčením, splynutím alebo premenou na inú formu
obchodnej spoločnosti alebo družstvo;
d. rozhodnutia o zrušení Spoločnosti s likvidáciou,
menovanie likvidátora, stanovenie odmeny
likvidátora;
e. voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
s výnimkou členov dozornej rady volených
a odvolávaných zamestnancami;
f. voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
a určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva;
g. schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej
účtovnej závierky, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo
úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém;
h. schválenie výročnej správy;
i. schválenie rokovacieho poriadku dozornej rady
Spoločnosti;
j. schválenie zmluvy o výkone funkcie členov
predstavenstva a ich odmeňovania na návrh
predstavenstva a schválenie zmluvy o výkone funkcie
členov dozornej rady a ich odmeňovania na návrh
dozornej rady;
k. rozhodnutia o zmene práv prislúchajúcich jednotlivým
druhom akcií;

l. rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku
Spoločnosti alebo zmluvy o prevode časti podniku
Spoločnosti;
m. rozhodnutia o zmene formy akcií;
n. rozhodovanie o schválení prevodu aktív Spoločnosti,
ktorých trhová hodnota presahuje 20 % obratu
Spoločnosti v bezprostredne predchádzajúcom
účtovnom období, alebo ktorých predaj sa týka 20 %
zamestnancov Spoločnosti;
o. rozhodnutia o začatí alebo ukončení obchodovania
s akciami Spoločnosti na burze;
p. rozhodnutia o vydaní akcií, opcií alebo iných cenných
papierov alebo nástrojov, z ktorých vyplývajú práva
na akcie alebo iné majetkové účasti v Spoločnosti,
resp. právo na ich upísanie, a rozhodnutia o tom, že
Spoločnosť udelí akékoľvek práva na nadobudnutie
akcií alebo iných majetkových účastí v Spoločnosti;
q. schvaľovanie prevodu akcií podľa Stanov;
r. vymenovanie a odvolanie rozhodujúcej osoby (napr.
audítor, manažérsky poradca);
s. schvaľovanie návrhov zamietnutých dozornou radou
podľa Stanov;
t. rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon
alebo Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného
zhromaždenia;
u. predchádzajúci súhlas so záležitosťami, týkajúcimi sa
spoločností Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE
Energia, a.s. bližšie uvedené v Stanovách Spoločnosti.
v. predchádzajúci súhlas s akýmikoľvek zmenami/
úpravami/doplneniami Dohody o novácii, ktorej
znenie bolo schválené Valným zhromaždením dňa 30.
mája 2014;
w. voľba a odvolanie členov Výboru pre audit
Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie
členov Výboru pre audit a ich odmeňovania
a schválenie rokovacieho poriadku Výboru pre audit
Spoločnosti.

Práva a povinnosti akcionárov
1. Akcionárom Spoločnosti môže byť slovenská alebo
zahraničná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Zápisom Spoločnosti alebo zvýšenia jej základného
imania do Obchodného registra nadobúda upisovateľ
akcií práva akcionára ako spoločníka akciovej
spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktoré upísal.
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3. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení
Spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku po
zrušení Spoločnosti s likvidáciou. Právo zúčastňovať sa
na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje účasťou
a hlasovaním na valnom zhromaždení.
4. Práva a povinnosti akcionárov sú upravené bližšie
v Stanovách Spoločnosti a v Obchodnom zákonníku.
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Predstavenstvo Spoločnosti
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti.
Je oprávnené konať v mene Spoločnosti a zastupuje
Spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo
riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých
záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi
predpismi alebo Stanovami Spoločnosti vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
2. Predstavenstvo Spoločnosti má päť (5) členov.
Členov predstavenstva volí a odvoláva valné
zhromaždenie, pričom určí predsedu alebo podpredsedu
predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva
je štyri (4) roky; opätovná voľba je možná. Člen
predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je
však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu
a dozornej rade. Člen predstavenstva Spoločnosti
nemôže byť členom predstavenstva dcérskej spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. Výkon funkcie člena
predstavenstva Spoločnosti je nezastupiteľný.
3. Ak počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu,
predstavenstvo je oprávnené vymenovať náhradných
členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia
Spoločnosti. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je
na jeho zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho

členov. Predstavenstvo na svojich zasadaniach prijíma
rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov. Ani predseda, ani podpredseda predstavenstva
nemajú právo rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti
hlasov pri hlasovaní. Členovia predstavenstva môžu
hlasovať takouto formou komunikácie alebo písomným
vyhlásením, ak nie sú fyzicky prítomní na mieste, kde
sa zhromaždí najviac členov, pričom takéto miesto
sa považuje za miesto zasadania. Okrem zasadania
predstavenstva rozhodnutie predstavenstva môže byť
prijaté aj formou rozhodnutia členov predstavenstva
mimo zasadania predstavenstva („rozhodnutie per
rollam“).
4. Akcionár Spoločnosti E.ON je povinný využiť všetky svoje
práva, aby zabezpečil, že predstavenstvo Spoločnosti
neprijme žiadne uznesenie, ak na príslušnom
zasadnutí nebude prítomný ani jeden člen navrhnutý
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej
len „Ministerstvo“) ako akcionárom Spoločnosti. Ak
sa dvoch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadaní
predstavenstva nezúčastní žiadny z členov navrhnutých
Ministerstvom, uvedené neplatí pre druhé z takýchto
zasadnutí.

Zloženie a činnosť predstavenstva
Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v roku 2021 v tomto zložení

Predstavenstvo Spoločnosti v roku 2021
Predseda predstavenstva:
Podpredseda predstavenstva:
Členovia predstavenstva:

Markus Kaune (od 1. septembra 2020)
Ing. Ľuboš Majdán (od 1. septembra 2020)
Ing. Pavol Viskupič
Mgr. Juraj Krajcár
Marian Rusko

Činnosť predstavenstva bola v súlade so Stanovami
Spoločnosti a Obchodným zákonníkom, predstavenstvo
Spoločnosti zasadalo v roku 2021 pravidelne v súlade so
Stanovami Spoločnosti, pričom v súlade s článkom XVIII bod
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7 Stanov Spoločnosti prijalo predstavenstvo Spoločnosti
v roku 2021 aj viaceré rozhodnutia mimo zasadnutia
predstavenstva („rozhodnutia per rollam“).
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Dozorná rada
1. Kontrolným orgánom Spoločnosti je dozorná rada
Spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti
Spoločnosti. Uznesenia a úlohy uložené predstavenstvu
dozornou radou boli predstavenstvom plnené, na
zasadnutiach dozornej rady pravidelne kontrolované
a vyhodnocované. Pôsobnosť dozornej rady je podrobne
upravená v článku XX. Stanov Spoločnosti.
2. Dozorná rada Spoločnosti má deväť (9) členov. Dve
tretiny členov dozornej rady Spoločnosti volí a odvoláva
valné zhromaždenie Spoločnosti a jednu tretinu volia
zamestnanci Spoločnosti. Funkčné obdobie členov
dozornej rady je tri (3) roky. Opätovná voľba je možná.
Predsedu a podpredsedu dozornej rady Spoločnosti
volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasujú
aj osoby, ktorých sa to týka. Výkon funkcie predsedu
a podpredsedu dozornej rady sa začína dňom ich
zvolenia a končí ich odvolaním dozornou radou. Predseda,
ani podpredseda nemajú právo rozhodujúceho hlasu
v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní. Výkon funkcie
člena dozornej rady Spoločnosti je nezastupiteľný.
3. Zasadnutie dozornej rady Spoločnosti sa zvoláva
písomnou pozvánkou, zaslanou každému členovi dozornej
rady na adresu ním uvedenú, inak na adresu sídla
Spoločnosti, najneskôr 15 dní pred každým zasadaním.
V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto
a program zasadnutia.

4. Dozorná rada Spoločnosti je uznášaniaschopná, ak je na
jej zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Dozorná rada Spoločnosti na svojich zasadaniach prijíma
rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
členov dozornej rady. Členovia dozornej rady sa môžu
zasadania dozornej rady zúčastniť prostredníctvom
akejkoľvek formy komunikácie, pri ktorej sa všetci
účastníci navzájom počujú. Členovia dozornej rady môžu
hlasovať takouto formou komunikácie alebo písomným
vyhlásením, ak nie sú fyzicky prítomní na mieste, kde
sa zhromaždí najviac členov, pričom takéto miesto
sa považuje za miesto zasadania. Okrem zasadania
dozornej rady rozhodnutie dozornej rady môže byť
prijaté aj formou rozhodnutia členov dozornej rady mimo
zasadania dozornej rady („rozhodnutie per rollam“).
5. Slovenská republika ako akcionár Spoločnosti je povinná
využiť všetky svoje práva, aby zabezpečila, že dozorná
rada Spoločnosti neprijme žiadne uznesenie, ak na
príslušnom zasadnutí nebude prítomný člen navrhnutý
akcionárom E.ON. Ak sa dvoch po sebe idúcich riadne
zvolaných zasadaniach dozornej rady Spoločnosti
nezúčastní člen dozornej rady navrhnutý akcionárom
E.ON Slovensko, a.s., uvedené neplatí pre druhé z takýchto
zasadnutí.
Dozorná rada Spoločnosti zasadala v roku 2021 v súlade
so Stanovami. Dozorná rada Spoločnosti tiež v súlade
s článkom XXII. bod 8 Stanov Spoločnosti prijala v roku 2021
aj viaceré rozhodnutia mimo zasadnutia („rozhodnutie per
rollam“).

Výbor pre audit
1. Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý bez toho,
aby bola dotknutá zodpovednosť členov predstavenstva
a dozornej rady Spoločnosti, vykonáva najmä
nasledujúce činnosti:
a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky (individuálnej
aj konsolidovanej) a dodržiavanie osobitných
predpisov,
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy
riadenia rizík v Spoločnosti,
c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit
konsolidovanej účtovnej závierky,
d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora,
predovšetkým služieb poskytovaných audítorom
podľa osobitného predpisu,
e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre
Spoločnosť,
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f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného
vyhlásenia o nezávislosti.
Výbor pre audit Spoločnosti má troch (3) členov, ktorých
volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti na návrh
predstavenstva alebo akcionárov Spoločnosti.
Informácie podľa ustanovenia § 20 ods. 7 Zák. č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a) Základné imanie Spoločnosti vo výške 196 969 174,86 ◊
je zložené z 5 934 594 kusov kmeňových zaknihovaných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie
33,19 ◊. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Celá
výška základného imania Spoločnosti bola vydaná
a plne splatená. Spoločnosť nevykazuje žiadne upísané
základné imanie nezapísané do Obchodného registra
Slovenskej republiky. Prevoditeľnosť akcií Spoločnosti
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b)
c)

d)
e)
f)

g)

je obmedzená predkupným pravom akcionárov
v prípadoch, ktoré nespadajú pod povolené prevody.
Dlhopisy Spoločnosti sú voľne prevoditeľné.
Kvalifikovanou účasťou na základnom imaní Spoločnosti
(minimálne 10 % podiel) disponujú nasledujúce
subjekty:
• Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky - 51 % podiel na
základnom imaní Spoločnosti,
• E.ON Slovensko, a.s. - 39 % podiel na základnom
imaní Spoločnosti,
• E.ON Beteiligungen GmbH - 10 % podiel na
základnom imaní Spoločnosti.
Medzi majiteľmi dlhopisov Spoločnosti nie sú osoby
s osobitnými právami kontroly.
Stanovy Spoločnosti neobsahujú ustanovenia
o obmedzení hlasovacích práv.
Spoločnosti nie sú známe dohody medzi majiteľmi
dlhopisov Spoločnosti, ktoré by mohli viesť
k obmedzeniu prevoditeľnosti dlhopisov alebo
k obmedzeniu hlasovacích práv.
Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov
predstavenstva ako štatutárneho orgánu Spoločnosti
a zmenu Stanov Spoločnosti:
Členov predstavenstva ako štatutárneho orgánu
Spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie
Spoločnosti. Valné zhromaždenie je oprávnené
kedykoľvek odvolať člena predstavenstva Spoločnosti.
Valné zhromaždenie tiež určí predsedu alebo
podpredsedu predstavenstva Spoločnosti. Funkčné
obdobie členov predstavenstva Spoločnosti je štyri (4)
roky.
O dopĺňaní a o zmene Stanov Spoločnosti rozhoduje
valné zhromaždenie Spoločnosti dvojtretinovou
väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Úplné znenie
navrhovaných doplnení a zmien Stanov Spoločnosti
musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie
v sídle Spoločnosti v lehote na zvolanie valného
zhromaždenia podľa Stanov. O rozhodnutí valného
zhromaždenia Spoločnosti o zmene Stanov Spoločnosti
sa musí vyhotoviť notárska zápisnica. Ak prijme valné
zhromaždenie Spoločnosti rozhodnutie, ktorého
dôsledkom je zmena obsahu Stanov Spoločnosti,
považuje sa uvedené rozhodnutie za zmenu Stanov
Spoločnosti, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa
podľa zákona alebo Stanov Spoločnosti vyžaduje na
prijatie rozhodnutia o zmene Stanov Spoločnosti.
Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov
Spoločnosti vyhotoviť bez zbytočného odkladu
úplné znenie Stanov Spoločnosti, za ktorého úplnosť
a správnosť zodpovedá.
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h) Právomoci štatutárneho orgánu – predstavenstva
sú uvedené v Obchodnom zákonníku a v Stanovách
Spoločnosti.
Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené konať v mene
Spoločnosti a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám.
Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje
o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú
právnymi predpismi alebo týmito Stanovami vyhradené
do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
Predstavenstvo Spoločnosti najmä:
(i) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti
a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné
záležitosti;
(ii) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti;
(iii) zvoláva valné zhromaždenie;
(iv) pripravuje strategický plán Spoločnosti a predkladá
ho na schválenie dozornej rade Spoločnosti;
(v) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia;
(vi) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva
a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných
dokladov Spoločnosti;
(vii) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
- návrhy na zmeny Stanov;
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania
a vydanie dlhopisov;
- riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú ročnú
účtovnú závierku, návrh na rozdelenie
vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky
a spôsobu vyplatenia tantiém; v prípade
vykázania straty návrh na jej vyrovnanie;
- návrh na zrušenie Spoločnosti alebo zmenu
právnej formy;
- návrhy na výšku odmeny za výkon funkcie člena
predstavenstva;
- návrhy rozhodnutí, týkajúce sa záležitostí
Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia,
a.s., v prípade ktorých si rozhodnutie o nich
valným zhromaždením Západoslovenská
distribučná, a.s., resp. valným zhromaždením
ZSE Energia, a.s., vyžaduje podľa príslušných
ustanovení platných Stanov Spoločnosti
predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia
Spoločnosti.
Predstavenstvo Spoločnosti nie je oprávnené rozhodnúť
o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií.
i) Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody, viažuce
sa na zmenu jej kontrolných pomerov v súvislosti
s potenciálnou ponukou na prevzatie.
j) Medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov nie sú žiadne
dohody o náhradách, ak sa ich funkcia skončí. Náhrada
Spoločnosti zamestnancom, ktorých pracovný pomer
sa končí, je upravená v kolektívnej zmluve a interných
pracovno-právnych predpisoch.
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Spoločnosť neuplatňuje osobitnú politiku rozmanitosti
vo vzťahu k členom orgánov Spoločnosti z dôvodu,
že ich rozmanitosť je v Spoločnosti zabezpečená
nepriamo prostredníctvom rozmanitosti v skladbe
akcionárov Spoločnosti (štátny akcionár a neštátni
akcionári), ktorí navrhujú kandidátov na pozície členov
predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti volených
valných zhromaždením (kandidátov na pozície členov
volených zamestnancami navrhujú zamestnanci

a rozmanitosť je zabezpečená nepriamo, prostredníctvom
rozmanitosti v samotnej skladbe zamestnancov, ktorí
navrhujú kandidátov a aj volia takýchto členov dozornej
rady). V Spoločnosti tiež nie je povolená žiadna forma
diskriminácie. Pri navrhovaní kandidátov do funkcií členov
predstavenstva a dozornej rady ako aj pri výbere vyššieho
manažmentu Spoločnosti sa prihliada najmä na vzdelanie,
odborné znalosti, skúsenosti, kvalifikáciu a schopnosti
každého kandidáta.

Compliance
Spoločnosť kontinuálne venuje špeciálnu pozornosť
budovaniu, implementácii a posilňovaniu Compliance
programu, čiže súboru procesov zameraných na
dodržiavanie zákonov a na etické správanie zamestnancov
Skupiny ZSE vo všetkých oblastiach pracovného života.
Compliance program je postupne implementovaný
a posilňovaný vo všetkých dcérskych spoločnostiach Skupiny
ZSE, vrátane spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Hlavným cieľom „Compliance programu“ je predchádzať,
odhaľovať a reagovať na správanie, ktoré by mohlo byť
považované za konanie v rozpore s internými a právnymi
predpismi s možným vyústením do osobnej zodpovednosti
zúčastnených osôb, manažmentu Spoločnosti či Spoločnosti
ako takej (trestná zodpovednosť právnických osôb).

Etický kódex
Základným dokumentom „Compliance programu“ je
Etický kódex Spoločnosti, v ktorom sú zakotvené princípy
zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosti
Skupiny ZSE hlásia. Zároveň predstavuje záväznú príručku
konania pre zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí
so spoločnosťami Skupiny ZSE spolupracujú. S cieľom
zvyšovať etické povedomie zamestnancov Skupiny ZSE
boli organizované rôzne druhy vzdelávacích aktivít, rozsah
ktorých bol definovaný v závislosti od úloh a zodpovednosti
jednotlivých účastníkov. V spolupráci s útvarom ľudských
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zdrojov sa pokračovalo v poskytovaní e-learningového
školenia pre všetkých zamestnancov.
Skupina ZSE má zriadenú linku, prostredníctvom ktorej
môžu zamestnanci upozorniť na porušenia interných alebo
právnych predpisov. Zamestnanci sú detailne inštruovaní
o spôsoboch oznamovania, o ich postavení v procese
šetrenia, pričom v prípade záujmu, môžu vykonať oznámenie
aj v anonymite pri využití interných oznamovacích kanálov.
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Nulová tolerancia korupcie
V súlade s desiatimi princípmi Global Compact, podľa ktorých sa spoločnosti a firmy usilujú zabrániť
korupcii v akejkoľvek forme, sa Skupina ZSE angažuje v boji proti korupcii a tento záväzok vyjadruje v pláne
nulovej tolerancie v boji proti korupcii. Tento plán je súčasťou Etického kódexu a bol vyhotovený na základe
analýzy aktivít, ktoré sú najviac vystavené rizikám korupcie a nekalých praktík. Záväzok je tiež reflektovaný
aj medzi Skupinou ZSE a jej dodávateľmi, keďže tento je zapracovaný do Kódexu správania dodávateľov
Skupiny ZSE.
Poskytovanie a prijímanie darov
Postupy poskytovania a prijímania darov sú súčasťou
protikorupčných opatrení zapracovaných do Etického
kódexu. Všetky poskytované dary, s výnimkou darov
v rámci definovaných limitov, musia byť odsúhlasené
a zdokumentované podľa stanovených postupov
v centrálnom registri darov.
Príspevky politickým stranám, dary na dobročinnosť
a sponzorstvo
Programy darov a sponzorstva sú transparentné.
Prostredníctvom sponzorstva Skupina ZSE podporuje
konkrétne projekty a iniciatívy v oblastiach vzdelávania,
ochrany životného prostredia, inovácií a komunitného
rozvoja za predpokladu, že spĺňajú nasledovné kritériá:
• ciele sa viažu na ciele a poslanie Spoločnosti,
• finančné prostriedky majú jasné určenie a ich použitie je
riadne a transparentne zdokumentované a kedykoľvek
overiteľné.
Skupina ZSE nefinancuje politické strany, ich kandidátov
alebo zástupcov, či už na Slovensku alebo v zahraničí, ani
nesponzoruje zjazdy alebo zhromaždenia, ktorých jediným
alebo hlavným účelom je politická propagácia.
Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
V boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu postupuje Skupina ZSE v súlade so slovenskou,
ako aj európskou legislatívou. Skupina ZSE nikdy
neospravedlňuje, neuľahčuje ani nepodporuje pranie
špinavých peňazí, či financovanie terorizmu, čo znamená že:
• dodržiava zákony a predpisy týkajúce sa prania špinavých
peňazí a financovania terorizmu,
• nikdy sa nezapája do rizikových činností, ktoré by mohli
byť zamerané na financovanie alebo podporu trestnej
činnosti alebo terorizmu,
• prijíma opatrenia a mechanizmy na posúdenie
potenciálnych ako aj súčasných obchodných partnerov.
Kontrola Poznaj svoju protistranu (KYC)
Skupina ZSE si vyberá svojich obchodných partnerov na
základe profesionálnych a ekonomických kritérií. Pozorne
sa však pozerá aj na aspekt ochrany životného prostredia,
dodržiavania ľudských práv, pracovných a iných všeobecne
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záväzných noriem či antidiskriminačných a protikorupčných
politík. Pri výbere obchodných partnerov tiež reflektuje
medzinárodné sankcie, ako aj regulárne, právne či reputačné
riziká spôsobilé vyvolať závažné dopady na Skupinu ZSE.
Vnútorný kontrolný systém:
je nepretržitý proces, ktorý vykonáva predstavenstvo,
prostredníctvom manažérov a odborníkov Spoločnosti,
aby boli všetkým zainteresovaným stranám poskytnuté
primerané záruky dosiahnutia strategických cieľov
Spoločnosti. Spoločnosť má pre tieto účely zriadené:
1. Interné kontrolné mechanizmy. Na úrovni jednotlivých
procesov boli implementované interné kontrolné
mechanizmy za účelom identifikácie a zamedzenia rizík
podvodov, korupcie a nekalých praktík. Úlohou systému
interných kontrol je predchádzanie a včasná identifikácia
chýb a nesprávností, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku
úmyselného podvodu, ako aj neúmyselného konania alebo
opomenutia.
2. Interný audit je súhrn nezávislých, objektívnych,
ubezpečovacích a konzultačných činností zameraných
na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so
zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských
štandardov „Medzinárodné štandardy pre profesionálnu
prax interného auditu“. Skupina ZSE má zriadený
útvar interného auditu, ktorý neustále monitoruje
systém implementovaných kontrolných mechanizmov,
identifikuje jeho nedostatky a navrhuje akčné plány,
zamerané za zlepšenie a zefektívnenie vnútorného
kontrolného systému. Vedúci interného auditu zodpovedá
za vypracovanie a plnenie plánu Interného auditu,
ktorý vychádza z hodnotenia rizík, pričom zohľadňuje
rámec riadenia rizík v Spoločnosti ako aj úrovne odozvy
manažmentu na riziko pre rozličné činnosti.
3. Compliance Manager je súčasťou organizačnej štruktúry
Skupiny ZSE a medzi úlohy tejto funkcie patria najmä,
ale nielen, vypracovanie, implementácia a aktualizácia
dokumentácie súvisiacej s Compliance programom,
aktualizácia Etického kódexu Skupiny ZSE a vykonávanie
činností týkajúcich sa školiacej činnosti, metodickej
podpory a prešetrenia porušení Etického kódexu.
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18 | Vývoj trhu

Výročná správa 2021 – Západoslovenská energetika, a.s.

Vývoj trhu
Európsky kontext energetiky a našej
stratégie
Zhodnotiť rok 2021 bezprostredne po
jeho konci nie je ľahká úloha, pretože
sa vymyká akejkoľvek historickej
paralele a jeho dôsledky budú
doznievať určite dlhšiu dobu. Bol to
rok všetkých superlatívov, hoci nie
len pozitívnych, ako „najvýnimočnejší,
najťažší, najnebezpečnejší“ ale
zároveň aj rok mimoriadnych
príležitostí. Bol to rok, kedy sa zmenila
paradigma trhu a reálne sa začala
dlhodobá transformácia energetiky.
Pandémia bola hlavná téma
aj v roku 2021 ale v porovnaní
s predchádzajúcim rokom sa jej
dopady obmedzili vyslovene na
problém zdravotnícky, bez priamych
ekonomických dopadov a takto ho
vnímali aj finančné a komoditné trhy.
Výrazne tomu pomohli aj globálne
stimuly vyhlásené vládami po
celom svete, ktoré sa kvalifikovali
na bezprecedentných 20 percent
svetového HDP (E-trend), čo
spôsobilo návrat k mimoriadnemu
ekonomickému rastu, na ktorý, po
skúsenostiach z predchádzajúceho
roka, nebola spoločnosť pripravená,
V Európe bol tento stimulus
podmienený prechodom na zelené
technológie, čo znamenalo potvrdenie
klimatických záväzkov, ktoré
prestávajú byť možnosťou politického
výberu ale z pohľadu ochrany
klímy sa stávajú nutnosťou. Tomu
zodpovedal aj enormný nárast cien
emisnej povolenky, ktorý z pôvodných
historických maxím okolo 30◊/tCO2
dosiahol nové maximá pri 90◊/
tCO2. Tento vývoj bol umocnený aj
mimoriadnou cenovou situáciou na
trhu s plynom a súbojom s uhlím ako
palivom vo výrobe elektriny.
Rok 2021 bol aj pripomenutím toho,
že svetová klíma, jej otepľovanie
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a aktuálne počasie môžu byť dve
rozdielne veci a sme svedkami dvoch
po sebe nasledujúcich chladnejších,
respektíve dlhších zím, prípadne
jari a to v globálnom kontexte. To
v plynovom trhu spôsobilo extrémne
nízky stav podzemných zásobníkov,
ktorý bol jednou z hlavných príčin
enormného rastu cien zemného plynu,
čo následne umožnilo síce dočasný
ale silný návrat uhlia. Zemný plyn
bola komodita s najväčším cenovým
nárastom v celosvetovom porovnaní
a ceny dosiahli násobky toho, čo sme
poznali z histórie a to do konca ešte
v období pred začiatkom samotného
zimného obdobia.
Pokračovanie postupného
odstavovania uhoľných a jadrových
zdrojov, ktoré je dlhodobo plánované,
zároveň znižovalo výrazne stranu
ponuky pri konvenčných elektrárňach.
Séria mimoriadnych udalostí vo svete
ešte zvýraznila toto roztiahnutie
nožníc medzi zvýšeným dopytom
a zníženou ponukou. Takými
bola napríklad nehoda/blokáda
Panamského prielivu, kde stáli LNG
tankery smerujúce najmä do Ázie
v období údržby jadrových elektrární
kombinovanej so studených počasím,
mimoriadne suchá v Latinskej
Amerike, ktoré zdvihli dopyt po LNG
dodávkach. Technické problémy na
plynovode Jamal na jeseň, poprípade
geopolitické faktory v našom priamom
susedstve, vplývali na limitované
dodávky ruského plynu na európske
trhy napriek rekordným cenám.
Výsledkom bola mimoriadna
a počas roka stupňujúca sa volatilita
a klesajúca likvidita kde sa ukázala
kľúčová potreba finančného
zaistenia obchodných pozícií. Boli
sme svedkom krachov mnohých
dodávateľov energií/obchodníkov
ako na lokálnom tak európskom trhu,
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ktoré vyústili aj do režimu dodávky poslednej inštancie.
Spotreba zákazníkov aj v pôvodnom portfóliu prekročila
všetky doterajšie maximá. Faktormi bolo počasie, vysoký
ekonomický rast ale aj pandemické opatrenia a vysoká
miera práce z domu, kde dochádza k duplicitnej spotrebe.
Očakávania pre rok 2022
Rok 2022 bude pokračovať v procesoch tranzície
energetiky, ktoré sa spustili v roku 2021, preto očakávame,
že to bude opäť rok výnimočný po všetkých stránkach.
V období dodávky pretrváva zvýšené kreditné riziko
obchodných protistrán z titulu trhovej situácie ako
aj mimoriadne materiálne riziko počasia, najmä pre
dodávateľov regulovaných segmentov.
Podzemné zásobníky sa opäť nepodarí do leta kompletne
naplniť, preto riziko na plynovej strane trhu bude mať
tendenciu zasahovať aj do ďalšej zimnej sezóny.
V slovenských podmienkach prebieha aktualizácia
primárnej energetickej legislatívy v kontexte štvrtého
balíčka. Rovnako sa očakáva spustenie dlhodobo
odkladaného tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Riziká a neistoty
Skupina ZSE bude naďalej zodpovedná za rozvoj nových
projektov a inovatívnych riešení, ktoré budú reflektovať
strategické smerovanie Skupiny ZSE, čím bude vystavená
výzvam, ktoré vyplývajú z makroekonomických a trhových
zmien.
ZSE Energia, a. s.
Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti ZSE Energia,
a.s. je obchod s dodávkou elektrickej energie a plynu
koncovým zákazníkom. V súvislosti so zabezpečením
obchodu s dodávkou energií je spoločnosť ZSE Energia, a.s.
vystavená viacerým rizikám. Ide najmä o kreditné a cenové
komoditné riziko.
Kreditné riziko súvisí s rizikom likvidity na strane
obchodných partnerov spoločnosti, najmä odberateľov
elektrickej energie a plynu. Spoločnosť má interný proces
hodnotenia kreditného rizika, ktorý zahŕňa pridelenie
individuálneho úverového ratingu svojim zákazníkom na
základe kombinácie nezávislých finančných informácií
a ich platobnej disciplíny. Navyše spoločnosť ZSE Energia,
a. s. aktívne využíva poistenie pohľadávok ako dodatočný
nástroj na manažovanie rizika.
Trhové riziko je spôsobené zmenami trhových premenných
v dôsledku vývoja ponuky a dopytu na komoditnom
trhu. Odzrkadľuje sa v podobe fluktuácie cien energií
a dynamikou ekonomického prostredia. Výkyvy cien
môžu mať dopad na uzatváraciu cenu otvorenej pozície
spoločnosti. Spoločnosť aplikuje konzervatívny prístup
k manažovaniu nákupu komodít prostredníctvom
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udržiavania limitovanej otvorenej pozície a nákupu
komodít najmä prostredníctvom „back-to-back“, t. j.
v momente kontraktácie objemu na strane predaja.
Západoslovenská distribučná, a. s.
Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. je distribúcia elektrickej energie.
Spoločnosť je vystavená najmä prevádzkovým rizikám,
ktoré súvisia s prevádzkou a riadením distribučnej
siete. Medzi tieto riziká patria poruchy, neplánované
prerušenie dodávky ako aj dodržiavanie iných zákonných
predpisov. Hlavným nástrojom na elimináciu týchto rizík je
zabezpečenie kontinuálnej obnovy distribučnej siete ako aj
poistenie pre prípad nepredvídateľných okolností.
V priebehu vykonávania bežnej obchodnej činnosti môžu
byť voči spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.
s. podané rôzne žaloby. Niektoré spoločnosti alebo ich
zástupcovia nepovažujú organizáciu a reguláciu sieťových
odvetví alebo rozhodnutia regulátora za spravodlivé
a korektné.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. je taktiež
vystavená kreditnému riziku. Z dôvodu monopolného
postavenia spoločnosti je nastavenie zmluvných vzťahov
so zákazníkmi striktne regulované. Spoločnosť tiež aktívne
využíva poistenie pohľadávok ako dodatočný nástroj na
manažovanie rizika.
ZSE Elektrárne, s. r. o.
Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti ZSE Elektrárne,
s.r.o. je výroba elektrickej energie. Elektráreň v roku 2021
dodala do energetickej siete 2 391 384 MWh, pričom
spotrebovala 433 629 522 m3 plynu a vyprodukovala 847
889 ton CO2.
Rok 2021 bol prvým rokom prevádzky elektrárne
v základom zaťažení. Najväčším rizikom pre elektráreň a jej
ekonomickú stabilitu sú neplánované krátkodobé výpadky
elektrárne v dôsledku možných porúch na zariadeniach
elektrárne, ktoré znamenajú veľké náklady za spôsobenú
odchýlku v sústave Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s. Tieto riziká sa však minimalizujú pravidelnou
plánovanou a preventívnou údržbou všetkých zariadení
elektrárne. Voči dlhodobému výpadku je elektráreň
komerčne poistená.
Naďalej sa uplatňuje princíp preventívnej údržby zariadení
elektrárne, kde hlavným nástrojom je diagnostika a včasné
odhalenie prípadnej poruchy stroja.
Spoločnosť ZSE Elektrárne, s.r.o. vníma konflikt na
Ukrajine ako možnú hrozbu pre svoje budúce ekonomické
aktivity, nakoľko je jej hlavná činnosť neoddeliteľne spätá
s dodávkami plynu.
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Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2021
a vyžadujú si zverejnenie vo výročnej správe
Nedávny ozbrojený konflikt medzi Ruskou federáciou
a Ukrajinou a súvisiace udalosti zvýšili vnímané
riziká podnikania v energetickom sektore. Uvalenie
ekonomických sankcií na ruské fyzické a právnické
osoby Európskou úniou, Spojenými štátmi americkými,
Japonskom, Kanadou, Austráliou a inými viedlo k zvýšenej
ekonomickej neistote na trhoch a zvýšilo volatilitu cien
energií. Dlhodobé účinky nedávno zavedených sankcií, ako
aj hrozbu ďalších budúcich sankcií, je ťažké v tejto chvíli
určiť.
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Ku dňu schválenia tejto účtovnej závierky na zverejnenie
vojnový konflikt pokračuje. Výsledok a dopady konfliktu
je ťažké predvídať, no môže mať negatívny dopad na
slovenskú ekonomiku. Prípadná eskalácia konfliktu
a sankcií by mohla negatívne ovplyvniť výsledky a finančnú
situáciu Skupiny, avšak v súčasnosti nie je možné určiť, či
toto riziko nastane a v akej miere.
Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne ďalšie významné
udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravu alebo zverejnenie
v tejto výročnej správe.
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Ekonomika
Výber z individuálnej účtovnej závierky
Materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. v roku 2021 na dosiahnutie zisku vo výške 90 490 tis. ◊ vynaložila
náklady v objeme 44 106 tis. ◊ v rámci pokračujúcich aj ukončovaných činností.
Kľúčové údaje o Spoločnosti podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii:
Kľúčové údaje o spoločnosti k 31. decembru
v tis. ◊
Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Aktíva spolu

2021
966 944
87 912
1 054 856

2020
972 976
129 387
1 102 363

Vlastné imanie
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Vlastné imanie a záväzky spolu

372 562
634 461
47 833
1 054 856

371 293
635 944
95 126
1 102 363

16 571
91 218
95 299

15 484
89 895
93 921

134 596
42 908
91 688
90 490
90 490
381
90 871
90 871

133 345
42 968
90 377
89 816
89 816
-164
89 652
89 652

2 205
171

4 961
169

Pokračujúce činnosti:
Tržby
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)
EBITDA
Celkové výnosy
Celkové náklady
Zisk pred zdanením
Zisk za rok z pokračujúcich činností
Zisk za rok z ukončovaných činností
Zisk za rok
Ostatné súhrnné straty / zisky spolu za rok
Celkové súhrnné zisky spolu za rok
Celkové súhrnné zisky spolu za rok z pokračujúcich činností
Peňažné výdavky na investície
Priemerný počet zamestnancov

Rozdelenie zisku za rok 2020
Na valnom zhromaždení spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. bol dňa 24. júna 2021 schválený návrh rozdelenia zisku
za rok 2020 vo výške 89 816 tis. ◊.
V júni 2021 boli akcionárom Spoločnosti vyplatené dividendy zo zisku roku 2020 v celkovej výške 89 602 tis. ◊. Zároveň zo
zisku roku 2020 bolo 214 tis. ◊ určených ako prídel do sociálneho fondu zo zisku. Dividenda na jednu akciu v roku 2021
predstavuje sumu 15,10 ◊ (2020: 12,49 ◊ na akciu).
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Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2021
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2021.
Výber z konsolidovanej účtovnej závierky
Skupina ZSE v roku 2021 na dosiahnutie zisku vo výške 135 577 tis. ◊ vynaložila náklady v objeme 1 236 624 tis. ◊.
Kľúčové údaje o Skupine ZSE podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii:
Kľúčové údaje o Skupine ZSE k 31. decembru
2021

2020

Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Aktíva spolu

v tis. ◊

1 170 199
255 372
1 425 571

1 081 896
253 685
1 335 581

Vlastné imanie
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Vlastné imanie a záväzky spolu

269 440
818 995
337 136
1 425 571

217 408
815 953
302 220
1 335 581

Výnosy z predaja
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)

1 341 136
184 171

1 210 843
176 757

EBITDA
Celkové výnosy
Celkové náklady
Zisk pred zdanením
Zisk za rok

247 130
1 372 201
1 205 375
166 826
135 577

239 796
1 258 176
1 099 004
159 172
135 571

4 030
139 607

-1 334
134 237

2 115

1 983

Ostatné súhrnné zisky spolu za rok
Celkové súhrnné zisky spolu za rok
Priemerný počet zamestnancov
Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Štruktúra distribúcie elektrickej energie
V GWh
Veľkoodber
Maloodber - podnikatelia
Maloodber - domácnosti

K 31. 12. 2021

Podiel (v %)

K 31. 12. 2020

Podiel (v %)

5 760
1 348
2 783

58
14
28

5 531
1 322
2 579

59
14
27

K 31. 12. 2021

Podiel (v %)

K 31. 12. 2020

Podiel (v %)

6 815
2 251
4 564

100
33
67

6 722
2 053
4 669

100
31
69

Štruktúra dodávky elektrickej energie
V GWh
Objem dodanej elektrickej energie, vrátane strát (GWh)
z toho dodávka pre domácnosti (GWh)
z toho dodávka mimo domácnosti (GWh)
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Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh)
Rok

Spolu

2021
2020

6 815
6 722

Distribúcia elektrickej energie (GWh)
Rok

Spolu

Z toho veľkoodber

Z toho maloodber

2021
2020

9 891
9 432

5 760
5 531

4 131
3 901

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení a v GWh sú uvedené za distribuovanú elektrickú energiu:
Ukazovatele spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
K 31. decembru
Objem distribúcie elektrickej energie (GWh)
Tržby za distribúciu elektrickej energie (tis. ◊)
Počet odberných miest

2021

2020

9 891
374 582
1 195 500

9 432
350 392
1 180 159

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení a v GWh sú uvedené za elektrickú energiu pre účely dodávky zákazníkom:
Ukazovatele spoločnosti ZSE Energia, a.s.
K 31. decembru
Objem predanej elektrickej energie (GWh)
Tržby z predaja elektrickej energie (tis. ◊)*
Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh)
Počet odberných miest

2021

2020

6 815
1 114 254
6 815
1 002 782

6 722
968 924
6 722
935 326

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení za Skupinu ZSE:
Ukazovatele Skupiny ZSE
K 31. decembru
Objem predanej elektrickej energie (GWh)
Objem distribuovanej elektrickej energie (GWh)
Tržby z predaja a distribúcie elektrickej energie (tis. eur)*
Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh)
Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh)

2021

2020

6 815
9 891
1 139 700
6 815
2 447

6 722
9 432
1 075 211
6 722
1 787

Údaje o tržbách v peňažnom vyjadrení sú uvedené za plyn pre účely dodávky zákazníkom:
Ukazovatele spoločnosti ZSE Energia, a.s.
K 31. decembru
Tržby z predaja zemného plynu (tis. ◊)*
Objem dodaného plynu (GWh)
Počet odberných miest

2021

2020

179 773
3 524
89 400

125 451
2 960
78 493

*Tržby sú vrátane distribučných poplatkov od prevádzkovateľov distribučnej sústavy mimo Skupinu ZSE
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Ľudské zdroje
V roku 2021 Skupina ZSE v priemere zamestnávala 2 115,26
zamestnancov (stav je bez členov predstavenstva a dozorných rád
a zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce).
Rozloženie zamestnancov
Počet zamestnancov
170,62
275,66
1 505,01
6
1,45
31,71
7,40
117,41

ZSE
ZSEE
ZSD
ZSE MVE
ZSE BS
ZSE Elektrárne
EKOTERM
BK

Priemerný vek zamestnancov

46,3 rokov ZSD
45,5 rokov Skupina ZSE
43,5 rokov ZSE (materská spoločnosť)
42,6 rokov ZSE E

Ukončené VŠ vzdelanie

76,8 % ZSE (materská spoločnosť)
55,3 % ZSE E
38,5 % Skupina ZSE
31 % ZSD
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Percentuálne rozloženie žien a mužov pracujúcich v Skupine ZSE
Skupina ZSE

ZSE E

72,2 % muži

60 %

ženy

27,8 % ženy

40 %

muži

ZSE (materská spoločnosť)

ZSD

67,2 % ženy

82,2 % muži

32,8 % muži

17,8 % ženy

Odmeňovanie a zamestnanecké výhody
V súlade so záväzkami z kolektívnej zmluvy, spoločnosti
v rámci Skupiny ZSE zabezpečili priemerný nárast miezd,
pozostávajúci zo základnej a variabilnej časti o 2 %.
Zamestnanci boli odmeňovaní aj na základe výkonnosti,
ktorá priamo vplývala na výšku vyplácanej variabilnej
zložky mzdy a mimoriadnych odmien.
Všetkým zamestnancom Skupiny ZSE bol poskytnutý
príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej
sily. Pokračovalo sa v zabezpečovaní nadštandardných
preventívnych prehliadok zamestnancov. Aj v roku 2021
zamestnávateľ prispieval na doplnkové dôchodkové
sporenie. Každý zamestnanec mal nárok na 5 dní
dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
Vzdelávanie zamestnancov a spolupráca so školami
Vzdelávanie v ZSE sa sústreďuje predovšetkým na rozvoj
zručností. Počtom podujatí i preškolených zamestnancov
boli najviac zastúpené tie, ktoré vyplývajú z legislatívnych
požiadaviek.
Priebeh vzdelávania v oblasti mäkkých zručností,
bol ovplyvnený premenlivou pandemickou situáciou,
vzdelávacie aktivity prebiehali zväčša online. V roku 2021
pokračovali vzdelávacie programy v oblastiach talent
manažmentu, rozvoja manažérskych zručností, katalógové
školenia mäkkých zručností a školenia mäkkých zručností
podľa potrieb definovaných vo vzdelávacom pláne
zamestnancov.
Počas celého roka bol organizovaný well-being
prednáškový program “Bez napätia”, ktorý na mesačnej
báze sprostredkovával témy z oblasti psychického
a fyzického zdravia. V októbri sa pri príležitosti
Medzinárodného dňa duševného zdravia uskutočnil Týždeň
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duševného zdravia, ktorý zahŕňal podporné webináre pre
zamestnancov a vedúcich pracovníkov.
Vzhľadom k tomu, že v spoločnosti postupne odchádza do
dôchodku zvýšený počet zamestnancov, veľká pozornosť
sa venovala aktivitám zabezpečujúcim kontinuitu biznisu.
Spoločnosť spolupracovala s vysokými, strednými, ale aj so
základnými školami.
Kľúčovým programom pre praktickú prípravu mladej
generácie je absolventský program pod názvom
Power. Je určený pre absolventov stredných a vysokých
elektrotechnických škôl a jeho cieľom je výchova nástupcov
na technické pozície formou systematického rozvoja
a pracovných rotácií na vybraných útvaroch.
Pre študentov vysokých škôl existuje štipendijný program,
v rámci ktorého pôsobia v Spoločnosti posledné roky štúdia
s perspektívou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu.
Pre študentov stredných odborných škôl sú pripravené
viaceré projekty ako duálne vzdelávanie, odborné praxe či
rôzne súťaže a podujatia. Pre priblíženie práce technických
kolegov a možnosti duálneho vzdelávania Spoločnosť
v roku 2021 zorganizovala „ZSE Online exkurzie“, ktoré boli
určené uchádzačom o štúdium na stredných odborných
školách zo západného Slovenska z regiónov Bratislava
a Nitra. Študenti stredných elektrotechnických škôl
sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže 4E.ON, v rámci
ktorej vyrábali pre svoju školu dôležité učebné pomôcky
v oblasti elektrotechniky. Vyhodnotenie súťaže a záverečné
podujatie sa konalo už druhýkrát online formou.
Pre základné školy na celom Slovensku bola už tradične
pripravená súťaž s názvom „Hľadá sa energia“, ktorá bola
realizovaná aj napriek uzavretiu škôl počas pandemickej
situácie.
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Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Naša Spoločnosť sa dlhodobo venuje systematickému vzdelávaniu
zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzhľadom na charakter práce v energetike, je dodržiavanie
pravidiel BOZP najväčšou prioritou. V čase koronakrízy bola riešená
problematika zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, boli
upravené podmienky plnenia povinností a plynutia lehôt vo vzťahu
k oboznamovaniu zamestnancov, rekondičným pobytom, povinným
lekárskym prehliadkam, AOP a niektorým ďalším povinnostiam podľa
zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Vykonali sme vstupné školenia pre
novonastupujúcich zamestnancov
formou dištančného vzdelávania
prostredníctvom aplikácie
Teams. Rovnako zabezpečujeme
oboznamovanie dištančnou formou
pre našich dodávateľov, zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť
a jednoduché práce vo výškach.
V skupine ZSE boli realizované
kampane zamerané na oblasť BOZP
podporené aj internou komunikáciou.
Na osobné a ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky, legislatívne
školenia BOZP a preventívne
lekárske prehliadky, boli pre všetky
spoločnosti Skupiny ZSE vynaložené
prostriedky vo výške 842 401 ◊.
V Skupine ZSE sa sleduje ukazovateľ
TRIF comb, čiže počet incidentov
vzniknutých u zamestnancov
Skupiny ZSE a zamestnancov
dodávateľských spoločností na 1 mil.
odpracovaných hodín za sledované
obdobie. V roku 2021 dosiahol TRIF
comb. hodnotu 1,8. V roku 2021 bolo
zaznamenaných päť registrovaných
pracovných úrazov, z toho jeden
smrteľný pracovný úraz dodávateľa.
Zamestnanci dodávateľských firiem
odpracovali počas celého roka 2021
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na pracoviskách alebo zariadeniach
Skupiny ZSE celkovo 514 721 hodín.
Skupina ZSE v roku 2021 preukázala
v rámci dozorného auditu
zlepšovanie zavedeného systému
integrovaného manažérstva (SIM)
a udržala si medzinárodné certifikáty
ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45 001.
Pri audite certifikačná spoločnosť
identifikovala silné stránky
a zlepšenia SIM a zhodnotila, že SIM
je v zhode s požiadavkami noriem
ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001,
požiadavkami právnych predpisov
a dosahuje trvalé zlepšovanie.
Výsledkom auditu bolo vydanie
odporúčania certifikačnej spoločnosti
naďalej pokračovať v certifikácii.
Audit bol realizovaný formou na
diaľku prostredníctvom informačných
technológií.
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Starostlivosť o životné
prostredie a udržateľnosť
Starostlivosť o životné prostredie považujú všetky spoločnosti
v Skupine ZSE za prioritnú súčasť koncepcie trvalo udržateľného
rozvoja. Pri všetkých aktivitách sú realizované také preventívne
opatrenia, aby sa predišlo znečisťovaniu pôdy a vody, vykonávajú sa
opatrenia na znižovanie hluku v okolí vlastných objektov, zohľadňujú
sa podmienky zachovania biodiverzity v územiach dotknutých
prevádzkou zariadení spoločnosti.

Nové riešenia sú príspevkom
k znižovaniu uhlíkovej stopy.
Významným podielom k ochrane ŽP
prispievajú stavby projektu ACON.
Environmentálne aspekty všetkých
vykonávaných činností vrátane
súvisiacich právnych požiadaviek
sú pravidelne analyzované
a vyhodnocované.
Na ekologické stavby a opravy
vynaložili spoločnosti skupiny ZSE
v roku 2021 čiastku 3 226 tis. ◊, na
ekologické prevádzkovanie, údržbu
zariadení a opravy objektov vrátane
zneškodňovania odpadov bolo 727 tis.
◊. Prevádzkovanie objektov a servis
zariadení sa realizoval s cieľom znížiť
riziko znečistenia podzemných vôd,
pôdy a ovzdušia.
V súlade s nariadením EP a Rady (EÚ)
2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení
rámca na uľahčenie udržateľných
investícií a súvisiacimi delegovanými
aktmi (ďalej iba „Taxonómia EÚ“
alebo „nariadenie (EÚ) 2020/852“).
Vedenie Skupiny považuje nasledujúce
hospodárske činnosti Skupiny za
oprávnené v súlade s delegovaným
nariadením Komisie EÚ 2021/2139:
• 4.9. Prenos a distribúcia elektriny
- v rámci dcérskej spoločnosti
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Západoslovenská distribučná, a.s.
• 4.5. Výroba elektriny z vodnej
energie - v rámci dcérskej
spoločnosti ZSE MVE, s.r.o.
• 6.15. Infraštruktúra umožňujúca
nízkouhlíkovú cestnú a verejnú
dopravu
• 7.4 Inštalácia, údržba a oprava
nabíjacích staníc elektrických
vozidiel v budovách (a na
parkovacích miestach prináležiacich
k budove) - v rámci služby
e-mobility.
Oprávnená hospodárska činnosť
v súlade s taxonómiou EÚ je
taká činnosť, ktorá je opísaná
v delegovaných aktoch k nariadeniu
(EÚ) 2020/852 bez ohľadu na to, či
uvedená hospodárska činnosť spĺňa
technické kritériá preskúmania
stanovené v uvedených delegovaných
aktoch. Stanovenie, či je určitá
hospodárska činnosť oprávnená
v rámci taxonómie EÚ preto
nepredstavuje posúdenie, či je táto
činnosť zároveň environmentálne
udržateľnou hospodárskou činnosťou
a či, medzi iným, významne
prispieva k plneniu jedného alebo
viacerých environmentálnych
cieľov stanovených v taxonómii EÚ.
Nasledujúci rok (t. j. za rok 2022) bude
Skupina zverejňovať aj informácie
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o hospodárskych činnostiach, ktoré
sa označujú za environmentálne
udržateľné. Tiež sa v nasledujúcich
rokoch očakáva zvýšenie rozsahu
posúdenia po doplnení kritérií
o ďalšie environmentálne ciele
prípadne rozšírenie o nové činnosti.
Vzhľadom na rozdielny rozsah
posúdenia za bežné a budúce účtovné

obdobie preto tieto údaje nemusia byť
porovnateľné.
Podiel hospodárskych činností
oprávnených a neoprávnených
v rámci taxonómie EÚ na celkovom
konsolidovanom obrate Skupiny,
jej konsolidovaných kapitálových
a prevádzkových výdavkoch za

rok 2021 je uvedený v tabuľke
nižšie. Pri vyčíslení ukazovateľov
Skupina priradila jednotlivé položky
k hospodárskym činnostiam tak,
aby boli započítané vždy iba raz
predovšetkým prostredníctvom dát
zo segmentálnych analýz. Transakcie
v rámci skupiny boli vylúčené.

Konsolidované kapitálové a prevádzkové výdavky za rok 2021
Obrat
Oprávnené činnosti v rámci taxonómie
Neoprávnené činnosti v rámci taxonómie
Celkom (v tisícoch ◊)

28 %
72 %
1 341 1361

Kapitálové výdavky Prevádzkové výdavky3
74 %4
26 %
152 9882

68 %
32 %

Viď bod č. 24 poznámok konsolidovanej účtovnej závierky
Viď body č. 6, 7, 8 a 9 poznámok konsolidovanej účtovnej závierky
3
Prevádzkové výdavky zahŕňajú najmä nakupované náklady na údržby a opravy, IT náklady súvisiace s údržbou a náklady
na zamestnancov vykonávajúcich údržbu a opravy majetku, ktoré sa týkajú majetku súvisiaceho s oprávnenými
činnosťami v rámci Taxonómie EÚ
4
Oprávnené kapitálové výdavky v súlade s taxonómiou nezahrňujúc obstaranie emisných kvót predstavujú 90 %
1

2

Pri realizácii opráv energetických zariadení a stavieb
Skupina ZSE dbá na dôslednú separáciou odpadov a ich
následnú likvidáciu a zhodnotenie prostredníctvom
oprávnených spoločností. Špeciálna pozornosť sa venuje
starostlivosti o zariadenia obsahujúce plyn SF6, ktorý je
zaradený medzi fluórované skleníkové plyny. Úniky plynu
sú dôsledne sledované a evidované.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. sa
dlhodobo intenzívne venuje aj ekologizácii svojich vedení.
Pri nastavovaní konkrétnych opatrení spolupracuje
s odborníkmi zo združenia Ochrana dravcov na Slovensku.
V roku 2021 pokračuje v medzinárodnej spolupráci na
ochranu dravcov. V snahe o vytvorenie bezpečnejšieho
koridoru pre vtáctvo pozdĺž rieky Dunaj je ZSD partnerom
projektu LIFE DANUBE FREE SKY. Taktiež ako partner
projektu LIFE EUROKITE podporuje ochranu haje červenej
na Záhorí. V rámci týchto projektov bude v kritických
oblastiach ošetrovať elektrické vedenia prvkami, ktoré
eliminujú úhyn vtáctva. Rovnakú pozornosť venujeme
vedeniam, ktoré sa nachádzajú mimo projektových území,
ale sú vedené v územiach rizikových z dôvodu výskytu
chránených druhov vtáctva. Doteraz bolo ošetrených
viac ako 1 000 km starších vedení, pri výstavbe nových sa
ekologické prvky inštalujú automaticky. Celkovo Spoločnosť
doteraz na ekologizáciu vedení vynaložila vyše 1 milión
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◊. Okrem ošetrovania existujúcich vzdušných vedení sa
venujeme aj prekládkam vzdušných VN vedení do zeme,
v rámci projektu ACON sme viac ako
58 km vzdušných vedení nahradili podzemnými káblovými.
Spoločnosť ZSE Energia, a.s. poskytuje zákazníkom služby
podporujúce riešenia na šetrenie prírodných zdrojov
a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň pri
predaji produktov plní povinnosti dovozcu vyhradených
výrobkov v zmysle právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva.
Spoločnosť ZSE Elektrárne, s.r.o. vzhľadom na starostlivosť
o životné prostredie využíva najlepšie dostupné
technológie a dlhodobé skúsenosti v rámci spoločnosti.
Starostlivosť o životné prostredie je implementovaná
na všetkých úrovniach v spoločnosti, pričom každý
zamestnanec sa riadi zásadami ochrany životného
prostredia.
Paroplynová elektráreň je prevádzkovaná na základe
povolenia SIŽP Nitra ku skúšobnej prevádzke č. 476422502/2018/Tit/374860108/Z9. Spoločnosť dodržuje všetky
povinnosti vyplývajúce z uvedeného povolenia pre
skúšobnú prevádzku ako aj iných rozhodnutí príslušných
orgánov v oblasti životného prostredia.
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7.

Spoločenská

zodpovednosť
36 | Spoločenská zodpovednosť
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Spoločenská
zodpovednosť
V oblasti zodpovedného podnikania sa Skupina ZSE zameriava
na podporu v oblasti vzdelávania, ochrany životného prostredia
a komunitného rozvoja.

Vzdelávanie
Elektrárňa Piešťany, bývalá obecná
elektráreň, je zrekonštruovaná
priemyselná pamiatka zo začiatku 20.
storočia. Pomáha vytvárať priestor pre
neformálne aj formálne vzdelávanie
a priamy dotyk s vedou pre širokú
verejnosť. Z Elektrárne Piešťany sa
postupne stáva jedinečné centrum pre
zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy,
techniky a umenia. Prostredníctvom
interaktívnych inštalácií a expozícií
študentom a návštevníkom zábavnou
formou približuje fungovanie
elektrickej, magnetickej, slnečnej
a vodnej energie. Vzdelávanie pre
školy tvorili interaktívne výstavy
a interaktívne workshopy zamerané
na podporu vzdelávania a získavanie
nových vedomostí z oblasti fyziky,
ekológie, trvalo udržateľného rozvoja
a prírodných vied.
Zvyšovanie kvality vzdelávania na
Slovensku podporila Skupina ZSE
aj prostredníctvom grantového
programu Výnimočné školy. V roku
2021 vyhlásila Nadácia ZSE tretí ročník
programu. Cieľom bola opäť podpora
učiteľov základných a stredných škôl
na celom Slovensku, ktorí napriek
prekážkam nestratili odhodlanie učiť
inak a byť inšpiráciou pre svojich
žiakov a kolegov. V grantovom
programe Výnimočné školy v roku
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2021 prerozdelila 50 000 ◊ na podporu
23 projektov.
Pokračoval tiež rozvoj webstránky
www.vynimocneskoly.sk so
zaujímavým obsahom, ktorý uľahčuje
online výučbu učiteľom, žiakom aj
rodičom. Nové učebné materiály
pomáhali pripravovať vybraní
pedagógovia z programu Výnimočné
školy a databáza inšpiratívnych
materiálov z rôznych učebných
predmetov sa počas roka rozširovala.
Situácia s pandémiou koronavírusu
aj v roku 2021 výrazne skomplikovala
prístup k vzdelávaniu deťom zo
sociálne znevýhodneného prostredia,
ale nielen im. Nadácia ZSE preto
v roku 2021 vyhlásila grantový
program Výnimočné doučko na
podporu aktivít, ktoré pomáhajú
vyrovnávať šance a príležitosti vo
vzdelávaní. Suma 70 000 ◊ bola
prerozdelená medzi 39 projektov.
Ochrana životného prostredia
Zodpovednosť voči životnému
prostrediu patrí dlhodobo k prioritám
Skupiny ZSE. Na vytvorení harmónie
medzi krajinou a priemyselnou
činnosťou na území, ktoré je zároveň
súčasťou distribučnej oblasti ZSE,
sa energetici podieľajú spoločne
s ochranármi už viac ako 20 rokov.
V roku 2021 pokračovala realizácia
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dlhodobých projektov v oblasti
ochrany životného prostredia.
S organizáciou Ochrana dravcov na
Slovensku sa podarilo realizovať
ochranu vtáctva pred nárazmi do
elektrických vedení – zamestnanci
ZSD pokračovali v osadzovaní
ekozábran na konštrukcie stĺpov
vedenia, na vedenia vysokého napätia
boli inštalované tzv. odkloňovače,
ktoré minimalizujú riziko nárazov
aj v zhoršených poveternostných
podmienkach. V roku 2021 bolo
vykonané testovanie možnosti
využívať pri tejto činnosti drony, ktoré
umožnia inštalovať odkloňovacie
prvky aj na vedeniach, ktoré križujú
Dunaj. Na ekologizáciu vedení bolo
doteraz celkovo vynaložených viac
ako milión eur. Zároveň v spolupráci
s ornitológmi pokračovala realizácia
projektu, v rámci ktorého sú na
stožiare vysokého napätia inštalované
búdky vo vybraných úsekoch.

projektov s cieľom prinášať pozitívnu
a viditeľnú zmenu. Prostredníctvom
Zamestnaneckého grantového
programu podporuje skupina ZSE
realizáciu dobrovoľníckych aktivít tých
zamestnancov, ktorí aj popri svojej
každodennej práci a povinnostiach
majú záujem angažovať sa v prospech
svojej komunity. V roku 2021 bola
suma 80 000 ◊ prerozdelená medzi 119
projektov aktívnych zamestnancov.

V spolupráci so ŠOP SR riešime
prekládky hniezdnych podložiek
pre bociany s cieľom zníženia rizika
úhynu bocianov na našich vedeniach.
V roku 2021 sme umiestnili 7 nových
hniezdnych podložiek na stĺpoch
elektrických vedení a na požiadanie
Správy CHKO Biele Karpaty sme
vytvorili nové hniezdne miesto na
samostatnom stĺpe mimo nášho
vedenia.

Vzájomná pomoc nás spája

Komunitný rozvoj
Angažovanosť zamestnancov
skupiny ZSE je dlhodobo jedným
z pilierov našich aktivít v rámci
spoločenskej zodpovednosti. Úsilie
a iniciatíva našich kolegov nám
pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu
prostredia, v ktorom žijeme
a v ktorom naša spoločnosť
pôsobí. Už 15 rokov sa dobrovoľníci
z radov zamestnancov zapájajú do
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Po ročnej pauze spôsobenej
pandémiou a absencii kultúrnych,
komunitných či športových podujatí
vyhlásila Nadácia ZSE piaty ročník
grantového programu Rozprúdime
regióny, v ktorom podporila 143
projektov v sume 120 000 ◊. Program
podporuje najmä originálne projekty
pre komunity, alebo aj také, ktoré
zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho
regiónu a jeho tradičných zvykov, či
pamiatok.

V roku 2021 Nadácia ZSE pokračovala
v spolupráci s Asociáciou pomoci
postihnutým prostredníctvom
programu Búrame bariéry. O podporu
sa mohli uchádzať fyzické osoby,
neformálne skupiny občanov
a mimovládne organizácie so
zámerom zorganizovať vlastné
charitatívne podujatie, športové,
kultúrne alebo verejnú zbierku
v regióne západného Slovenska.
Ako aj mnoho iných podujatí aj
charitatívne akcie boli v roku 2021
výrazne poznačené celosvetovou
pandémiou koronavírusu. Napriek
tomu sa organizátorom podporených
projektov podarilo v prospech ľudí
so znevýhodnením vyzbierať takmer
23 tis. ◊, príspevok z Nadácie ZSE na
realizáciu charitatívnych podujatí bol
v celkovej sume 15 000 ◊.
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Príloha
Individuálna
účtovná závierka
31. december 2021
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Individuálny výkaz finančnej pozície
Individuálny výkaz finančnej pozície
V tisícoch EUR
AKTÍVA
Dlhodobé aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Investičná nehnuteľnosť
Práva na užívanie majetku
Investície v dcérskych spoločnostiach a v spoločnom podniku
Pohľadávky z finančného lízingu
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti
Pohľadávky z odloženej dane z príjmu
Dlhodobé aktíva spolu
Obežné aktíva
Investície v dcérskych spoločnostiach a v spoločnom podniku
Zásoby
Pohľadávka z úrokov z pôžičiek poskytnutých dcérskej spoločnosti
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Pohľadávka zo splatnej dane z príjmov
Pohľadávky z finančného lízingu
Pohľadávky z cash poolingu
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Obežné aktíva spolu
AKTÍVA SPOLU
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Nerozdelený zisk
VLASTNÉ IMANIE SPOLU
ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
Emitované dlhopisy
Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z odloženej dane z príjmov
Záväzok zo zamestnaneckých požitkov po ukončení zamestnania
Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé záväzky
Emitované dlhopisy a záväzok z úrokov z emitovaných dlhopisov
Bankové úvery
Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzok zo splatnej dane z príjmov
Záväzky z cash poolingu
Krátkodobé záväzky spolu
ZÁVÄZKY SPOLU
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU

Pozn.

31. december 2021

31. december 2020

6
7
8
9
10
11
14
12
19

27 588
1 134
16 957
2 730
292 664
1 321
770
623 473
307
966 944

30 952
1 018
19 306
3 044
293 228
1 551
404
623 473
972 976

10
13
12
14
19
11
23
15

564
943
8 534
8 556
257
60 636
8 422
87 912
1 054 856

783
8 534
3 675
49
253
41 353
74 740
129 387
1 102 363

16
17

196 969
39 421
136 172
372 562

196 969
39 421
134 903
371 293

18
9
22
19
20
21

628 267
3 982
1 410
613
189
634 461

627 815
5 009
1 648
236
1 049
187
635 944

18
24
9
22
19
23

6 881
21 430
1 054
9 970
1 271
7 227
47 833
682 294
1 054 856

6 881
1 170
7 653
79 422
95 126
731 070
1 102 363

Táto individuálna účtovná závierka bola schválená na zverejnenie predstavenstvom dňa 31. marca 2022.

Markus Kaune
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Marian Rusko
Člen predstavenstva

Súvisiace poznámky č. 1 až 42 predstavujú integrálnu súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov
Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov
V tisícoch EUR
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
Spotreba materiálu, energií a iná spotreba
Zamestnanecké požitky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku a investičnej
nehnuteľnosti
Odpisy nehmotného majetku
Odpisy práv na užívanie majetku
Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové výnosy
Výnosy z dividend
Výnosy z podnájmu klasifikovaného ako finančný lízing
Aktivované vlastné náklady
Zisk z prevádzkovej činnosti

Pozn.
25

2021
16 571

2020
15 484

26
27

-1 856
-9 474

-1 630
-9 107

6, 8

-3 437

-3 444

7
9
28
30
29

-199
-445
-8 449
11 174
87 049
119
165
91 218

-134
-448
-9 164
8 794
89 103
177
264
89 895

32
31

19 518
-19 048
470

19 523
-19 041
482

91 688

90 377

-1 198

-561

90 490

89 816

Finančné výnosy / (náklady)
Úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
Úrokové náklady
Finančné výnosy, netto
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

19

Zisk za rok
Ostatné súhrnné straty
Položky, ktoré následne nebudú preklasifikované do zisku alebo
straty
Poistno-matematické precenenie záväzkov zo
zamestnaneckých požitkov

20

483

-207

Odložená daň k poistno-matematickému preceneniu
zamestnaneckých požitkov

19

-102

43

381

-164

90 871

89 652

Ostatné súhrnné straty spolu za rok
Celkové súhrnné zisky spolu za rok

Súvisiace poznámky č. 1 až 42 predstavujú integrálnu súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní
Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní
V tisícoch EUR
Zostatok k 1. januáru 2020
Zisk za rok
Ostatné súhrnné straty za rok
Celkové súhrnné zisky za rok 2020
Schválené a zaplatené dividendy (bod č. 16 poznámok)
Ostatné pohyby vlastného imania
Zostatok k 31. decembru 2020
Zisk za rok
Ostatné súhrnné zisky za rok
Celkové súhrnné zisky za rok 2021
Schválené a zaplatené dividendy (bod č. 16 poznámok)
Zostatok k 31. decembru 2021

Základné
imanie

Zákonný
rezervný fond

Nerozdelené
zisky

Vlastné
imanie spolu

196 969

39 421

118 995

355 385

-

-

89 816
-164
89 652

89 816
-164
89 652

196 969

39 421

-74 135
391
134 903

-74 135
391
371 293

-

-

90 490
381
90 871

90 490
381
90 871

196 969

39 421

-89 602
136 172

-89 602
372 562

Súvisiace poznámky č. 1 až 42 predstavujú integrálnu súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Individuálny výkaz peňažných tokov
Individuálny výkaz peňažných tokov
V tisícoch EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zisk pred zdanením
Úpravy o nepeňažné položky:
- odpisy dlhodobého hmotného majetku a investičnej nehnuteľnosti
- strata / zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku
- odpisy nehmotného majetku
- opravná položka k dlhodobému majetku a investičnej nehnuteľnosti
- odpisy práv na užívanie majetku
- rozpustenie výnosov budúcich období zo štátnych dotácií
- úrokové výnosy
- úrokové a podobné náklady
- výnosy z dividend
- opravná položka ECL k pôžičke poskytnutej dcérskej spoločnosti
- ostatné nepeňažné položky

Pozn.

6, 8
6
7
6, 8
9

29

Peňažné toky z prevádzky pred zmenou prevádzkového kapitálu
Zmeny v prevádzkovom kapitále:
- zásoby
- pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
- pohľadávky a záväzky z cash poolingu
- záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
- záväzky z lízingu
- rezervy a zmluvné záväzky
Peňažné toky z prevádzky pred úrokmi a daňou
Prijaté úroky
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmov
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Prijaté dividendy
Úhrada pohľadávok z finančného lízingu
Príjmy z prijatých štátnych dotácií
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Peňažné toky z investičnej činnosti, netto
Peňažné toky z finančnej činnosti
Zaplatené dividendy
Úhrada istiny záväzkov z lízingu
Úvery
Peňažné toky z finančnej činnosti, netto
Čistá zmena v peniazoch a peňažných ekvivalentoch
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka

23

41

29

6

16
36
24

15

2021

2020

91 688

90 377

3 280
- 1 736
199
157
445
-231
-19 341
18 699
-87 049
-365
23

3 444
-71
134
448
243
-19 523
18 712
-89 103
131
444

5 769

5 236

-160
-5 199
-91 113
1 647
-118
43
-89 131

-448
-242
-12 748
914
-144
38
-7 394

19 341
-18 241
-523
-88 554

19 523
-18 254
-599
-6 724

-2 205
87 049
366
8
6 205
91 423

-4 961
89 103
397
1 786
98
86 423

-89 602
-1 015
21 430
-69 187

-74 135
-1 121
-75 256

-66 318
74 740
8 422

4 443
70 297
74 740

Súvisiace poznámky č. 1 až 42 predstavujú integrálnu súčasť tejto individuálnej účtovnej závierky.
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Poznámky k individuálnej účtovnej závierke –
31. december 2021
1

Úvodné informácie

Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení
prijatom Európskou úniou za rok ukončený 31. decembra 2021 za spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ďalej
“Spoločnosť” alebo “ZSE”).
Spoločnosť bola založená a má daňové sídlo v Slovenskej republike. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou s ručením
akcionárov obmedzeným na vklad do základného imania a bola založená v súlade so slovenskou legislatívou v jej súčasnej
právnej forme dňa 15. októbra 2001. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 1.
novembra 2001.
Základný predmet podnikania. Spoločnosť pôsobí ako servisná organizácia pre svoje dcérske spoločnosti a iné spriaznené
strany najmä poskytovaním účtovníctva, controllingu a všeobecných administratívnych služieb, ako aj v oblasti finančných
služieb, plánovania a správy ľudských zdrojov.
Najdôležitejšími dcérskymi spoločnosťami Spoločnosti sú: Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá prevádzkuje distribučnú
sieť elektrickej energie na západnom Slovensku, ZSE Energia, a.s., ktorá dodáva elektrickú energiu a plyn maloobchodným
a veľkoobchodným zákazníkom, ZSE Energy Solutions, s.r.o., ktorá sa zaoberá stavbou zariadení, ZSE MVE, s. r. o., ktorá
prevádzkuje dve malé vodné elektrárne, ZSE Business Services, s. r. o., ktorá je obchodnou spoločnosťou, ZSE Development,
s.r.o. v likvidácii (vstup do likvidácie k 31. augustu 2021), a ZSE Energetické služby, s.r.o., ktoré poskytujú služby a ZSE
Elektrárne, s.r.o., ktorá prevádzkuje paroplynovú elektráreň. Všetky dcérske spoločnosti boli založené v Slovenskej republike
a sú úplne vlastnené Spoločnosťou.
Dňa 30. júla 2020 spoločnosť E.ON a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako
akcionári Skupiny, podpísali Memorandum o porozumení (ďalej len „Memorandum“). Podľa Memoranda E.ON prisľúbil
v období od 24. augusta 2020 počas nasledujúcich 3 rokov predať 100 %-ný obchodný podiel v spoločnosti ZSE Elektrárne,
s.r.o, v prípade že sa ho Slovenská republika rozhodne odkúpiť. Prípadný prevod obchodného podielu v spoločnosti ZSE
Elektrárne, s.r.o. by sa v zmysle tohto Memoranda realizoval za jeho objektívnu trhovú hodnotu a za štandardných trhových
podmienok.
Adresa sídla a miesto podnikania. Sídlom Spoločnosti je Čulenova 6, Bratislava 816 47, Slovenská republika. Identifikačné
číslo Spoločnosti (IČO) je: 35 823 551 a daňové identifikačné číslo (IČ DPH) je: SK2020285256.
Mena vykazovania. Táto individuálna účtovná závierka je prezentovaná v eurách (“EUR”), po zaokrúhlení na celé tisíce eur, ak
nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené so znamienkom mínus.
Vlastnícka štruktúra. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 51 % akcií Spoločnosti, E.ON Slovensko,
a.s. vlastní 39 % a E.ON Beteiligungen GmbH vlastní 10 % akcií Spoločnosti k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020.
Spoločnosť je spoločne kontrolovaná E.ON-om a Vládou Slovenskej republiky na základe akcionárskej zmluvy, ktorá vyžaduje
aby jej strany konali spoločne pri riadení aktivít, ktoré významné ovplyvňujú ziskovosť účtovnej jednotky. Viď bod č. 16
poznámok.
Zoznam členov predstavenstva Spoločnosti a členov jej dozornej rady je verejne dostupný z Obchodného registra, ktorý
prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na www.orsr.sk.
Počet zamestnancov. Spoločnosť mala v priemere 171 zamestnancov počas roka 2021, z čoho 8 predstavovalo vedenie (2020:
v priemere 169 zamestnancov, z čoho 10 bolo vedenie). Počet zamestnancov k 31. decembru 2021 bol 177 (31. december 2020:
173 zamestnancov).
2

Významné postupy účtovania

Základ pre zostavenie účtovnej závierky. Táto individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými
štandardmi finančného výkazníctva (“IFRS”) v znení prijatom Európskou úniou v súlade s princípom historických
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obstarávacích cien. Významné postupy účtovania použité pri zostavení tejto individuálnej účtovnej závierky sú uvedené
nižšie. Tieto postupy účtovania boli aplikované konzistentne na všetky účtovné obdobia. Účtovná závierka bola zostavená
na základe princípu časového rozlíšenia, 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 vo svojej činnosti.
Predstavenstvo Spoločnosti môže navrhnúť akcionárom Spoločnosti zmenu individuálnej účtovnej závierky do jej schválenia
valným zhromaždením akcionárov Spoločnosti. Avšak podľa § 16 odsek 9 až 11 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 neumožňuje
otvárať uzavreté účtovné knihy po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením Spoločnosti. Ak však účtovná jednotka
po schválení účtovnej závierky zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, Zákon o účtovníctve
umožňuje účtovnej jednotke opravu údajov za minulé obdobie v účtovnom období, v ktorom boli dané skutočnosti zistené.
Táto individuálna účtovná závierka sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Skupiny Západoslovenská energetika, a.s.
a mala by byť posudzovaná v súvislosti s konsolidovanou účtovnou závierkou na získanie komplexného obrazu o výsledkoch
a finančnej pozícii Spoločnosti. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné získať od Spoločnosti v adrese jej sídla.
Dcérske a spoločné podniky. Dcérskymi spoločnosťami sú tie účtovné jednotky, vrátane štruktúrovaných subjektov, ktoré
Spoločnosť ovláda, pretože (i) má právomoc riadiť tie ich relevantné činnosti, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ich
výnosy, (ii) má nárok, či práva, podieľať sa na variabilných výnosoch zo svojej účasti v týchto účtovných jednotkách, a (iii) má
schopnosť využiť svoju právomoc nad uvedenými účtovnými jednotkami na to, aby ovplyvnila výšku výnosov investora. Pri
posudzovaní toho, či Spoločnosť ovláda inú účtovnú jednotku, sa berie do úvahy existencia a vplyv podstatných hlasovacích
práv, vrátane podstatných potenciálnych hlasovacích práv. Aby bolo právo podstatné, musí mať jeho držiteľ praktickú
schopnosť uplatňovať ho vtedy, keď vznikne potreba prijať rozhodnutia o smerovaní relevantných činností ovládanej
účtovnej jednotky. Spoločnosť môže ovládať účtovnú jednotku dokonca aj vtedy, keď v nej nevlastní väčšinu hlasovacích
práv. V takom prípade posudzuje Spoločnosť výšku svojich hlasovacích práv porovnaním s veľkosťou a rozptýlením podielov
ostatných držiteľov hlasovacích práv, aby zistila, či má de facto kontrolu nad daným subjektom. Ochranné práva iných
investorov, napr. také, ktoré sa týkajú zásadných zmien činnosti danej účtovnej jednotky, alebo ktoré sa uplatňujú iba za
výnimočných okolností, nebránia Spoločnosti, aby v tejto účtovnej jednotke uplatňovala kontrolný vplyv.
Spoločné podniky sú tie subjekty, v ktorých sa Spoločnosť podieľa na kontrole činnosti spoločne so svojimi partnermi
v podnikaní a má nárok na podiel na ich vlastnom imaní.
Investície v dcérskych a spoločných podnikoch sú ocenené v tejto individuálnej účtovnej závierke v obstarávacích cenách.
Obstarávacia cena je vyjadrená hodnotou zaplatených peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov alebo reálnou
hodnotou inej odplaty za obstaranie dcérskych a spoločných podnikov v čase ich akvizície. Prípadné zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje prostredníctvom opravnej položky. Opravné položky sa tvoria na základe metódy súčasnej hodnoty odhadovaných
budúcich peňažných tokov.
Dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok je ocenený v obstarávacej cene po znížení o oprávky a opravné
položky.
Náklady vynaložené po uvedení do užívania sa zahrnú do účtovnej hodnoty aktíva alebo zaúčtujú ako samostatné aktívum,
podľa toho čo je vhodné, iba ak je pravdepodobné, že Spoločnosti budú plynúť budúce ekonomické úžitky spojené s danou
položkou a obstarávaciu cenu položky je možné spoľahlivo stanoviť. Náklady na drobné opravy a dennodennú údržbu sú
zaúčtované do nákladov v čase, kedy sú vynaložené. Náklady na výmenu významných častí alebo komponentov dlhodobého
hmotného majetku sú kapitalizované a vymenená časť je odúčtovaná.
Na konci každého účtovného obdobia vedenie skúma, či existuje indikácia zníženia hodnoty dlhodobého hmotného majetku.
V prípade existencie takejto indikácie vedenie odhadne spätne získateľnú sumu, ktorá je stanovená ako reálna hodnota
mínus náklady na predaj alebo hodnota z používania, podľa toho ktorá je vyššia. Účtovná hodnota je znížená na spätne
získateľnú hodnotu a strata zo zníženia hodnoty je zaúčtovaná s vplyvom na hospodársky výsledok bežného obdobia.
Opravné položky k majetku, ktoré boli vytvorené v minulých obdobiach, sú rozpustené, ak je to vhodné v prípade, že došlo
k zmene odhadov, ktoré boli použité na stanovenie hodnoty aktíva z jeho používania alebo jeho reálnej hodnoty mínus
náklady na predaj.
Zisky a straty v prípade vyradenia majetku sú stanovené porovnaním výnosov s účtovnú hodnotu aktíva a sú zaúčtované
s vplyvom na hospodársky výsledok bežného obdobia ako ostatné prevádzkové výnosy alebo náklady.
Investičná nehnuteľnosť. Investičná nehnuteľnosť predstavuje priestory v budove (a súvisiacu časť pozemku, na ktorej
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budova stojí), ktorá je prenajatá dcérskym spoločnostiam. Investičná nehnuteľnosť je v súvahe ocenená v obstarávacej cene
po odpočítaní oprávok vypočítaných rovnomernou metódou odpisovania počas očakávanej doby životnosti v rozmedzí 30 až
50 rokov a odpisuje sa podobne, ako budovy na vlastné použitie.
Práva na užívanie majetku. Spoločnosť si prenajíma energetické stavby a zariadenia a dopravné prostriedky. Zmluvy môžu
obsahovať lízingové aj nelízingové prvky. Spoločnosť alokuje zmluvné platby na lízingové a nelízingové prvky na základe
pomeru ich samostatných cien. Avšak pri lízingoch nehnuteľností, kde je Spoločnosť nájomcom, si Spoločnosť zvolila
neoddeľovať lízingové a nelízingové prvky a namiesto toho ich považovať za lízing ako celok. Aktíva, ktoré predstavujú práva
na užívanie majetku z titulu nájmu sa prvotne oceňujú na základe súčasnej hodnoty budúcich lízingových platieb.
Práva na užívanie majetku sa na začiatku nájmu oceňujú obstarávacou cenou pozostávajúcou z nasledovného:
• suma prvotného ocenenia lízingového záväzku,
• všetky lízingové platby uskutočnené pred dátumom začatia nájmu alebo v tento deň, znížené o všetky prijaté lízingové
stimuly,
• všetky počiatočné priame (transakčné) výdavky, a
• náklady na obnovenie aktíva do stavu, ktorý sa podľa podmienok lízingu vyžaduje pri jeho odovzdaní prenajímateľovi na
konci nájmu.
Práva na užívanie majetku sa vo všeobecnosti odpisujú rovnomerne počas doby životnosti aktíva alebo doby lízingu, podľa
toho ktorá je kratšia. Ak je dostatočne isté, že Spoločnosť uplatní opciu na kúpu, potom sa právo na užívanie majetku
odpisuje počas doby životnosti podkladových aktív. Odpisovanie položiek práva na užívanie majetku sa vypočítava použitím
lineárnej metódy počas ich odhadovaných dôb životností takto:
Doba ekonomickej životnosti v rokoch
rokov
Administratívne budovy
Energetické stavby a zariadenia
Dopravné prostriedky

4 – 10 rokov
10 rokov
2 – 5 rokov

Dlhodobé aktíva klasifikované ako držané na predaj. Dlhodobé aktíva a skupiny na vyradenie, ktoré môžu zahŕňať dlhodobé
aj krátkodobé aktíva, sú vo výkaze finančnej pozície klasifikované ako “dlhodobé aktíva držané na predaj”, ak ich účtovná
hodnota bude získaná späť predovšetkým cez predajnú transakciu, vrátane straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou,
ktorá tieto aktíva vlastní, do 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia. Aktíva sú reklasifikované, len ak sú splnené všetky
z nasledujúcich podmienok: (a) aktíva sú k dispozícii na okamžitý predaj v ich súčasnom stave, (b) vedenie Spoločnosti
schválilo a zahájilo aktívny program vyhľadávania kupujúceho, (c) aktíva sú aktívne ponúkané na predaj za primeranú
cenu, (d) predaj sa očakáva do jedného roka a (e) je nepravdepodobné, že tento plán bude významne zmenený alebo bude
zrušený. Dlhodobé aktíva alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané a predaj vo výkaze finančnej pozície za bežné
účtovné obdobie nie sú reklasifikované alebo nie je zmenené ich vykazovanie vo výkaze finančnej pozície za predchádzajúce
účtovné obdobie, aby odrážali klasifikáciu na konci bežného účtovného obdobia.
Skupina na vyradenie je skupina aktív (krátkodobých alebo dlhodobých) na vyradenie predajom alebo iným spôsobom
spoločne ako skupina v jednej transakcii, a záväzky priamo spojené s týmito aktívami, ktoré budú prevedené v transakcii.
Goodwill je súčasťou skupiny aktív na vyradenie ak táto obsahuje aktivity peňazotvornej jednotky, ktorej bol goodwill
v čase akvizície alokovaný. Dlhodobé aktíva sú aktíva, ktoré zahŕňajú sumy, ktoré sa očakávajú, že budú realizované alebo
inkasované viac ako 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia. Ak je vyžadovaná reklasifikácia, je reklasifikovaná
krátkodobá aj dlhodobá časť aktíva.
Skupiny na vyradenie držané na predaj ako celok sú ocenené v nižšej z týchto dvoch cien: zostatková účtovná hodnota
alebo reálna hodnota znížená o náklady na predaj. Budovy a zariadenia držané na predaj sa neodpisujú.
Ukončované činnosti. Ukončované činnosti predstavujú časť Spoločnosti, ktorá bola odpredaná alebo ktorá je klasifikovaná
ako určená na predaj, a: (a) predstavuje samostatnú významnú časť podnikateľskej činnosti alebo samostatnú geografickú
časť, (b) je súčasťou konkrétneho riadeného plánu odpredaja alebo iného vyradenia významnej podnikateľskej alebo
geografickej časti alebo (c) je dcérskym podnikom nadobudnutým výlučne za účelom opätovného predaja. Výnosy,
náklady a peňažné toky z ukončovaných činností, ak nejaké sú, sú vykázané oddelene od pokračujúcich činností spolu
s porovnateľnými údajmi.
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Odpisovanie. Neodpisujú sa pozemky a položky, ktoré ešte nie sú k dispozícii na užívanie. Odpisy ostatných položiek
dlhodobého hmotného majetku sú vypočítané rovnomernou metódou, ktorou sa alokuje rozdiel medzi obstarávacou cenou
a reziduálnou hodnotou počas očakávaných dôb životností:
Doba ekonomickej životnosti v rokoch
rokov
Administratívne budovy a haly
Zastavané plochy
Stroje
Náradie, prístroje a príslušenstvo
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

30 – 50 rokov
40 rokov
4 – 20 rokov
4 – 30 rokov
4 – 15 rokov
4 – 30 rokov

Reziduálna hodnota aktíva je odhadovaná hodnota, ktorú by Spoločnosť v súčasnosti obdržala z jeho prípadného predaja,
po znížení o náklady na predaj, ak by dané aktívum už teraz bolo vo veku a v stave, ktorý sa očakáva na konci doby jeho
životnosti. Reziduálne hodnoty a ekonomická doba životnosti sa prehodnocujú a upravujú, ak je to vhodné, na konci každého
účtovného obdobia.
Každá časť položky dlhodobého hmotného majetku, ktorá má významnú obstarávaciu cenu v porovnaní s celkovou
hodnotou položky, je odpisovaná samostatne.
Nehmotný majetok. Nehmotný majetok je pri jeho obstaraní ocenený obstarávacou cenou. Nehmotný majetok je
zaúčtovaný, ak je pravdepodobné, že Spoločnosti budú z daného majetku plynúť budúce ekonomické úžitky a obstarávacia
cena aktíva sa dá spoľahlivo stanoviť. Po počiatočnom zaúčtovaní sa nehmotný majetok oceňuje obstarávacou cenou
zníženou o oprávky a opravné položky na zníženie hodnoty.
Náklady súvisiace s údržbou počítačového softvéru sú zaúčtované do nákladov v čase, keď sú vynaložené. Náklady na vývoj,
ktoré sú priamo priraditeľné návrhu a testovaniu konkrétnych a jedinečných softvérových produktov, ktoré Spoločnosť
kontroluje, sú zaúčtované ako nehmotné aktíva, ak sú splnené nasledovné kritériá: (a) dokončenie softvérového produktu
je technicky možné tak, aby bol k dispozícii na používanie (b) vedenie plánuje dokončiť softvérový produkt a používať alebo
ho predať, (c) je možné softvérový produkt používať alebo ho predať, (d) je možné preukázať ako bude softvérový produkt
generovať pravdepodobný prílev ekonomických úžitkov, (e) sú dispozícii príslušné technické finančné a iné zdroje na
dokončenie vývoja a na používanie alebo predaj softvérového produktu a (f) dajú sa spoľahlivo stanoviť výdavky priraditeľné
softvérovému produktu počas jeho vývoja.
Priamo priraditeľné náklady, ktoré sa kapitalizujú ako súčasť softvérového produktu, zahŕňajú náklady na zamestnancov
vyvíjajúcich softvér a vhodnú časť súvisiacich režijných nákladov. Ostatné výdavky na vývoj, ktoré nespĺňajú tieto kritériá,
sú zaúčtované do nákladov v čase, keď sú vynaložené. Náklady na vývoj softvéru, ktoré už boli zaúčtované do nákladov, sa
následne v nasledujúcom období neúčtujú ako aktíva.
Náklady na vývoj počítačového softvéru, ktoré boli zaúčtované ako aktíva, sa odpisujú počas očakávanej ekonomickej doby
životnosti, ktorá nepresahuje dobu štyroch rokov.
Vedenie na konci každého účtovného obdobia skúma, či existuje indikácia zníženia hodnoty nehmotných aktív. Ak takáto
indikácia existuje, vedenie zníži účtovnú hodnotu na spätne získateľnú sumu, ktorá je stanovená ako reálna hodnota mínus
náklady na predaj, alebo hodnota z používania, podľa toho, ktorá je vyššia.
Poskytnuté pôžičky. Poskytnuté pôžičky sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané v amortizovanej
hodnote vypočítanej metódou efektívnej úrokovej miery.
Zásoby. Zásoby sa oceňujú buď obstarávacou cenou alebo čistou realizovateľnou hodnotou podľa toho, ktorá je nižšia.
Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena materiálu zahŕňa
kúpnu cenu a všetky priame 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 predaj.
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Pohľadávky z obchodného styku. Pohľadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceňujú nominálnou hodnotou
a následne sú vykázané v amortizovanej hodnote metódou efektívnej úrokovej miery, pričom ich hodnota sa znižuje
o opravnú položku na očakávané straty z titulu ich neuhradenia (ďalej ako „ECL“).
Ak je pohľadávka z obchodného styku nevymožiteľnou, je odpísaná so súvzťažným zápisom oproti opravnej položke
k pohľadávkam. Následné úhrady v minulosti odpísaných pohľadávok sú účtované v prospech nákladov na zníženie hodnoty
pohľadávok v rámci “Ostatných prevádzkových nákladov”.
Pohľadávky z finančného lízingu. Ak je Spoločnosť prenajímateľom v lízingu, ktorým sa prevádzajú v podstate všetky
riziká a odmeny plynúce z vlastníctva na nájomcu, prenajímané aktíva sa prezentujú ako pohľadávky z finančného lízingu
v hodnote, ktorá sa rovná čistej investícii do lízingu. K dátumu začiatku zahrňuje ocenenie čistej investície do lízingu tieto
lízingové splátky:
• fixné platby (vrátane v podstate fixných platieb) znížené o všetky záväzky z lízingových stimulov,
• variabilné lízingové splátky, ktoré závisia od indexu alebo sadzby, prvotne ocenené použitím indexu alebo sadzby
k dátumu začiatku prenájmu,
• sumy, pri ktorých sa očakáva, že ich Spoločnosť obdrží ako súčasť záruk zvyškovej hodnoty,
• cenu splatnú pri uplatnení kúpnej opcie, ak je dostatočne isté, že nájomca túto opciu uplatní, a
• pokutu za ukončenie lízingu, ak je v dobe lízingu zohľadnené, že si nájomcu uplatní opciu na ukončenie lízingu.
Pohľadávky z finančného lízingu sa prvotne vykazujú na začiatku doby nájmu použitím implicitnej diskontnej sadzby lízingu
na ocenenie čistej investície do lízingu.
Rozdiel medzi brutto pohľadávkou a súčasnou hodnotou predstavuje nerealizovaný finančný výnos. Tento výnos sa vykazuje
počas doby lízingu použitím metódy čistej investície (pred zdanením), čo odzrkadľuje konštantnú pravidelnú mieru
návratnosti. Dodatočné náklady priamo priraditeľné k príprave a dojednaniu lízingu sa zahrňujú do prvotného ocenenia
pohľadávky z finančného lízingu a znižujú sumu výnosu vykázaného počas doby lízingu.
Opravná položka na úverovú stratu („ECL“) sa vykazuje použitím zjednodušeného prístupu za celú životnosť pohľadávky.
ECL sa určuje rovnakým spôsobom ako pri pohľadávkach z obchodného styku. ECL sa vykazuje cez účet opravnej položky,
ktorý znižuje čistú účtovnú hodnotu pohľadávky na súčasnú hodnotu očakávaných peňažných tokov, ktoré sú diskontované
implicitnou úrokovou mierou finančných lízingov. Odhadované budúce peňažné toky odzrkadľujú peňažné toky, ktoré môžu
pochádzať z odňatia a predaja aktív, ktoré sú predmetom lízingu.
Výnosy z operatívneho lízingu. Ak je Spoločnosť prenajímateľom v lízingu, ktorým sa neprevádzajú všetky riziká a zisky
vyplývajúce z vlastníctva na nájomcu (operatívny lízing), lízingové splátky z operatívneho lízingu sa vykazujú rovnomerne
ako ostatný prevádzkový výnos.
Záväzky z lízingu. Záväzky plynúce z lízingu sa prvotne vykazujú na základe súčasnej hodnoty budúcich platieb. Lízingové
záväzky zahŕňajú čistú súčasnú hodnotu nasledujúcich lízingových splátok:
• fixné splátky znížené o všetky lízingové stimuly,
• variabilné lízingové splátky, ktoré závisia od indexu alebo sadzby, prvotne ocenené použitím indexu alebo sadzby
k dátumu začiatku nájmu,
• sumy, pri ktorých sa očakáva, že ich Spoločnosť obdrží ako súčasť záruk zvyškovej hodnoty,
• cenu uplatnenia kúpnej opcie, ak je dostatočne isté, že Spoločnosť túto opciu uplatní, a
• pokutu za ukončenie lízingu, ak je v dobe lízingu zohľadnené, že si Spoločnosti uplatní opciu na ukončenie lízingu.
Opcie na predĺženie alebo ukončenie sú zahrnuté v sume lízingov na nehnuteľnosti a zariadenia. Tieto podmienky sa
používajú na maximalizáciu prevádzkovej flexibility z pohľadu riadenia používaných aktív. Väčšinu opcií na predĺženie
alebo ukončenie môže uplatniť iba Spoločnosť a nie príslušný prenajímateľ. Opcie na predĺženie (alebo doba po opcii na
ukončenie) sa zahrňujú do doby lízingu, ak je dostatočne isté, že sa lízing predĺži (alebo sa neukončí). Lízingové splátky za
obdobia s možnosťou predĺženia nájmu, ktoré sú dostatočne isté, sa tiež zahrňujú do ocenenia záväzku.
Lízingové splátky sa diskontujú použitím implicitnej úrokovej sadzby v lízingu. Ak túto sadzbu nemožno ľahko určiť, použije
sa úroková sadzbu, ktorá by sa uplatnila na dodatočné pôžičky Spoločnosti, čo je sadzba, ktorú by Spoločnosť musela platiť,
ak by si chcela požičať finančné prostriedky potrebné k nadobudnutiu aktíva v hodnote podobnej ako je právo na užívanie
majetku v podobnom ekonomickom prostredí za podobných zmluvných podmienok a zabezpečení (kolaterále).
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Spoločnosť na určenie úrokovej sadzby z dodatočnej pôžičky:
• ak je to možné, použije nedávne financovanie tretej strany obdržané nájomcom ako počiatočný bod, upravené tak, aby
odzrkadľovalo zmeny v podmienkach financovania od doby, kedy financovanie bolo prijaté,
• použije metódu úpravy bezrizikovej úrokovej miery o maržu na kreditné riziko, a
• urobí úpravy špecifické pre lízing, napr. podmienky, krajina, mena a kolaterál.
Spoločnosť je vystavená možnému budúcemu zvyšovaniu nájmu z dôvodu variabilných lízingových splátok, ktoré závisia
od indexu alebo sadzby, a ktoré nie sú zahrnuté do lízingového záväzku až kým zmeny v indexe alebo sadzbe neovplyvnia
nájomné platby. Keď dôjde k úprave v lízingových splátkach na základe indexu alebo sadzby, lízingový záväzok sa
prehodnotí a upraví sa voči aktívu, ktoré predstavuje právo na užívanie majetku.
Lízingové splátky sa rozdelia na istinu a finančné náklady. Finančné náklady sa účtujú do nákladov počas doby lízingu, aby
sa v každom období zabezpečila konštantná pravidelná úroková miera zo zostatku záväzku.
Splátky súvisiace s krátkodobými lízingami zariadenia a dopravných prostriedkov a všetky lízingy aktív nízkej hodnoty sa
vykazujú rovnomerne ako náklad s vplyvom na hospodársky výsledok. Krátkodobé lízingy sú lízingy s dobou nájmu menej
ako 12 mesiacov.
V rámci optimalizácie lízingových nákladov počas zmluvného obdobia Spoločnosť môže poskytovať záruky na zvyškovú
hodnotu v súvislosti s lízingom zariadenia. Spoločnosť prvotne odhaduje a vykazuje očakávané splatné sumy v rámci záruk
zvyškovej hodnoty ako súčasť lízingového záväzku. Predpokladaná zvyšková hodnota odhadnutá na začiatku lízingu sa
zvyčajne rovná alebo je vyššia než ručená hodnota, a preto Spoločnosť nepredpokladá žiadne platby v rámci záruk. Na
konci každého sledovaného obdobia sa predpokladané zvyškové hodnoty preskúmajú a v prípade potreby upravia, aby
odzrkadľovali skutočné zvyškové hodnoty dosiahnuté pri porovnateľných aktívach a očakávaniach o budúcich cenách.
Daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty na výstupe z predaja je splatná daňovému úradu (a) v čase inkasovania
pohľadávky od zákazníka alebo (b) v čase dodávky tovaru alebo služieb zákazníkovi, podľa toho, čo nastane skôr. DPH
na vstupe je vo všeobecnosti uplatniteľná voči DPH na výstupe na základe prijatého daňového dokladu. Daňové úrady
umožňujú úhradu DPH v netto hodnote. DPH z predaja a z nákupov je účtovaná vo výkaze finančnej pozície v ich netto
hodnote. V prípade, že bola tvorená opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok, strata zo zníženia hodnoty je
zaúčtovaná v sume brutto hodnoty pohľadávky, vrátane súvisiacej DPH, v prípade že sa neočakáva vrátenie tejto v minulosti
odvedenej DPH na výstupe.
Pohľadávky z cash poolingu. Tieto pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané
v amortizovanej hodnote získanej metódou efektívnej úrokovej miery.
Finančné nástroje - kľúčové definície pojmov pre oceňovanie. Reálna hodnota je cena, ktorá by bola prijatá pri predaji
majetku alebo zaplatená za prevod záväzku v bežnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia. Najlepším
dôkazom reálnej hodnoty je cena na aktívnom trhu. Aktívny trh je trh, v ktorom transakcie týkajúce sa aktíva alebo záväzku
sa uskutočňujú dostatočne často a v takom objeme, že môžu priebežne poskytovať informácie o cenách.
Transakčné náklady sú dodatočné náklady, ktoré možno priamo pripísať akvizícii, emisii alebo vyradeniu finančného
nástroja. Dodatočné náklady sú také, ktoré by nevznikli, keby sa transakcia neuskutočnila. Transakčné náklady zahŕňajú
poplatky a provízie vyplácané obchodným zástupcom (vrátane zamestnancov, ktorí konajú ako predajcovia), poradcom,
sprostredkovateľom a obchodníkom, odvody do regulačných agentúr a búrz cenných papierov a dané a poplatky z prevodu.
Transakčné náklady nezahŕňajú prémie alebo diskonty dlhových nástrojov, náklady na financovanie alebo interné
administratívne náklady alebo náklady na držbu aktíva.
Amortizovaná hodnota („AH“) je hodnota, za ktorú bol finančný nástroj vykázaný pri prvotnom vykázaní znížený o splátky
istiny plus kumulované úroky a pre finančné aktíva znížené o akékoľvek opravné položky na očakávané úverové straty
(„ECL“). Časovo rozlíšený úrok zahŕňa amortizáciu transakčných nákladov časovo rozlíšených pri prvotnom vykázaní
a akúkoľvek prémiu alebo diskont dlhového nástroja do splatnej sumy použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Časovo
rozlíšené úrokové výnosy a časovo rozlíšené úrokové náklady vrátane časovo rozlíšeného kupónu a amortizovaného
diskontu dlhového nástroja alebo prémie (vrátane prípadných časovo rozlíšených poplatkov) nie sú vykazované samostatne
a sú zahrnuté do účtovných hodnôt súvisiacich položiek v individuálnom výkaze finančnej pozície.
Metóda efektívnej úrokovej miery je metóda rozloženia úrokových výnosov alebo úrokových nákladov počas príslušného
obdobia tak, aby sa dosiahla konštantná pravidelná úroková miera (efektívna úroková miera) z účtovnej hodnoty. Efektívna
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úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce platby alebo príjmy (okrem budúcich úverových
strát) počas očakávanej životnosti finančného nástroja alebo kratšieho obdobia, ak je to vhodné, na brutto účtovnú hodnotu
finančného nástroja. Efektívna úroková sadzba diskontuje peňažné toky nástrojov s variabilným úrokom do nasledujúceho
dátumu precenenia úrokovej sadzby okrem prémie alebo diskontu dlhového nástroja, ktoré odrážajú úverové rozpätie
nad pohyblivou sadzbou špecifikovanou nástrojom alebo inými premennými, ktoré nie sú precenené, tak aby zohľadňovali
trhové sadzby. Takéto prémie alebo diskonty dlhových nástrojov sa amortizujú počas celej predpokladanej doby životnosti
nástroja. Výpočet súčasnej hodnoty zahŕňa všetky zaplatené alebo prijaté poplatky medzi zmluvnými stranami, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery.
Finančné nástroje – prvotné vykazovanie. Všetky finančné nástroje účtovnej jednotky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote
upravenej o transakčné náklady. Reálna hodnota pri prvotnom vykázaní sa najlepšie preukazuje transakčnou cenou. O zisku
alebo strate pri prvotnom vykázaní sa účtuje iba vtedy, ak existuje rozdiel medzi reálnou hodnotou a transakčnou cenou,
ktorý možno doložiť inými bežnými trhovými transakciami toho istého nástroja alebo technikou oceňovania, ktorej vstupy
zahŕňajú iba údaje z pozorovateľných trhov. Po prvotnom vykázaní sa pre finančné aktíva oceňované amortizovanou
hodnotu vykáže opravná položka, čo vedie k okamžitej účtovnej strate.
Finančné aktíva – klasifikácia a následné oceňovanie – kategórie oceňovania. Spoločnosť klasifikuje finančné aktíva len
v kategórii amortizovaná hodnota. Klasifikácia a následné ocenenie finančných aktív závisí od: (i) obchodného modelu
Spoločnosti na riadenie portfólia súvisiacich aktív a (ii) vlastností peňažných tokov majetku.
Finančné aktíva – klasifikácia a následné oceňovanie – obchodný model. Obchodný model odzrkadľuje, ako Spoločnosť
spravuje aktíva za účelom vytvárania peňažných tokov, t. j. či je cieľom Spoločnosti: (i) výlučne zinkasovať zmluvné
peňažné toky z aktív (držba na účely zinkasovania zmluvných peňažných tokov), alebo (ii ) zinkasovať zmluvné peňažné
toky a peňažné toky vznikajúce z predaja aktív (držba na účely získavania zmluvných peňažných tokov a peňažných tokov
z predaja), alebo ak nie je uplatniteľná ani jedna z položiek (i) a (ii), finančné aktíva sú klasifikované ako súčasť „ostatného“
obchodného modelu a ocenené pomocou reálnej hodnoty cez hospodársky výsledok („FVTPL“).
Obchodný model je určený pre skupinu aktív (na úrovni portfólia) na základe všetkých relevantných dôkazov o činnostiach,
ktoré Spoločnosť vykonáva za účelom dosiahnuť cieľ stanovený pre portfólio dostupné v deň hodnotenia. Faktory, ktoré
Spoločnosť zvažuje pri určovaní obchodného modelu, zahŕňajú účel a zloženie portfólia a predchádzajúce skúsenosti s tým,
ako boli peňažné toky za príslušné aktíva inkasované. Obchodný model, ktorý Spoločnosť používa, má za účel držať finančné
aktíva do splatnosti a zinkasovať zmluvné peňažné toky.
Finančné aktíva – klasifikácia a následné ocenenie – charakteristiky peňažného toku. Ak je cieľom obchodného modelu
držať aktíva na zinkasovanie zmluvných peňažných tokov alebo držať finančné aktíva za účelom zinkasovania peňažných
tokov a predaja, tak Spoločnosť posudzuje, či peňažné toky predstavujú výlučne platby istiny a úrokov („SPPI“). Finančné
aktíva s vnorenými derivátmi sa berú do úvahy ako celok pri určovaní, či sú ich peňažné toky v súlade s požiadavkou SPPI.
Pri tomto posúdení Spoločnosť posudzuje, či sú zmluvné peňažné toky v súlade so charakteristikami bežných úverov, t. j.
úroky zahŕňajú iba zohľadnenie úverového rizika, časovú hodnotu peňazí, ostatné základné úverové riziká a ziskovú maržu.
Ak je Spoločnosť zmluvnými podmienkami vystavená voči riziku alebo volatilite, ktorá je v rozpore s charakteristikami
bežných úverov, finančné aktívum sa klasifikuje a oceňuje na základe FVTPL. Posúdenie SPPI sa vykonáva pri prvotnom
vykázaní majetku a následne sa neprehodnocuje.
Spoločnosť má vo svojej držbe len pohľadávky z obchodného styku, úvery poskytnuté dcérskej spoločnosti, peniaze
a peňažné ekvivalenty a pohľadávky z cash poolingu. Zmluvné peňažné toky týchto aktív predstavujú splátku istiny a úroku,
ktorý zohľadňuje časovú hodnotu peňazí a preto ich Spoločnosť oceňuje v amortizovanej hodnote. Okrem toho Spoločnosť
uplatňuje model očakávaných úverových strát na zmluvné aktíva a na pohľadávky z finančného lízingu.
Finančné aktíva – reklasifikácia. Finančné nástroje sa reklasifikujú iba vtedy, keď sa zmení obchodný model na riadenie
portfólia ako celku. Táto reklasifikácia má budúci účinok a prebieha od začiatku prvého účtovného obdobia, ktoré nasleduje
po zmene obchodného modelu. Spoločnosť nemenila svoj obchodný model počas súčasného obdobia a nevykonávala
žiadne reklasifikácie.
Zníženie hodnoty finančných aktív – opravná položka z očakávaných úverových strát („ECL“). Spoločnosť určuje ECL, na
základe predpokladaného budúceho vývoja, k pohľadávkam oceňovaným v amortizovanej hodnote, k zmluvným aktívam,
pohľadávkam z finančného lízingu a k vydaným finančným zárukám. Spoločnosť ku každému súvahovému dňu vypočítava
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ECL a vykazuje opravné položky na ECL straty z finančných aktív, zmluvných aktív a pohľadávok z finančného lízingu a ECL
rezervy na vydané finančné záruky. Výpočet ECL odzrkadľuje: (i) nezaujatú a pravdepodobnosťou váženú sumu, ktorá je
určená vyhodnotením spektra možných výsledkov, (ii) časovú hodnotu peňazí a (iii) všetky dostupné a preukázateľné
informácie, ktoré sú k dispozícii bez neprimeraných nákladov a úsilia na konci každého vykazovaného obdobia o minulých
udalostiach, súčasných podmienkach a predpovediach budúcich podmienok.
Pohľadávky oceňované v amortizovanej hodnote, zmluvné aktíva a pohľadávky z finančného lízingu sú prezentované vo
výkaze finančnej pozície po odpočítaní opravnej položky na ECL.
Spoločnosť aplikuje na pohľadávky z obchodného styku zjednodušený prístup podľa IFRS 9, t. j. meria ECL pomocou
celoživotných očakávaných strát. Spoločnosť na výpočet celoživotných očakávaných strát pre pohľadávky z obchodného
styku používa maticu, ktorá zohľadňuje dobu po splatnosti pohľadávok, mieru strát pre každú vekovú kategóriu pohľadávok
a výšku odpísaných pohľadávok. Vzhľadom na to, že takmer všetky pohľadávky sú voči spoločnostiam v skupine, Spoločnosť
zvážila očakávanú platobnú disciplínu na ďalších 12 mesiacov. Na základe toho rozhodla, že tvorba opravných položiek
k pohľadávkam z obchodného styku na základe historických údajov je dostačujúca, keďže vývoj relevantných ukazovateľov
o budúcich podmienkach zodpovedá vývoju z predošlých období. Pohľadávky voči tretím stranám sú nevýznamné.
Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného aktíva a súčasnou hodnotou
predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou. Účtovná hodnota
pohľadávok bola znížená pomocou opravných položiek a príslušná strata bola zaúčtovaná do nákladov ako “Ostatné
prevádzkové náklady”.
Finančné aktíva – odpis. Spoločnosť odpíše finančné aktíva, vcelku alebo ich časť, keď Spoločnosť vyčerpala všetky
praktické možnosti vymoženia prostriedkov z týchto aktív a neexistuje žiadne rozumné očakávanie vymožiteľnosti ďalších
prostriedkov.
Finančné aktíva – odúčtovanie. Spoločnosť prestane vykazovať finančné aktíva, keď i) boli aktíva splatené alebo právo na
peňažné toky z týchto aktív uplynulo alebo ii) Spoločnosť previedla práva k peňažným tokom z finančných aktív ako aj
v podstate všetky súvisiace riziká a benefity na inú osobu.
Finančné záväzky - kategórie oceňovania. Finančné záväzky sú klasifikované ako následne ocenené v amortizovanej
hodnote, okrem (i) finančných záväzkov ocenených v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok („FVTPL“): táto klasifikácia
sa uplatňuje na deriváty, finančné záväzky určené na obchodovanie (napríklad krátke pozície v cenných papieroch),
podmienená kúpna cena splatná nadobúdateľom v podnikovej kombinácii a ostatné finančné záväzky takto určené pri ich
prvotnom vykázaní.
Finančné záväzky - odúčtovanie. Finančné záväzky sa odúčtovávajú, keď zaniknú (napr. keď je záväzok uvedený v zmluve
splnený, zrušený alebo sa premlčí).
Výmena medzi Spoločnosťou a jej pôvodnými veriteľmi dlhových nástrojov s výrazne odlišnými podmienkami, ako aj
podstatné zmeny podmienok existujúcich finančných záväzkov, sa účtuje ako zánik pôvodného finančného záväzku
a vykázanie nového finančného záväzku. Podmienky sú podstatne odlišné, ak diskontovaná súčasná hodnota peňažných
tokov podľa nových podmienok diskontovaných s použitím pôvodnej efektívnej úrokovej miery, sa minimálne 10 % líši od
diskontovanej súčasnej hodnoty zostávajúcich peňažných tokov z pôvodného finančného záväzku. Ak je výmena dlhových
nástrojov alebo zmena podmienok zaúčtovaná ako zánik, akékoľvek vynaložené transakčné náklady sa vykazujú ako súčasť
zisku alebo straty zo splatenia. Ak výmena alebo zmena nie je zaúčtovaná ako zánik, akékoľvek vynaložené transakčné
náklady upravujú účtovnú hodnotu záväzku a amortizujú sa počas zostávajúceho obdobia zmeneného záväzku.
Modifikácie záväzkov, ktoré nevedú k ich zániku, sa účtujú ako zmena v odhade s použitím metódy doúčtovania
kumulatívnej zmeny odhadu, pričom akýkoľvek zisk alebo strata sa vykazujú s vplyvom na hospodársky výsledok, pokiaľ
ekonomická podstata rozdielu v účtovných hodnotách nepredstavuje kapitálovú transakciu s vlastníkmi.
Finančné záväzky určené ako oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok („FVTPL“). Spoločnosť sa môže
pri prvotnom vykázaní rozhodnúť určité záväzky klasifikovať ako FVTPL. Zisky a straty z týchto záväzkov sa vykazujú
v hospodárskom výsledku s výnimkou zmeny reálnej hodnoty, ktorá je pripísateľná zmenám v kreditnom riziku tohto
záväzku (určená ako suma, ktorá nie je pripísateľná zmenám trhových podmienok, ktoré predstavujú trhové riziko), ktorý
je zaznamenaný v ostatnom súhrnnom zisku („OCI“) a neskôr sa nereklasifikuje do hospodárskeho výsledku. To platí
s výnimkou, ak by takáto prezentácia vytvorila alebo zvýšila účtovný nesúlad, pričom v takom prípade sa zisky alebo straty
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súvisiace so zmenami úverového rizika záväzku taktiež vykazujú v hospodárskom výsledku.
Peniaze a peňažné ekvivalenty. Peniaze a peňažné ekvivalenty zahrňujú hotovosť, vklady v bankách splatné na požiadanie
a iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou splatnosťou do troch mesiacov. Spoločnosť oceňuje peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty v amortizovanej hodnote na základe toho, že ich Spoločnosť drží za účelom inkasovania
peňažných tokov a peňažné toky zodpovedajú len istine a úrokom („SPPI“).
Základné imanie. Kmeňové akcie sú klasifikované ako vlastné imanie. Dodatočné transakčné náklady priamo priraditeľné
emisii nových akcií sú vykázané vo vlastnom imaní ako zníženie príjmov z emisie akcií, po odpočítaní vplyvu na dane.
Dividendy. Dividendy sú zaúčtované vo vlastnom imaní v účtovnom období, kedy boli schválené. Ako základ na stanovenie
výšky dividend a ostatných transferov v rámci položiek vlastného imania slúži táto individuálna účtovná závierka
Spoločnosti.
Zákonný rezervný fond. Zákonný rezervný fond bol vytvorený v súlade s Obchodným zákonníkom. Príspevky do zákonného
rezervného fondu boli tvorené vo výške 10% zisku Spoločnosti až do dosiahnutia hodnoty fondu vo výške 20% základného
imania. Tento fond nie je možné vyplatiť ako dividendy a môže byť použitý len na zvýšenie základného imania alebo na
krytie strát.
Emitované dlhopisy, úvery a iné pôžičky. Emitované dlhopisy, úvery a iné pôžičky sú počiatočne zaúčtované v ich reálnej
hodnote po znížení o vynaložené transakčné náklady. Emitované dlhopisy, úvery a iné pôžičky sú následne účtované
v amortizovanej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery. Záväzky sú klasifikované ako krátkodobé s výnimkou
prípadov, keď Spoločnosť má právo odložiť plnenie záväzku minimálne na 12 mesiacov po konci účtovného obdobia.
Záväzky z cash poolingu. Tieto záväzky sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané v amortizovanej
hodnote získanej metódou efektívnej úrokovej miery.
Daň z príjmov. Daň z príjmov bola zaúčtovaná v individuálnej účtovnej závierke na základe zákonov, ktoré boli schválené
alebo v podstate schválené do konca účtovného obdobia. Náklad na daň z príjmov predstavuje splatnú daň a odloženú daň
a je zaúčtovaný s vplyvom na hospodársky výsledok s výnimkou prípadov, ak je zaúčtovaný s vplyvom na ostatný súhrnný
zisk alebo priamo do vlastného imania, pretože daň sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú tiež účtované v danom alebo inom
období do ostatných súhrnných ziskov alebo priamo do vlastného imania.
Splatná daň z príjmov je suma očakávaných platieb alebo vratiek od daňových úradov v súvislosti so zdaniteľným ziskom
alebo stratami za bežné alebo minulé obdobia. Zdaniteľné zisky alebo straty sú odhadnuté ak individuálna účtovná závierka
je schválená pred podaním príslušných daňových priznaní. Dane iné ako daň z príjmov sú účtované v rámci ostatných
prevádzkových nákladov.
Odložená daň z príjmov je účtovaná na základe súvahovej záväzkovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou
hodnotou aktív a záväzkov a ich účtovnou hodnotou v účtovnej závierke. Odložená daň však nie je zaúčtovaná ak vzniká
pri počiatočnom zaúčtovaní aktíva alebo záväzku v rámci transakcie, ktorá nepredstavuje podnikovú kombináciu, a pri
počiatočnom účtovnom zachytení tejto transakcie nedochádza k vplyvu na účtovný ani zdaniteľný zisk alebo stratu.
Odložená daň z príjmov je stanovená na základe daňových sadzieb (a zákonov), ktoré boli schválené alebo v podstate
schválené do konca príslušného účtovného obdobia, a ktorá sa vzťahuje na obdobie, v ktorom bude príslušná odložená
daňová pohľadávka realizovaná alebo splnený odložený daňový záväzok.
Odložené daňové pohľadávky sú zaúčtované v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že bude k dispozícii budúci zdaniteľný
zisk, voči ktorému bude možné uplatniť realizované dočasné rozdiely. Odložená daň je zaúčtovaná z dočasných rozdielov
z investícií do dcérskych spoločností s výnimkou prípadov, keď doba uplatnenia dočasného rozdielu je pod kontrolou
Spoločnosti a je pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude v dohľadnej dobe realizovaný.
Spoločnosť vzájomne započítava odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky, ak Spoločnosť má právne
uplatniteľné právo započítať pohľadávky zo splatnej dane z príjmov voči záväzkom zo splatnej dane z príjmov a ide
o daňové povinnosti voči tomu istému daňovému úradu.
Zamestnanecké požitky splatné po ukončení zamestnania a ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky. Spoločnosť
prispieva do štátnych a súkromných penzijných fondov a na plány ostatných sociálnych benefitov so stanovenou výškou
príspevku, pričom Spoločnosť platí pevne stanovené príspevky do samostatného fondu a nebude mať žiadne ďalšie právne
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alebo iné povinnosti platiť ďalšie príspevky, ak daný fond nebude mať dostatočný majetok na zaplatenie nárokov všetkým
zamestnancom za dobu, ktorú odpracovali v bežnom a minulých obdobiach. Príspevky sa účtujú do nákladov v čase vzniku
záväzku.
Na základe dohody s odbormi Spoločnosť tiež má (a) povinnosť vyplatiť jeden až sedem mesačných miezd každému
zamestnancovi v čase odchodu do dôchodku a to v závislosti od počtu rokov odpracovaných pre Spoločnosť, čo predstavuje
zamestnanecký pôžitok so stanovenou výškou benefitu splatný po ukončení zamestnania a tiež (b) povinnosť vyplatiť
odmeny v čase dosiahnutia stanoveného životného alebo pracovného jubilea. Tieto povinnosti sú zaúčtované ako záväzky
odhadnuté každý rok nezávislými poistnými matematikmi na základe metódy plánovaného ročného zhodnotenia požitkov
(Projected Unit Credit Method). Diskontovaná súčasná hodnota záväzku zo stanovenou výškou pôžitku je stanovená
(a) diskontovaním očakávaných budúcich peňažných tokov na základe úrokových mier vysokokvalitných korporátnych
dlhopisov, ktoré majú podmienky a splatnosť približne rovnakú ako splatnosť súvisiaceho záväzku a (b) následným
alokovaním vypočítanej súčasnej hodnoty na obdobia zamestnania podľa podmienok plánu požitkov.
Poistno-matematické precenenia požitkov splatných po ukončení zamestnania, ktoré vznikajú z rozdielov medzi
skutočnosťou a predpokladmi a zo zmien v poistno-matematických predpokladoch, sú zaúčtované do ostatných súhrnných
ziskov v období, keď vznikli, a sú okamžite preúčtované do nerozdeleného zisku vo výkaze zmien vlastného imania.
Poistno-matematické precenenia záväzku z odmien za pracovné a životné jubileá sú zaúčtované s vplyvom na hospodársky
výsledok ako náklad na zamestnanecké požitky v čase, keď náklad vznikol. Náklady na minulú službu, ak nejaké vzniknú, sú
zaúčtované do nákladov okamžite v čase vzniku záväzku.
Ako je uvedené v IAS 19, Zamestnanecké požitky, odsek 133, Spoločnosť nerozlišuje krátkodobé a dlhodobé časti záväzkov
z plánov so stanovenou výškou požitkov a vykazuje odhad ako celok v rámci dlhodobých záväzkov.
Záväzky z obchodného styku. Záväzky z obchodného styku predstavujú povinnosť zaplatiť za tovar alebo služby, ktoré boli
obstarané od dodávateľov v rámci bežnej činnosti. Záväzky sú klasifikované ako krátkodobé záväzky, ak platba je splatná
do jedného roka, alebo v rámci prevádzkového cyklu účtovnej jednotky. Všetky ostatné položky záväzkov sú vykázané ako
dlhodobé záväzky.
Záväzky z obchodného styku počiatočne zaúčtované v ich reálnej hodnote a následne sú ocenené v umorovanej hodnote
stanovenej použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
Vzájomné započítavanie. Finančné aktíva a záväzky sú vzájomne započítané a netto hodnota je vykázaná v individuálnom
výkaze finančnej pozície len ak existuje právne vymožiteľné právo navzájom započítať zaúčtované sumy a tiež existuje
zámer buď položky vyrovnať netto alebo realizovať aktívum a vyrovnať záväzok simultánne v tom istom čase. Takéto
právo vzájomného zápočtu (a) nesmie byť podmienené budúcou udalosťou a (b) musí byť právne uplatniteľné za všetkých
nasledovných okolností: (i) v rámci bežnej obchodnej činnosti, (ii) v prípade neplnenia záväzku a (iii) v prípade konkurzu
alebo reštrukturalizácie.
Rezervy / Podmienené záväzky. Rezervy sú zaúčtované, ak Spoločnosť má súčasné právne alebo iné povinnosti na základe
minulých udalostí, je pravdepodobné že z dôvodu plnenia týchto povinností dôjde k odlevu zdrojov predstavujúcich
ekonomické úžitky, a je možné spoľahlivo odhadnúť sumu záväzku. Rezervy sa netvoria na budúce prevádzkové straty. 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 je pravdepodobnosť výdavkov vzhľadom na niektorú z položiek
zahrnutých v tej istej skupine záväzkov nízka.
Rezervy sa oceňujú v súčasnej hodnote výdavkov, o ktorých sa očakáva, že budú potrebné na vyrovnanie povinnosti, pričom
sa použije diskontná sadzba pred zdanením, ktorá vyjadruje aktuálnu trhovú časovú hodnotu peňazí a riziká špecifické pre
danú povinnosť. Nárast rezerv z dôvodu plynutia času sa účtuje ako úrokový náklad.
Ak Spoločnosť očakáva, že rezerva bude refundovaná, napríklad v rámci poistnej zmluvy, táto náhrada je účtovaná ako
samostatné aktívum, ale len v prípade, že je náhrada takmer istá.
Podmienené záväzky nie sú v individuálnej účtovnej závierke zaúčtované ako záväzky. Zverejňujú sa v poznámkach
k individuálnej účtovnej závierke, s výnimkou tých, kde je možnosť odlivu zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky veľmi
nepravdepodobná.
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Vykazovanie výnosov. Výnosy sa vykazujú bez dane z pridanej hodnoty, hodnoty predpokladaných vrátených tovarov
a služieb, zliav a diskontov. Spoločnosť účtuje o výnosoch, keď je pravdepodobné, že v ich dôsledku budú Spoločnosti plynúť
ekonomické úžitky a v prípade variabilnej odmeny, keď je vysoko pravdepodobné, že výnos nebude v budúcnosti treba
odúčtovať, a ak sú splnené nižšie uvedené špecifické kritériá pre jednotlivé druhy aktivít Spoločnosti.
Spoločnosť poskytuje svojím dcérskym spoločnostiam Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s. nasledovné
služby: účtovníctvo, controlling a všeobecné administratívne služby. Spoločnosť tieto služby poskytuje aj ďalším dcérskym
spoločnostiam ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE Development, s.r.o. v likvidácii, ZSE Business Services, s. r. o., ZSE Elektrárne
s.r.o. a ZSE MVE, s. r. o. ako aj akcionárovi, E.ON Slovensko, a.s.
Predaj služieb. V prípade služieb kde zákazníci majú benefit z poskytnutej služby priebežne, ako je služba vykonávaná,
sa výnosy zo služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom sú služby poskytnuté, s ohľadom na stupeň dokončenia
konkrétnej transakcie, ktorý je odhadnutý na základe skutočne poskytnutej služby ako pomernej časti celkových služieb,
ktoré majú byť poskytnuté.
Výnosy z dividend. Výnosy z dividend sa vykážu, keď vznikne právo na vyplatenie dividend a je pravdepodobný prílev
prostriedkov predstavujúcich ekonomické úžitky.
Úrokové výnosy. Výnosové úroky sú účtované v časovej a vecnej súvislosti na základe metódy efektívnej úrokovej miery.
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi. Štandard IFRS 15 týkajúci sa vykazovania výnosov zo zmlúv so zákazníkmi poskytuje
päťstupňový model, ktorý sa uplatňuje na všetky zmluvy so zákazníkmi:
• identifikovať zmluvu (zmluvy) so zákazníkom,
• určiť povinnosti plnenia v zmluve,
• určiť cenu transakcie,
• rozdeliť transakčnú cenu na každú povinnosť plnenia,
• vykázať výnosy, ak je splnená povinnosť plnenia.
Finančné záruky. Finančné záruky predstavujú povinnosť Spoločnosti uskutočniť špecifikované platby s cieľom nahradiť
držiteľovi finančnej záruky stratu, ktorú utrpel, pretože určený dlžník neuskutočnil platbu v čase splatnosti podľa pôvodných
alebo modifikovaných zmluvných podmienok dlhového finančného nástroja. Finančné záruky sa pri ich prvotnom zaúčtovaní
vykážu ako záväzok v reálnej hodnote a ako súvisiaca pohľadávka z budúcich poplatkov od dlžníka, pričom previs sumy, ak
nejaký existuje, predstavuje zvýšenie obstarávacej ceny (ako v podstate nepeňažný vklad) investície do dcérskej spoločnosti,
ktorej záväzky sú garantované. Tento záväzok sa následne lineárne časovo rozlišuje do ostatných prevádzkových výnosov
počas doby ručenia. Ku koncu každého účtovného obdobia sa záväzky z vydaných záruk oceňujú buď (i) v sume rezervy
na odhadované straty z garantovaných dlhov, ktorá sa stanoví na základe modelu očakávaných kreditných strát, alebo (ii)
v sume zostávajúcej hodnoty časovo rozlišovaného záväzku, ktorý bol zaúčtovaný pri prvom vykázaní záruky, a to podľa toho
ktorá z týchto dvoch súm je vyššia. Okrem toho sa do nákladov účtuje ECL opravná položka k pohľadávke z poplatkov, ktorá
je zaúčtovaná vo výkaze finančnej pozície ako aktívum.
Prepočet cudzích mien. Účtovná závierka je prezentovaná v tisícoch EUR, ktoré sú menou vykazovania Spoločnosti. Funkčná
mena Spoločnosti je EUR.
Transakcie a zostatky. Transakcie v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň
uskutočnenia transakcie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce z úhrady takýchto transakcií a z prepočítania monetárneho
majetku a záväzkov denominovaných v cudzej mene koncoročným výmenným kurzom sa vykazujú s vplyvom na
hospodársky výsledok.
Informácie o segmentoch. Prevádzkové segmenty sú vykazované v súlade s interným vykazovaním poskytovaným
najvyššiemu výkonnému orgánu rozhodovania. Najvyšší výkonný orgán rozhodovania, ktorý je zodpovedný za alokáciu
zdrojov a hodnotenie výkonnosti týchto prevádzkových segmentov, bol identifikovaný ako predstavenstvo Spoločnosti, ktoré
prijíma strategické rozhodnutia.
Hospodársky výsledok segmentu je stanovený v súlade s postupmi účtovania, ktoré sú konzistentné s tými, ktoré Spoločnosť
aplikuje pri zostavení individuálneho výkazu ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov.
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Zmena vykazovania. Údaje za predchádzajúce účtovné obdobie zverejnené v účtovnej závierke k 31. decembru 2020, boli
v tejto účtovnej závierke upravené z dôvodu ich porovnateľnosti s údajmi vykázanými v bežnom účtovnom období. Zmeny
v prezentácii porovnateľných údajov nemali vplyv na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia
Spoločnosti za predchádzajúce obdobie.
Vplyv zmien vykazovania na účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bol nasledovný
Vplyv zmien vykazovania na účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce
účtovné obdobie
V tis. EUR

3

31. december 2020

Nárast v položke “Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky“
Nárast v položke “Dlhodobé aktíva spolu”

404
404

Pokles v položke “Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky “
Pokles v položke “Obežné aktíva spolu”
Zmena v položke “AKTÍVASPOLU“

-404
-404
-

Nárast v položke „Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky"
Nárast v položke “Dlhodobé záväzky spolu”

1 648
1 648

Pokles v položke „Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky"
Pokles v položke " Krátkodobé záväzky spolu"
Zmena v položke „Záväzky spolu“

-1 648
-1 648
-

Aplikovanie nových a novelizovaných štandardov a interpretácií

Nasledovné novelizované štandardy nadobudli účinnosť pre Spoločnosť od 1. januára 2021, avšak nemali významný vplyv:
• Doplnenie k IFRS 16 Lízingy, Zľavy k nájmom v súvislosti s COVID-19 po 30. júni 2021 (Účinné pre obdobia začínajúce 1.
apríla 2021 alebo neskôr).
4

Nové účtovné predpisy

Určité nové štandardy, interpretácie a novely štandardov sú povinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022
alebo neskôr, pričom ich Spoločnosť predčasne neaplikovala:
Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé – novela IAS 1 (vydaná 23. januára 2020 a účinná pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr). Táto novela v obmedzenom rozsahu upresňuje, že záväzky sú
klasifikované, buď ako krátkodobé alebo dlhodobé v závislosti od práv, ktoré existujú na konci účtovného obdobia. Záväzky
sú dlhodobé, ak má účtovná jednotka na konci účtovného obdobia podstatné právo odložiť ich vyrovnanie najmenej
o dvanásť mesiacov. Nová úprava už nevyžaduje, aby také právo bolo bezpodmienečné. Očakávania vedenia účtovnej
jednotky, či právo na odklad vyrovnania bude následne uplatnené, nemajú vplyv na klasifikáciu záväzkov. Právo na odklad
existuje, ak účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia spĺňa všetky relevantné podmienky na odklad. Záväzok sa
klasifikuje ako krátkodobý, ak dôjde k porušeniu podmienok pred alebo ku koncu účtovného obdobia, a to aj v prípade,
že veriteľ po konci účtovného obdobia upustí od požiadavky na plnenie danej podmienky. Naopak, pôžička sa klasifikuje
ako dlhodobá, ak dôjde k porušeniu podmienok úverovej zmluvy až po konci účtovného obdobia. Novela okrem toho
objasňuje požiadavky na klasifikáciu dlhu, ktorý spoločnosť môže vyrovnať jeho konverziou na nástroje vlastného imania.
Vyrovnanie je definované ako splnenie záväzku platbou v peniazoch, iným zdrojom predstavujúcim ekonomické úžitky alebo
nástrojom vlastného imania účtovnej jednotky. Výnimkou sú záväzky s opciou konverzie na nástroje vlastného imanie ak je
v prípade zloženého nástroja táto konverzná opcia klasifikovaná ako komponent vlastného imania. Pôvodná novela IAS 1
na klasifikáciu záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé bola vydaná v januári 2020 s pôvodnou účinnosťou od 1. januára
2022. Avšak ako reakcia na pandémiu Covid 19 bol dátum účinnosti posunutý o jeden rok, aby spoločnosti mali viac času na
implementáciu klasifikačných zmien, ktoré z novelizovanej úpravy vyplývajú. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje vplyv novely
na jej účtovnú závierku.
(a) Nové alebo zmenené štandardy a interpretácie, ktoré sú účinné pre ročné obdobia začínajúce po 1. januári 2021
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Doplnenia k IFRS 16 Lízingy, Zľavy k nájmom v súvislosti s COVID-19 po 30. júni 2021 (Účinné pre ročné obdobia začínajúce
1. apríla 2021 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené, a to aj v účtovných závierkach, ktoré neboli schválené na
zverejnenie 31. marca 2021). Doplnenia predlžujú o jeden rok obdobie uplatňovania voliteľnej praktickej výnimky, ktorá
zjednodušuje spôsob, akým nájomca účtuje nájomné nájomcom, ktoré sú priamym dôsledkom COVID-19. Pôvodný postup
bol vydaný v máji 2020. Spoločnosť nepoužila pôvodnú ani rozšírený praktickú výnimku, keďže v roku 2021 nevznikli žiadne
dôsledky COVID-19 na náklady na prenájom.
Doplnenia k IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia – príjmy pred zamýšľaným
použitím (Účinné pre ročné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr). Skoršie uplatnenie je povolené. Doplnenie
k IAS 16 vyžaduje, aby sa príjmy z predaja z položiek, ktoré sa vyrobili v procese umiestnenia majetku na určené miesto
a jeho uvedenia do prevádzkyschopného stavu podľa zámerov manažmentu, vykázali vo výsledku hospodárenia spolu
s nákladmi na tieto položky a aby Spoločnosť ocenila náklady na tieto položky podľa požiadaviek IAS 2. Spoločnosť
v súčasnosti posudzuje vplyv doplnení na svoju účtovnú závierku.
Doplnenia k IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva - Stratové zmluvy – náklady na splnenie zmluvy
(Účinné pre ročné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr. Skorá aplikácia je povolená). Pri určovaní nákladov na
plnenie zmluvy doplnenia vyžadujú, aby účtovná jednotka zahrnula všetky náklady, ktoré sa priamo týkajú zmluvy. Odsek
68A objasňuje, že náklady na plnenie zmluvy zahŕňajú: prírastkové náklady na plnenie zmluvy a alokáciu iných nákladov,
ktoré priamo súvisia s plnením zmlúv. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje vplyv doplnení na svoju účtovnú závierku.
Ročné vylepšenia štandardov IFRS 2018-2020 (účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr.
Skorá aplikácia je povolená).
Doplnenia k IFRS 9 Finančné nástroje
Zlepšenia objasňujú, že pri posudzovaní toho, či výmena dlhových nástrojov medzi existujúcim dlžníkom a veriteľom
prebieha za podmienok, ktoré sa podstatne líšia, poplatky, ktoré sa majú zahrnúť spolu s diskontovanou súčasnou hodnotou
peňažných tokov podľa nových podmienok, zahŕňajú iba zaplatené poplatky, resp. prijaté medzi dlžníkom a veriteľom
vrátane poplatkov zaplatených alebo prijatých buď dlžníkom alebo veriteľom v mene toho druhého.
Doplnenia k ilustratívnym príkladom k IFRS 16 Lízingy
Vylepšenia odstraňujú z ilustratívneho príkladu 13 k IFRS 16 referenciu na náhradu, ktorú poskytne prenajímateľ nájomcovi
za zhodnotenie predmetu nájmu ako aj vysvetlenia k účtovaniu týchto náhrad u nájomcu.
Doplnenia k IAS 41 Poľnohospodárstvo
Zlepšenia odstraňujú požiadavku používať peňažné toky pred zdanením na ocenenie reálnej hodnoty poľnohospodárskych
aktív. Predtým IAS 41 vyžadoval, aby účtovná jednotka pri oceňovaní reálnej hodnoty používala peňažné toky pred
zdanením, ale nevyžadovala použitie diskontnej sadzby pred zdanením na diskontovanie týchto peňažných tokov.
Spoločnosť v súčasnosti posudzuje vplyv doplnení na svoju účtovnú závierku, ktorý však očakáva, že nebude materiálny.
(b) Nové alebo zmenené štandardy a interpretácie, ktoré sú účinné pre ročné obdobia začínajúce po 1. januári 2021
Doplnenia k IAS 12 Dane z príjmov - Odložená daň súvisiaca s majetkom a záväzkami vyplývajúcimi z jednej transakcie
(účinné pre ročné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené). Doplnenia zužujú
rozsah výnimky z prvotného vykazovania (IRE), aby sa vylúčili transakcie, ktoré spôsobujú rovnaké a kompenzujúce dočasné
rozdiely – napr. lízingy a záväzky z vyraďovania. V prípade záväzkov z prenájmu a v prípade záväzkov týkajúcich sa uvedenia
do pôvodného stavu, bude potrebné súvisiace odložené daňové pohľadávky a záväzky vykázať od začiatku najskoršieho
prezentovaného porovnávacieho obdobia, pričom akýkoľvek kumulatívny dopad sa k tomuto dátumu vykáže ako úprava
nerozdeleného zisku alebo iných zložiek vlastného imania. Pre všetky ostatné transakcie sa úpravy vzťahujú na transakcie,
ku ktorým dôjde po začiatku najskoršieho prezentovaného obdobia. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje vplyv doplnení na
svoju účtovnú závierku.
Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28 Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným podnikom
(Dátum účinnosti je odložený na neurčito. K dispozícii na voliteľné použitie v účtovnej závierke podľa IFRS).
Doplnenia objasňujú, že pri transakcii zahŕňajúcej pridružený alebo spoločný podnik rozsah vykázania zisku alebo straty
závisí od toho, či predaný alebo vložený majetok predstavuje podnik, takže:

58 | Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Výročná správa 2021 – Západoslovenská energetika, a.s.

• celý zisk alebo strata sa vykáže, keď transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným podnikom zahŕňa
prevod aktíva alebo aktív, ktoré tvoria podnik (či už sú umiestnené v dcérskej spoločnosti alebo nie), pričom
• čiastočný zisk alebo strata sa vykáže, keď transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným podnikom
zahŕňa majetok, ktorý nepredstavuje podnik, aj keď je tento majetok umiestnený v dcérskej spoločnosti.
Európska komisia sa rozhodla odložiť schválenie na neurčito, je nepravdepodobné, že ho v dohľadnej dobe schváli aj EÚ.
Spoločnosť v súčasnosti posudzuje vplyv doplnení na svoju účtovnú závierku.
Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé (Účinné pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené). Doplnenia objasňujú, že
klasifikácia záväzkov na krátkodobé alebo dlhodobé bude založená výlučne na práve Spoločnosti odložiť vyrovnanie na
konci účtovného obdobia. Právo Spoločnosti odložiť vyrovnanie aspoň o 12 mesiacov od dátumu vykazovania nemusí byť
bezpodmienečné, ale musí mať podstatu. Klasifikácia nie je ovplyvnená zámermi alebo očakávaniami manažmentu, či
a kedy Spoločnosť uplatní svoje právo odložiť vyrovnanie záväzku. Doplnenia tiež spresňujú situácie, ktoré sa považujú za
vyrovnanie záväzku. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje vplyv doplnení na svoju účtovnú závierku.
Doplnenia k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky a IFRS Praktické odporúčanie 2 - Rozhodovanie o významnosti (Účinné pre
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoré uplatňovanie je povolené). Doplnenia k IAS 1 vyžadujú, aby
spoločnosti zverejnili svoje významné informácie o účtovných zásadách a nie informácie o významných účtovných zásadách.
Spoločnosť plánuje aplikovať doplnenia od 1. januára 2023.
Doplnenia k IAS 8 Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby (účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1.
januára 2023 alebo neskôr. Skorá aplikácia je povolená). Doplnenia zaviedli definíciu „účtovných odhadov“ a zahrnuli ďalšie
doplnenia k IAS 8, ktoré objasňujú, ako odlíšiť zmeny v účtovných zásadách od zmien v odhadoch. Toto rozlíšenie je dôležité,
pretože zmeny v účtovných zásadách sa vo všeobecnosti uplatňujú retrospektívne, zatiaľ čo zmeny v odhadoch sa účtujú
v období, v ktorom k zmene došlo. Spoločnosť plánuje aplikovať doplnenia od 1. januára 2023.
Spoločnosť aktuálne posudzuje vplyv hore uvedených a iných IFRS štandardov a interpretácií IFRIC na svoju účtovnú
závierku, avšak neočakáva žiadny významný vplyv na Spoločnosť.
5

Dôležité účtovné odhady a úsudok pri aplikovaní postupov účtovania

Spoločnosť uskutočňuje odhady a používa predpoklady ohľadne budúcnosti. Výsledné účtovné odhady, už podľa ich
definície, sa zriedka budú zhodovať so skutočnými výsledkami. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie odhady a predpoklady, kde
existuje podstatné riziko, že dôjde k významnej úprave účtovných hodnôt majetku a záväzkov počas nasledujúceho ročného
účtovného obdobia.
Očakávané kreditné straty („ECL“). IFRS 9, Finančné nástroje, vyžaduje zohľadniť pravdepodobnosť možného nesplatenia
pohľadávok a poskytnutých úverov opravnou položkou. Opravná položka teda nevyjadruje len jeden najlepší možný odhad
budúceho vývoja ale zohľadňuje možné alternatívne scenáre vývoja.
Pohľadávky z obchodného styku. Spoločnosť aplikuje na pohľadávky z obchodného styku zjednodušený prístup podľa IFRS
9, t.j. odhaduje ECL ako očakávané straty za celú dobu do ich splatnosti. Spoločnosť na výpočet očakávaných strát pre
pohľadávky z obchodného styku používa maticu, ktorá zohľadňuje dobu pohľadávok po splatnosti, mieru strát pre každú
skupinu doby po splatnosti a výšku odpísaných pohľadávok.
Skupina zvážila očakávanú platobnú disciplínu na ďalších 12 mesiacov. Na základe týchto ukazovateľov sa rozhodla, že
tvorba opravných položiek k pohľadávkam z obchodného styku na základe historických údajov je dostačujúca, keďže vývoj
relevantných ukazovateľov o budúcom vývoji zodpovedá vývoju z predošlých období. Možný vývoj makroekonomických
ukazovateľov nemá významný dopad na hodnotu očakávaných strát z pohľadávok z obchodného styku.
Úvery poskytnuté dcérskej spoločnosti. Spoločnosť tiež tvorí opravnú položku na úvery poskytnuté dcérskej spoločnosti (bod
č. 12 poznámok). Všetky úvery patria do stupňa 1, pretože nedošlo k zvýšeniu rizika nakoľko nie sú po splatnosti. Tieto úvery
nevykazujú významne zvýšené kreditné riziko odo dňa ich poskytnutia a teda patria do stupňa 1 podľa IFRS 9. Spoločnosť pri
tvorbe dvanásťmesačnej opravnej položky zohľadňuje, že dlžník pôsobí v oblasti regulovaných služieb distribúcie elektrickej
energie, pričom regulované ceny sa pravidelne upravuje s cieľom zabezpečiť primeranú návratnosť kapitálu. Pri tvorbe
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opravnej položky na kreditné riziko sa vychádza z trhovej úrokovej miery, ktorá je odvodená od súvisiacich obchodovaných
dlhopisov, ktoré Spoločnosť vydala s cieľom tieto úvery financovať a z predpokladu, že takmer celá úroková marža nad
úroveň medzibankových úrokových sadzieb vyjadruje kreditné riziko.
Opravná položka ECL na pohľadávky z cash poolingu voči dcérskej spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. a poskytnuté záruky.
Spoločnosť tiež tvorí opravnú položku na pohľadávky z cash poolingu voči dcérskej spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. (bod č.
23 poznámok). Spoločnosť kalkuluje ECL na základe interného ratingového modelu dcérskych spoločností, ktorý je odvodený
z rizikového ratingu spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. a následne sa po zvážení rozličných kvalitatívnych kritérií
ECL upraví pre konkrétnu entitu. Odhad tejto opravnej položky vychádza z úrokovej miery dlhu vo výške 3,59 % p.a. (2020:
3,59 % p.a), ktorý je súčasťou z trhových informácií stanoveného váženého priemerného nákladu na kapitál („WACC“), ktorý
bol použitý spoločnosťou ZSE Elektrárne, s.r.o. pri vyhodnotení potreby opravných položiek k investícii do paroplynovej
elektrárne, ktorú táto spoločnosť prevádzkuje.
Spoločnosť tiež odhadla hodnotu rezervy zo záruk za záväzky ZSE Elektrárne, s.r.o. voči jej dodávateľom (bod č. 41
poznámok) na základe rozdielu medzi touto dlhovou úrokovou sadzbou a trhovou úrokovou mierou Spoločnosti ako ručiteľa,
čo má vyjadrovať hodnotu zníženia kreditného rizika z pohľadu držiteľa záruky.
Opcie na predĺženie a ukončenie lízingu. Pri určovaní doby lízingu vedenie zvažuje všetky skutočnosti a okolnosti, ktorá
vytvárajú ekonomický stimul na uplatnenie opcie na predĺženie alebo na neuplatnenie opcie na ukončenie nájmu. Opcie na
predĺženie (alebo obdobia po opcii na ukončenie) sú zahrnuté do doby lízingu, len ak je dostatočne isté, že lízing sa predĺži
(alebo neukončí).
Pri lízingoch na budovy, zariadenia a dopravné prostriedky sú zvyčajne najrelevantnejšie nasledujúce faktory:
• Ak sú značné pokuty na ukončenie (alebo nepredĺženie), zvyčajne je dostatočne isté, že Spoločnosť predĺži (alebo
neukončí) lízing.
• Ak existujú akékoľvek zlepšenia predmetu lízingu, pri ktorých sa očakáva významná zvyšková hodnota, je zvyčajne
dostatočne isté, že Spoločnosť predĺži (alebo neukončí) lízing.
Spoločnosť zvažuje aj iné faktory vrátane historického trvania lízingu a náklady narušenia obchodnej činnosti, ktoré sú
potrebné na nahradenie prenajímaného aktíva. Väčšinu držaných opcií na predĺženie a ukončenie môže uplatniť iba
Spoločnosť a nie príslušný prenajímateľ.
Doba lízingu sa prehodnocuje, ak sa opcia skutočne uplatňuje (alebo neuplatňuje) alebo Spoločnosť ju musí uplatniť
(alebo neuplatniť). Posúdenie dostatočnej istoty sa reviduje, iba ak nastane významná udalosť alebo významná zmena
v okolnostiach, ktorá ovplyvňuje toto posúdenie, a je pod kontrolou nájomcu. Počas aktuálneho účtovného obdobia nedošlo
k revízii odhadovaných dôb lízingu.
Spoločnosť odhadla, že záruky zvyškovej hodnoty predmetov nájmu nie sú významné.
Kontrola nad ZSE Elektrárne, s.r.o. Dňa 30. júla 2020 spoločnosť E.ON a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky, ako akcionári Skupiny, podpísali Memorandum o porozumení (ďalej len „Memorandum“).
Podľa Memoranda E.ON prisľúbil v období od 24. augusta 2020 počas nasledujúcich 3 rokov predať 100 %-ný obchodný podiel
v spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o, v prípade, že sa ho Slovenská republika rozhodne odkúpiť. Prípadný prevod obchodného
podielu v spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. by sa v zmysle tohto Memoranda realizoval za jeho objektívnu trhovú hodnotu
a za štandardných trhových podmienok.
Vedenie Spoločnosti usúdilo, že Spoločnosť má aj naďalej kontrolu nad ZSE Elektrárne, s.r.o., pretože podľa jeho názoru
je Memorandum nezáväzné, bolo podpísané spoločnosťou E.ON a nie Západoslovenskou energetikou, a.s. a teda je voči
Spoločnosti a jej orgánom priamo právne nevymáhateľné. S ohľadom na trojročný prísľub uskutočniť predaj vedenie
usudzuje, že predaj investície do ZSE Elektrárne, s.r.o. nie je vysoko pravdepodobný do jedného roka a táto investícia teda
nebola reklasifikovaná do obežných aktív ako majetok držaný na predaj podľa IFRS 5, Dlhodobé aktíva držané na predaj
a ukončované činnosti.
Vedenie tiež neúčtovalo o odloženej dani z tejto investície, keďže účtovná hodnota investície by bola v prípade predaja aj
daňovým nákladom odpočítateľným voči výnosu z predaja a teda nevzniká dočasný rozdiel, z ktorého by bolo nutné účtovať
odloženú daň.
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Dlhodobý hmotný majetok

Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku boli nasledovné:
Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku
V tisícoch EUR

Pozemky

Príslušenstvo, vozidlá Príslušenstvo, vozidlá
a ostatné
a ostatné Nedokončené
Budovy
aktíva na vlastné
aktíva – prenajaté
investície
použitie
iným stranám

Spolu

Obstarávacia cena
k 1. januáru 2020

4 232

26 494

7 263

27 954

4 653

70 596

Oprávky a opravné
položky

-

-9 024

-4 560

-22 644

-

-36 228

Zostatková cena
k 1. januáru 2020

4 232

17 470

2 703

5 310

4 653

34 368

Prevod na investičnú
nehnuteľnosť

-2 750

-2 122

-

-

-

-4 872

-6

72
-557
-19

391
3 375
-880
-18

-823
-

3 405
- 3 447
-37

3 796
-2 260
-80

1 476

22 688

14 067

21 265

4 574

64 070

-

-7 844

-8 496

-16 778

-

-33 118

Zostatková cena
k 31. decembru 2020

1 476

14 844

5 571

4 487

4 574

30 952

Prevod na investičnú
nehnuteľnosť

146

816

-

-

-

962

Prírastky
Reklasifikácie
Odpisy
Vyradenie

-39

1 244
-670
-176

1 789
-990
-1

41
-649
-3 879

2 092
-3 074
-14

2 092
-2 309
-4 109

1 583

24 707

15 700

-

3 578

45 568

-

-8 649

-9 331

-

-

-17 980

1 583

16 058

6 369

-

3 578

27 588

Prírastky
Reklasifikácie
Odpisy
Vyradenie
Obstarávacia cena
k 31. decembru 2020
Oprávky a opravné
položky

Obstarávacia cena k 31.
decembru 2021
Oprávky a opravné
položky
Zostatková cena
k 31. decembru 2021

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou do výšky 277 381 tisíc EUR v prípade
budov a do výšky 29 675 tisíc EUR v prípade strojov, náradia, prístrojov, príslušenstva a ostatného majetku (2020: 268 829 tisíc
EUR a 46 173 tisíc EUR).
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Príjmy z vyššie uvedeného majetku prenajatého iným stranám sú uvedené v bode č. 30 poznámok. Budúce príjmy
z nevypovedateľného prenájmu sú splatné nasledovne:
Splatnosť budúcich príjmov z nevypovedateľného prenájmu
V tisícoch EUR

2021

2020

-

980
980

V tisícoch EUR

2021

2020

Zostatková hodnota predaného a vyradeného majetku
(Strata) / zisk z predaja a vyradenia majetku
Ostatné
Príjmy z predaja

4 483
1 736
-14
6 205

80
71
-53
98

Splatné:
- počas 1. roka
Budúce príjmy z nevypovedateľného prenájmu spolu
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku boli nasledovné:
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

7

Dlhodobý nehmotný majetok

Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého nehmotného majetku boli nasledovné:
Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého nehmotného majetku
V tisícoch EUR

Softvér a podobné Aktíva, ktoré nie sú ešte
aktíva k dispozícii na užívanie

Spolu

Obstarávacia cena k 1. januáru 2020
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná hodnota k 1. januáru 2020

27 392
-27 110
282

724
724

28 116
-27 110
1 006

Prírastky
Reklasifikácie
Odpisy
Obstarávacia cena k 31. decembru 2020
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná hodnota k 31. decembru 2020

221
-134
27 113
-26 744
369

146
-221
649
649

146
-134
27 762
-26 744
1 018

Softvér a podobné Aktíva, ktoré nie sú ešte
aktíva k dispozícii na užívanie

Spolu

Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého nehmotného majetku
V tisícoch EUR
Obstarávacia cena k 1. januáru 2021
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná hodnota k 1. januáru 2021

27 113
-26 744
369

649
649

27 762
-26 744
1 018

Prírastky
Reklasifikácie
Odpisy
Obstarávacia cena k 31. decembru 2021
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná hodnota k 31. decembru 2021

478
-199
27 435
-26 787
648

315
-478
486
486

315
-199
27 921
-26 787
1 134
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Investičné nehnuteľnosti

Spoločnosť prenajíma časť svojich administratívnych a prevádzkových budov ako aj poskytuje podnájom kancelárskych
priestorov hlavne svojim dcérskym spoločnostiam. Pohyby v účtovnej hodnote investičných nehnuteľností, vrátane
nehnuteľností užívaných na základe nájomných zmlúv, boli nasledovné:
Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku
2021

V tisícoch EUR

Obstarávacia cena k 1. januáru
Oprávky a opravné položky

2020

Právo
Investičné
na užívanie
nehnuteľnosti nehnuteľnosti,
vlastnené
ktorá
Spoločnosťou
bola daná
do podnájmu
27 414
2 225
-9 390
-943

Zostatková účtovná hodnota k 1.
januáru
Prevod z dlhodobého hmotného
majetku na investičnú nehnuteľnosť

Právo
Investičné
na užívanie
nehnuteľnosti nehnuteľnosti,
Spolu
vlastnené
ktorá
Spoločnosťou
bola daná
do podnájmu
29 639
20 821
2 135
-10 333
-7 102
-442

22 956
-7 544

Spolu

18 024

1 282

19 306

13 719

1 693

15 412

-962

-

-962

4 872

-

4 872

148
-715
27 414
-9 390

58
-469
2 225
-943

206
-1 184
29 639
-10 333

18 024

1 282

19 306

Prírastky
Odpisy a opravné položky
Úbytky
Zníženie hodnoty
Obstarávacia cena k 31. decembru
Oprávky a opravné položky

405
-776
-374
25 646
-9 329

-352
-214
-76
694
-54

405
-1 128
-588
-76
26 340
-9 383

Zostatková účtovná hodnota k 31.
decembru

16 317

640

16 957

Manažment Spoločnosti odhaduje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa reálna hodnota investičných nehnuteľností
významne neodlišuje od ich účtovnej hodnoty.
Spoločnosť je ústne dohodnutá s nájomcami Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s., že im umožní nájmy
kancelárií každoročne obnoviť za v tom čase trhové nájomné a to až po dobu 15 rokov. Tieto nájmy boli posúdené ako
operatívny leasing.
Príjmy z prenájmu investičných nehnuteľností sú uvedené v bode č. 30 poznámok. Priame prevádzkové náklady na investície
do nehnuteľností boli 3 242 tisíc EUR (2020: 3 250 tisíc EUR) a tieto náklady sú vyúčtované nájomcom v nájomnom.
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Budúce príjmy z prenájmu investičných nehnuteľností za dobu nájmu so zohľadnením vyššie uvedenej ústnej dohody sú
splatné nasledovne:
Splatnosť budúcich príjmov z nevypovedateľného prenájmu
V tisícoch EUR
Splatné počas:
- 1. roka
- 2. roka
- 3. roka
- 4. roka
- 5. roka
- období po 5. roku
Budúce príjmy z prenájmu investičných nehnuteľností
9

2021

2020

6 181
6 128
6 128
6 128
5 971
39 486
70 022

6 201
5 814
5 790
5 645
5 637
44 992
74 079

Práva na užívanie majetku a lízingové záväzky

Spoločnosť si prenajíma energetické stavby a zariadenia a dopravné prostriedky. Zmluvy o prenájme sa zvyčajne uzatvárajú
na dobu určitú 6 mesiacov až 10 rokov, ale môžu obsahovať opcie na predĺženie, ako sa uvádza nižšie.
Od 1. januára 2019 sa lízingy vykazujú ako aktívum predstavujúce právo na užívanie majetku a zodpovedajúci záväzok odo
dňa, kedy sa prenajímané aktívum stane dostupné pre použitie Spoločnosťou. Pohyby v práve na užívanie majetku:
Pohyby v práve na užívanie majetku
Energetické stavby
a zariadenia

Dopravné
prostriedky

Spolu

Zostatková účtovná hodnota k 1. januáru 2020

3 292

198

3 490

Prírastky
Vyradenia
Výška odpisov
Zníženie hodnoty
Zostatková účtovná hodnota k 31. decembru 2020

-371
2
2 923

-77
121

-448
2
3 044

Prírastky
Vyradenia
Výška odpisov
Zostatková účtovná hodnota k 31. decembru 2021

-370
2 553

136
-5
-75
177

136
-5
-445
2 730

V tisícoch EUR

2021

2020

Krátkodobé lízingové záväzky
Dlhodobé lízingové záväzky
Celkové lízingové záväzky

1 054
3 982
5 036

1 170
5 009
6 179

V tisícoch EUR

Spoločnosť vykázala lízingové záväzky takto:
Lízingové záväzky

Úrokové náklady z lízingových záväzkov sú uvedené v bode č. 31 poznámok.
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Náklady súvisiace s krátkodobými lízingami a lízingy na aktíva s nízkou hodnotou, ktoré nie sú účtované ako krátkodobé
lízingy:
Náklady súvisiace s krátkodobými lízingami a lízingy na aktíva s nízkou hodnotou
V tisícoch EUR
Náklady súvisiace s krátkodobými lízingami
Náklady súvisiace s lízingami aktív s nízkou hodnotou,
ktoré nie sú krátkodobé nájmy

2021

2020

2

2

94

53

Celkové peňažné výdavky za nájmy predstavovali:
Celkové peňažné výdavky za nájmy
V tisícoch EUR

2021

2020

Platby súvisiace s krátkodobými lízingami
Platby súvisiace s lízingami aktív s nízkou hodnotou, ktoré nie sú krátkodobé nájmy
Splatenie istiny lízingových záväzkov
Uhradený úrokový náklad z lízingov
Celkové peňažné výdavky za nájmy

2
94
1 015
114
1 225

2
53
1 121
134
1 310

Lízingové zmluvy neobsahujú žiadne iné zabezpečenia ako vlastnícke práva prenajímateľa k prenajatému majetku. Prenajatý
majetok sa nemôže použiť ako zabezpečenie iných pôžičiek.
K 31. decembru 2021 možné budúce peňažné výdavky v sume 0 tisíc EUR (2020: 0 tisíc EUR) (nediskontované) neboli
zahrnuté do lízingového záväzku, pretože nie je dostatočne isté, že lízingy budú predĺžené (alebo neukončené).
10 Investície v dcérskych spoločnostiach a v spoločnom podniku
Investície v dcérskych spoločnostiach a v spoločnom podniku
V tisícoch EUR
Dlhodobé investície k 1. januáru

2021
293 228

2020
293 228

-564

-

292 664
-

293 228
-

Prírastky

564

-

Krátkodobé investície k 31. decembru

564

-

Úbytky
Dlhodobé investície k 31. decembru
Krátkodobé investície k 1. januáru
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Investície v dcérskych a pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch
V tisícoch EUR

%*

Západoslovenská distribučná, a.s.

100

ZSE Energia, a.s.

100

ZSE Energy Solutions, s.r.o.
ZSE MVE, s. r. o.
ZSE Development, s.r.o. v likvidácii
ZSE Business Services, s. r. o.
ZSE Elektrárne, s.r.o.
ZSE Energetické služby, s.r.o.
Investície v dcérskych spoločnostiach spolu

2021

2020

276 684

276 684

6 725

6 725

100
11,3**
100
100
100
100

Distribúcia elektrickej energie
Obchod s elektrickou energiou
a plynom
Inžinierska činnosť
Výroba elektrickej energie
Služby
Obchodná činnosť
Výroba elektrickej energie
Služby

200
1
564
5
8 486
5
292 670

200
1
564
5
8 486
5
292 670

20

Telekomunikačné služby

525
525

525
525

33

33

293 228

293 228

Energotel, a.s
Investície v spoločných podnikoch spolu
Ostatné investície
Investície v dcérskych spoločnostiach
a v spoločnom podniku spolu

Činnosti

* Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.
** Spoločnosť priamo vlastní len 11,3 % v ZSE MVE, s. r. o., ale celkovo vlastní 100 % tejto spoločnosti, keďže dcérska spoločnosť ZSE Energia, a.s.
vlastní zostávajúcich 88,7 % v ZSE MVE, s. r. o. Preto bola ZSE MVE, s. r. o. klasifikovaná ako dcérska spoločnosť v tejto individuálnej účtovnej
závierke.

Dňa 24. júna 2021 riadne valné zhromaždenie spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. schválilo vstup spoločnosti
ZSE Development, s.r.o. do likvidácie. Spoločnosť vstúpila do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra
dňa 31.augusta 2021. Vzhľadom na túto skutočnosť Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykázala investíciu do dcérskej
spoločnosti ZSE Development, s.r.o. v likvidácii ako krátkodobú.
11 Pohľadávky z finančného lízingu
Analýza splatnosti pohľadávok z finančného
Analýza splatnosti pohľadávok z finančného lízingu
V tisícoch EUR

2021

2020

Splatné:
- počas 1. roka
- počas 2. roka
- počas 3. roka
- počas 4. roka
- počas 5. roka
- splatné po 5. rokoch
Celkové nediskontované splátky finančného lízingu

279
279
279
279
166
454
1 736

276
276
276
276
276
604
1 984

Budúci finančný výnos
Pohľadávky z finančného lízingu

-158
1 578

-180
1 804

Pohľadávky finančného lízingu nie sú zabezpečené prenajímanými aktívami pre prípad zlyhania protistrany. Pohľadávky
sú voči dcérskym spoločnostiam a keďže ECL opravná položka na riziko možného nesplatenia pohľadávok je nevýznamná,
nebolo o nej účtované.
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12 Pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti
Prehľad pôžičiek poskytnutých dcérskej spoločnosti je nasledovný:
Poskytnuté pôžičky
V tisícoch EUR

2021

2020

315 000
315 000
-6 527
623 473

315 000
315 000
-6 527
623 473

Pohľadávka z úrokov z pôžičiek poskytnutých dcérskej spoločnosti splatná
do jedného roka

8 534

8 534

Pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti spolu – krátkodobá časť

8 534

8 534

632 007

632 007

Pôžička 1 poskytnutá do Západoslovenská distribučná, a.s. – istina
Pôžička 2 poskytnutá do Západoslovenská distribučná, a.s. – istina
Opravná položka vytvorená na možné zníženie hodnoty dlhodobého úveru („ECL“)
Pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti spolu – dlhodobá časť

Pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti spolu

Pohyby v opravnej položke ECL k pôžičkám, ktoré boli poskytnuté dcérskej spoločnosti, a v brutto účtovnej hodnote úverov
boli nasledovné:
Pohyby v opravnej položke ECL
V tisícoch EUR
K 1. januáru 2020

Opravná položka

Brutto účtovná hodnota

6 631

630 000

Prehodnotenie opravnej položky v účtovnom období
K 31. decembru 2020

-104
6 527

630 000

Prehodnotenie opravnej položky v účtovnom období
K 31. decembru 2021

6 527

630 000

Predpoklady a metódy použité pri odhade ECL opravnej položky sú uvedené v bode č. 5 poznámok.
Pôžička 1 je splatná 2. marca 2028 a má úrok 2,00 % p.a. Pôžička 2 je splatná dňa 1. októbra 2023 s úrokom vo výške
4,14 % p.a. Vzhľadom na to, že pôžičky boli poskytnuté spriaznenej strane a riziko neuhradenia od ich poskytnutia
významne nevzrástlo, opravná položka k úverom bola stanovená na báze 12 mesačnej ECL.
13 Zásoby
Zásoby predstavujú materiál, náhradné diely, tovar na sklade a sú uvedené po odpočítaní opravnej položky na máloobrátkové materiály, náhradné diely a tovar vo výške 0 tisíc EUR (2020: 0 tisíc EUR). Zásoby vykázané ako náklad a vykázané
ako “Spotreba materiálu, energií a iná spotreba” sú uvedené v bode č. 26 poznámok.
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14 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
V tisícoch EUR

2021

2020

Pohľadávky z obchodného styku
Opravná položka na možné zníženie hodnoty pohľadávok z obchodného styku
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky spolu, netto

770
770

404
404

Pohľadávky z obchodného styku
Opravná položka na možné zníženie hodnoty pohľadávok z obchodného styku

8 170
-114

3 150
-92

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, netto

8 056

3 058

500

617

8 556

3 675

Preddavky
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky spolu
Pohyby v opravnej položke ku krátkodobým pohľadávkam z obchodného styku boli nasledovné:
Pohyby v opravnej položke k pohľadávkam z obchodného styku
V tisícoch EUR
Opravná položka na zníženie hodnoty k 1. januáru
Zmena stavu opravnej položky zaúčtovaná do nákladov
Sumy odpísané počas roka ako nevymožiteľné
Opravná položka na zníženie hodnoty k 31. decembru

2021
92

2020
90

26
-4

5
-3

114

92

Opravná položka k pohľadávkam sa tvorí ku krátkodobým pohľadávkam podľa počtu dní, koľko sú jednotlivé pohľadávky po
splatnosti.
Spoločnosť má koncentráciu úverového rizika voči svojim dcérskym spoločnostiam a iným spriazneným stranám.
Viď bod č. 41 poznámok. Očakávané percento strát pre jednotlivé kategórie pohľadávok bolo stanovené na základe
modelu očakávanej uhradenosti, ktorý je založený na analýze splatností predchádzajúcich období so zohľadnením
pravdepodobnosti úhrady pre nasledujúce obdobia.
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Podrobnosti o stave očakávaných strát vo vzťahu k pohľadávkam z obchodného styku k súvahovému dňu:
Podrobnosti o stave očakávaných strát vo vzťahu k pohľadávkam
31. december 2021
Brutto Očakávaná
Netto
V tisícoch EUR
% straty
účtovná
strata
účtovná
hodnota
(ECL)
hodnota
Do splatnosti

0,00 %

770

-

770

770

-

770

0,00 %

7 976

-

7 976

5,71 %
20,00 %
66,67 %
62,50 %
50,00 %
64,29 %
100,00 %

70
5
3
8
2
14
92

4
1
2
5
1
9
92

66
4
1
3
1
5
-

Krátkodobé
pohľadávky
z obchodného styku

8 170

114

Pohľadávky
z obchodného styku
spolu

8 940

114

Dlhodobé
pohľadávky
z obchodného styku
spolu
Do splatnosti
Po splatnosti:
- 1 až 30 dní
- 31 až 60 dní
- 61 až 90 dní
- 91 až 120 dní
- 121 až 180 dní
- 181 až 360 dní
- nad 360 dní

% straty
0,00 %

31. december 2020
Brutto Očakávaná
účtovná
strata
hodnota
(ECL)

Netto
účtovná
hodnota

404

-

404

404

-

404

0,00 %

3 018

-

3 018

8,82 %
33,33 %
50,00 %
50,00 %
66,67 %
66,67 %
100,00 %

34
3
2
4
3
9
77

3
1
1
2
2
6
77

31
2
1
2
1
3
-

8 056

3 150

92

3 058

8 826

3 554

92

3 462

15 Peniaze a peňažné ekvivalenty
Peniaze a peňažné ekvivalenty
V tisícoch EUR

2021

2020

Bežné účty v bankách
Krátkodobé bankové vklady
Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze finančnej pozície spolu

8 422
8 422

24 740
50 000
74 740

Spoločnosť má koncentráciu úverového rizika pokiaľ ide o peniaze a peňažné ekvivalenty voči štyrom bankám (2020:
štyrom bankám).
Úverová kvalita peňazí a peňažných ekvivalentov je nasledovná:
Úverová kvalita peňazí a peňažných ekvivalentov
V tisícoch EUR

2021

2020

Položky, u ktorých nedošlo k významnému zvýšeniu kreditného rizika (stupeň 1)
Úverový rating Aa3 od Moody’s
Úverový rating A2 od Moody’s
Úverový rating A3 od Moody’s
Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu

17
8 405
8 422

17
59 434
15 289
74 740
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Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke na možné úverové straty z položiek peňazí a peňažných ekvivalentov pretože
po zvážení pravdepodobnosti úpadku bankových inštitúcií by vplyv takýchto očakávaných strát na účtovnú závierku
Spoločnosti bol nevýznamný.
16 Základné imanie
Spoločnosť vydala a má v obehu 5 934 594 kmeňových akcií (2020: 5 934 594 akcií), každú s nominálnou hodnotou 33,19
EUR. Všetky akcie boli splatené v plnej výške.
Podľa akcionárskej zmluvy je Spoločnosť spoločne kontrolovaná spoločnosťou E.ON a Slovenskou republikou. Akcionárska
zmluva uvádza, že zmluvné strany pri riadení činností, ktoré významne ovplyvňujú hospodárske výsledky Spoločnosti,
konajú spoločne. Riadiaca štruktúra Spoločnosti určuje, že strategický plán Spoločnosti schvaľujú zástupcovia spoločnosti
E.ON, ako aj zástupcovia Slovenskej republiky. Zároveň všetky rozhodnutia valného zhromaždenia prijímajú súčasní
akcionári spoločne, pretože na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina dvoch tretín hlasov,
pričom prevody akcií na subjekty mimo kontroly súčasných akcionárov sú obmedzené.
Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a schválilo
dividendy vo výške 89 602 tisíc EUR alebo 15,10 EUR na jednu akciu (2020: dividendy 74 135 tisíc EUR alebo 12,49 EUR na
akciu). Podľa slovenského práva, základom pre vyplatenie dividend je nerozdelený zisk vykázaný v tejto individuálnej
účtovnej závierke Spoločnosti.
17 Zákonný rezervný fond
Zákonný rezervný fond predstavuje prevod z nerozdeleného zisku Spoločnosti, ktorý je požadovaný slovenskou legislatívou.
Spoločnosť je povinná do zákonného rezervného fondu prideliť minimálne 10 % jej zisku až kým zákonný rezervný fond
nedosiahne 20 % základného imania Spoločnosti. Tento fond nie je možné vyplatiť ako dividendy a existuje na krytie
budúcich strát.
18 Emitované dlhopisy
Emitované dlhopisy (ISIN: XS0979598462) v nominálnej hodnote 315 000 tisíc EUR sú splatné dňa 14. októbra 2023 a majú
kupón vo výške 4,00 % p.a. Druhá séria vydaných dlhopisov (ISIN: XS1782806357) vo výške 315 000 tisíc EUR je splatná dňa 2.
marca 2028 a má kupón vo výške 1,75 % p.a. Dlhopisy sú obchodovateľné na burze v Írsku v Dubline.
Amortizovaná účtovná hodnota dlhopisov je nasledovná:
Amortizovaná účtovná hodnota dlhopisov
V tisícoch EUR

2021

2020

628 267
6 881
635 148

627 815
6 881
634 696

V tisícoch EUR

2021

2020

Splatná daň z príjmov na základe štandardnej sadzby 21 % (2020: 21 %)
Splatná daň za minulé obdobia
Odložená daň
Náklad dane z príjmov spolu

1 767
76
-645
1 198

352
100
109
561

Emitované dlhopisy – dlhodobá časť
Časovo rozlíšený úrok splatný do jedného roka a amortizované transakčné náklady
Účtovná hodnota dlhopisov spolu

19 Daň z príjmov
Náklad na daň z príjmov pozostáva z nasledovných položiek:
Náklad na daň z príjmov
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Uplatňovaná štandardná sadzba dane z príjmov za rok 2021 bola 21 % (2020: 21 %). Odsúhlasenie medzi skutočným
nákladom na daň z príjmov a teoretickou sumou, ktorá je vypočítaná na základe uplatňovanej sadzby dane, je nasledovné:
Odsúhlasenie medzi skutočným nákladom na daň z príjmov a teoretickou sumou,
ktorá je vypočítaná na základe uplatňovanej sadzby dane
V tisícoch EUR
Zisk pred zdanením

2021
91 688

2020
90 377

Teoreticky daňový náklad pri uplatňovanej sadzbe dane 21 % (2020: 21 %)

19 254

18 979

Daňovo neuznateľné náklady / (výnosy), ku ktorým nebola účtovaná odložená daň
- výnos z dividend, ktorý nepodlieha dani
- náklady, ktoré sú daňovo neuznateľné
Vplyv dane minulých období
Ostatné
Náklad na daň z príjmov za účtovné obdobie

-18 280
267
76
-119
1 198

-18 712
124
100
70
561

Očakávané vyrovnanie odložených daní nastane po viac ako 12 mesiacoch po konci účtovného obdobia, pretože daňové
priznanie sa podáva ročne, t.j. odložená daň k 31. decembru 2021, z ktorej sa stane splatná daň v roku 2022, bude
vyrovnaná v roku 2023, po podaní daňového priznania za rok 2022. Preddavky na daň z príjmov sú vypočítané na základe
dane za predchádzajúce obdobie a ich výška teda nesúvisí s hodnotou odloženej dane alebo splatnej dane očakávanej
v nasledujúcich obdobiach.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sú vzájomne započítané, ak existuje právne vymožiteľné právo započítať splatnú
daňovú pohľadávku so splatným daňovým záväzkom a tieto dane sa týkajú toho istého daňového úradu.
Odložené dane sa vzťahujú na nasledovné dočasné rozdiely:
Odložené dane
V tisícoch EUR
Rozdiely medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku
Záväzky zo zamestnaneckých požitkov splatných po ukončení zamestnania
a ostatných dlhodobých a krátkodobých zamestnaneckých požitkov
Ostatné záväzky
Opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok a úveru
Ostatné
Odložená daňová pohľadávka / záväzok spolu, netto

2021

2020

-2 026

-2 598

377

474

343
1 604
9
307

140
1 686
62
-236

Pohyby v odložených daniach z dočasných rozdielov boli zaúčtované s vplyvom na hospodársky výsledok s výnimkou -102
tisíc EUR (2020:43 tisíc EUR), ktorá sa týka poistno-matematických precenení záväzkov zo zamestnaneckých požitkov
splatných po ukončení zamestnania, a ktorá bola zaúčtovaná do ostatného súhrnného zisku.
Spoločnosť nezaúčtovala odložený daňový záväzok vzťahujúci sa na investície do dcérskych spoločností, pretože (a) očakáva,
že akékoľvek budúce dividendy budú vyplácané len z budúcich ziskov a (b) daň sa nevzťahuje na dividendy zo slovenských
dcérskych spoločností, pridružených spoločností a spoločných podnikov.
Okrem toho, Spoločnosť má kontrolu nad tým, kedy sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať a neplánuje ich realizáciu
v dohľadnej dobe, napríklad formou predaja alebo zdaňovaných dividendových príjmov od dcérskych spoločností.
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20 Záväzok zo zamestnaneckých požitkov po ukončení zamestnania so stanovenou výškou
Na základe dohody s odbormi má Spoločnosť záväzok zo zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných
po ukončení zamestnania, ktorú predstavuje platba jedného až siedmych mesačných platov každému zamestnancovi
pri odchode do dôchodku v závislosti od počtu rokov odpracovaných pre Spoločnosť. Pohyby v súčasnej hodnote
zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných po ukončení zamestnania:

Pohyby v súčasnej hodnote zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou
splatných po ukončení zamestnania
V tisícoch EUR

2021

2020

Súčasná hodnota zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných po
ukončení zamestnania, stav na začiatku roka

1 049

815

Náklad na odpracovanú dobu v účtovnom období
Úrokový náklad
Náklad spolu (bod č. 26 poznámok)

105
6
111

78
6
84

Poistno-matematické precenenia z pokračujúcich činností:
- z dôvodu zmien vo finančno-matematických predpokladoch
- z dôvodu zmien v demografických predpokladoch
- z dôvodu rozdielu medzi skutočnosťou a pôvodnými predpokladmi
Poistno-matematické precenia spolu zaúčtované do ostatného súhrnného zisku

-15
-468
-483

126
29
51
206

Odchodné vyplatené počas roka

-64

-56

Súčasná hodnota zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných po
ukončení zamestnania, stav na konci roka

613

1 049

2021

2020

177
4,58 %
2,00 %
4,00 %
0,90 %

173
4,58 %
2,00 %
4,00 %
0,60 %

Základné poistno-matematické predpoklady boli nasledovné:
Základné poistno-matematické predpoklady
Počet zamestnancov 31. decembru
Miera fluktuácie zamestnancov
Očakávaný nárast miezd v krátkodobom horizonte
Očakávaný nárast miezd v dlhodobom horizonte
Diskontná sadzba

Ak by sa skutočná diskontná sadzba odlišovala o 0,5 % od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota záväzku z titulu
dôchodkových plnení by bola o 27 tis. EUR nižšia alebo o 29 tis. EUR vyššia (2020: o 69 tis. EUR nižšia alebo o 77 tis. EUR
vyššia).
Na rozdiel od roku 2020 poistní matematici aplikovali novú interpretáciu štandardu Rady pre medzinárodné účtovné
štandardy (Priradenie požitkov obdobiam služby IAS 19 Zamestnanecké požitky, ako je opísané v aktualizácii IFRIC
z decembra 2020 a dokumente IAS z programu zasadnutia z mája 2021), ktorá sa týka období služby ktorým účtovná
jednotka priraďuje benefit pre konkrétny typ programu so stanovenými požitkami. Výška odchodného, na ktorý má
zamestnanec nárok, závisí od dĺžky služby pred odchodom do dôchodku. V roku 2020 nebola dĺžka služieb obmedzená. Vplyv
tejto zmeny sa považuje za nevýznamný, preto sa vykazuje v ostatných súhrnných ziskoch a stratách.
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21 Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky
Spoločnosť vypláca 1 400 EUR (2020: 1 400 EUR) každému zamestnancovi, ktorý dosiahol vek 50 rokov, ak predtým pre
Spoločnosť odpracoval nepretržite aspoň 5 rokov (2020: 5 rokov). Spoločnosť tiež vypláca odmeny pri dosiahnutí pracovného
jubilea vo všeobecnosti každých 10 rokov v sume od 400 EUR do 1 250 EUR (2020: od 400 EUR do 1 250 EUR).
Záväzok za ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky bol odhadnutý metódou plánovaného ročného zhodnotenia požitkov
(angl. Projected Unit Credit Method).
22 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
V tisícoch EUR

2021

2020

Ostatné záväzky z dotácií
Dlhodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu

1 410
1 410

1 648
1 648

Záväzky z obchodného styku
Ostatné dohadné záväzky
Ostatné finančné záväzky

3 596
1 179
41

2 868
901
9

Finančné nástroje predstavujúce krátkodobé záväzky z obchod. styku a ostatné
záväzky spolu

4 816

3 778

Záväzky zo zamestnaneckých požitkov
Sociálne odvody
Dohadné záväzky voči zamestnancom
Prijaté preddavky
Daň z pridanej hodnoty
Záväzky z vystavených záruk
Ostatné záväzky
Krátkodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu

348
276
1 190
1 197
1 629
514
9 970

360
275
1 273
13
466
1 051
437
7 653

Spoločnosť mala záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti vo výške 13 tisíc EUR (2020: 117 tisíc EUR).
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23 Pohľadávky a záväzky z cash poolingu
Pohľadávky a záväzky z cash poolingu
V tisícoch EUR
Pohľadávky voči dcérskym spoločnostiam:
ZSE Energia, a.s.
ZSE MVE, s. r. o.
ZSE Business Services, s. r. o.
ZSE Elektrárne, s.r.o.
ZSE Energetické služby, s.r.o.
Pohľadávky z cash pooling brutto spolu
Opravná položka ECL na možné zníženie hodnoty pohľadávok z cash poolingu
Pohľadávky z cash poolingu spolu

2021

2020

24 766
920
30 975
5 087
61 748
-1 112
60 636

1 087
301
41 175
267
42 830
-1 477
41 353

179
514
6 479
55
7 227

58 572
87
562
20 201
79 422

Záväzky voči dcérskym spoločnostiam
ZSE Energia, a.s.
ZSE Energy Solutions, s.r.o.
ZSE Development, s.r.o. v likvidácii
Západoslovenská distribučná, a.s.
ZSE Business Services, s. r. o
Záväzky z cash poolingu spolu

Spoločnosť uzavrela so svojimi dcérskymi spoločnosťami dohodu o cash poolingu. Na základe tejto dohody sú voľné
peňažné prostriedky spravované Spoločnosťou. V prípade potreby peňažných prostriedkov sú tieto prostriedky Spoločnosti
k dispozícii dcérskym spoločnostiam. Úroková miera z pohľadávok z cash poolingu v roku 2021 bola 0,4 % p.a. (2020: 0,4 %
p.a.). Úroková miera zo záväzkov z cash poolingu 0,00 % p.a. (2020: od 1. januára 2020 0,04 % p.a. v Tatra banke a 0,00 % p.a.
vo VÚB banke; od 1. mája 2020 0,00 % p.a. pre obe banky).
Spoločnosť vytvorila ECL opravnú položku k pohľadávke z cash poolingu voči dcérskej spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o.
vo výške 1 112 tis EUR (31. december 2020: 1 477 tisíc EUR). Ostatné pohľadávky z cash poolingu posudzuje Spoločnosť
ako pohľadávky splatné na požiadanie, protistrany sú dcérske spoločnosti s dostatočnou výškou majetku. ECL na ostatné
pohľadávky z cash poolingu nie je významná. Dcérske spoločnosti nemajú externý úverový rating a Spoločnosť neeviduje
voči hore uvedeným dcérskym spoločnostiam významne zvýšené úverové riziko oproti stavu pri vzniku pohľadávok (stage 1).
Viď tiež bod č. 5 poznámok.
Pohyby v opravnej položke k pohľadávkam z cash poolingu a v ich brutto hodnote bol nasledovný:
Pohyby v opravnej položke k pohľadávkam z cash poolingu
V tisícoch EUR
K 1. januáru 2020

Opravná položka Brutto účtovná hodnota
1 242
35 271

Nové pohľadávky
Prehodnotenie výšky ECL opravnej položky
K 31. decembru 2020

260
-25
1 477

7 559
42 830

Zmena ECL z titulu pohybu pohľadávok z cash poolingu
K 31. decembru 2021

-365
1 112

18 918
61 748

24 Bankové úvery
Bankové úvery
V tisícoch EUR
Revolvingové bankové úvery
Bankové úvery spolu
74 | Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

2021

2020

21 430
21 430

-
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Spoločnosť má k 31. decembru 2021 s bankami uzatvorené zmluvy o revolvingových úverových linkách v celkovej výške 75
000 tisíc EUR (2020: 75 000 tisíc EUR) a kontokorentných úverových linkách v celkovej výške 0 tisíc EUR (2020: 100 000 tisíc
EUR). K 31. decembru 2021 mala Spoločnosť z týchto liniek vyčerpaných 21 430 tisíc EUR (2020: 0 tisíc EUR).
Krátkodobý úver je nominovaný v EUR. Reálnu hodnotu úveru predstavuje jeho účtovná hodnota, keďže vplyv diskontovania
nie je významný. Źiaden majetok, stroje a zariadenia alebo iné aktíva nie sú založené ako kolaterál za úver.
25 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
Výnosy pozostávajú z nasledovných položiek:
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
V tisícoch EUR
Služby poskytnuté dcérskym spoločnostiam, spoločnému podniku a akcionárovi
Ostatné tržby
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi spolu*

2021

2020

15 256
1 315
16 571

14 114
1 370
15 484

2021

2020

516
16 055
16 571

140
15 344
15 484

* Výnosy uvedené v tabuľke vyššie sú zahrnuté do segmentu ostatné v segmentálnej analýze (bod č. 33 poznámok)

Vykazovanie výnosov Spoločnosti z hľadiska momentu plnenia je nasledovné:
Vykazovanie výnosov Spoločnosti z hľadiska momentu plnenia
V tisícoch EUR
Výnosy vykázané k danému momentu
Výnosy vykázané v priebehu obdobia
Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi spolu
26 Spotreba materiálu, energií a iná spotreba
Nasledovné sumy boli zaúčtované ako náklady na spotrebu materiálu, energií a inú spotrebu:
Náklady na spotrebu materiálu, energií a inú spotrebu
V tisícoch EUR

2021

2020

Spotreba energií
Nákup elektrickej energie pre účely predaja
Spotreba ostatného materiálu a náhradných dielov
Spotreba materiálu, energií a iná spotreba spolu

1 061
526
269
1 856

1 063
360
207
1 630

V tisícoch EUR

2021

2020

Platy a mzdy
Príspevky do penzijných fondov so stanovenou výškou príspevku

6 042
1 017

5 997
925

111

84

Ostatné dlhodobé zamestnan. požitky – náklad na prácu za bežné obdobie a úrok.
náklady

22

20

Poistno-matematické precenenia záväzkov z ostat. dlhodobých zamestnaneckých
požitkov

-

13

2 282
9 474

2 068
9 107

27 Zamestnanecké požitky
Zamestnanecké požitky

Náklad na stanovené benefity splatné po ukončení zamestnania (bod č. 20
poznámok)

Ostatné sociálne náklady
Zamestnanecké požitky spolu
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28 Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové náklady
V tisícoch EUR

2021

2020

Náklady na informačné technológie a údržbu softvéru
Náklady na opravy a údržbu
Poštové a telekomunikačné služby
Bezpečnostná služba
Reklama a marketingové služby
Náklady na facility manažment
Náklady na projektový manažment
Cestovné
Dary
Poistenie
Poradenstvo
Štatutárny audit
Neaudítorské služby poskytnuté audítorskou firmou
Centrálne služby
Služby Call centra
Metrológia
Komunikácia
Ostatné prevádzkové náklady
Dane z majetku a z motorových vozidiel
Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkám, pôžičke a ku cash poolingu
Náklady na krátkodobé lízingy
Náklady na lízingy aktív s nízkou hodnotou
Ostatné nakupované služby
Ostatné prevádzkové náklady spolu

874
699
14
1 353
541
719
309
41
173
120
527
153
503
60
80
582
377
198
-339
2
94
1 369
8 449

750
596
14
1 356
493
732
659
41
335
119
1 006
188
52
438
1
90
277
257
198
136
2
53
1 371
9 164

Sieť firiem KPMG (2020: PwC) poskytla v roku 2021 neaudítorské služby v sume 0 tisíc EUR (2020: 57 tisíc EUR). Tieto služby sú
súčasťou služieb poskytnutých sieťou KPMG (2020: PWC) Skupine, ktorá pozostáva zo Spoločnosti a jej dcérskych spoločností,
v sume 0 tisíc EUR (2020: 77 tisíc EUR). V roku 2020 tieto služby predstavovali služby v oblasti HR benchmarkingu, školenia,
benchmarking interného auditu, hodnotenie efektívnosti backoffice, účtovné poradenské služby a dohodnuté testovacie
procedúry k deficitu OZE. Služby schválil Výbor pre audit Spoločnosti
29 Výnosy z dividend
Výnosy z dividend
V tisícoch EUR
Západoslovenská distribučná, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Energotel, a.s.
Výnosy z dividend spolu
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2021

2020

62 777
24 096
176
87 049

70 304
18 304
495
89 103
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30 Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové výnosy
V tisícoch EUR
Výnosy z operatívneho prenájmu investičných nehnuteľností (bod č. 8 poznámok)
Výnosy z operatívneho prenájmu – súvisiace služby
Výnosy z operatívneho prenájmu ostatného majetku (bod č. 6 poznámok)
Strata / zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z poplatkov za vystavené záruky v prospech dcérskych spoločností
Dotácie
Ostatné
Ostatné prevádzkové výnosy spolu

2021

2020

2 623
3 602
1 648
1 736
844
235
486
11 174

2 702
3 611
1 868
71
719
-243
66
8 794

31 Úrokové a podobné náklady
Úrokové a podobné náklady
V tisícoch EUR
Úrokové náklady z dlhopisov
Amortizácia transakčných nákladov z dlhopisov a podobných nákladov
Úrokový náklad z lízingov
Ostatné úrokové náklady
Ostatné finančné náklady
Úrokové a podobné náklady spolu

2021

2020

18 113
596
114
20
205
19 048

18 113
590
134
13
191
19 041

2021

2020

19 341
177
19 518

19 341
182
19 523

32 Úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
Úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
V tisícoch EUR
Úrokové výnosy z pôžičiek pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.
Ostatné úrokové výnosy
Úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery spolu
33 Segmentálna analýza
Prevádzkové segmenty sú také, ktoré predstavenstvo používa pri riadení činnosti Spoločnosti a jej dcérskych spoločností
(spolu ako “Skupina”), pri alokovaní zdrojov a prijímaní strategických rozhodnutí. Segmenty sú reportované za Skupinu
ako celok a vedenie nevyhodnocuje finančné informácie Spoločnosti samostatne. Skupina identifikuje svoje segmenty
na základe charakteru produktov a služieb, ktoré tieto segmenty poskytujú. Medzi prevádzkové segmenty Skupiny patria
(i) distribúcia elektriny, (ii) dodávka elektriny a plynu a (iii) ostatné činnosti ako je uvedené nižšie. Činnosť Skupiny sa
koncentruje na území Slovenska.
Hlavné ukazovatele, ktoré predstavenstvo používa pri svojom rozhodovaní, sú zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) a objem
investícií. Predstavenstvo samostatne monitoruje prevádzkové výsledky segmentov s cieľom prijať rozhodnutia o alokácii
zdrojov, zhodnotiť efekt tejto alokácie a posúdiť výkonnosť. Výnosy a náklady segmentov sú stanovené konzistentne so
spôsobom použitým v konsolidovanom výkaze ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku. Skupina neanalyzuje aktíva
a záväzky podľa prevádzkových segmentov. Jednotlivé typy produktov a služieb, od ktorých každý vykazovaný prevádzkový
segment odvodzuje svoje hospodárske výsledky, sú:
Distribúcia elektriny. Distribúcia elektriny distribučnou sieťou na západnom Slovensku. Distribúcia je regulované odvetvie
a preto Skupina musí umožniť prístup do svojej siete tretím stranám podľa podmienok schválených Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví “ÚRSO”.
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Dodávka elektriny a plynu. Dodávka elektriny a plynu veľkoodberateľom a individuálnym zákazníkom na Slovensku
a dodávka elektriny veľkoodberateľom v zahraničí. Táto činnosť je otvorená konkurencii ostatných dodávateľov. Tvorba cien
pre určité kategórie zákazníkov segmentu je regulovaná ÚRSO.
Vplyvom regulácie distribúcie a čiastočnej regulácie dodávky približne 78 % (2020: 92 %) EBITDA a 75 % (2020: 90 %) EBIT
Skupiny bolo tvorených predajom zákazníkom v rámci cenovej regulácie.
Výroba elektriny. Výroba elektriny v paroplynovej elektrárni.
Ostatné. Segment Ostatné zahŕňa činnosti, ktoré realizuje Spoločnosť spolu s jej dcérskymi spoločnosťami ZSE Energy
Solutions, s.r.o., ZSE MVE, s. r. o., ZSE Business Services, s. r. o., ZSE Energetické služby, s. r. o., EKOTERM, s.r.o. a BK a.s.
Predstavenstvo neposudzuje činnosť a výsledky Spoločnosti samostatne, ale v rámci segmentu Ostatné. Segment Ostatné
poskytuje hlavne centrálne funkcie ako centrálne služby, účtovníctvo, kontroling, ľudské zdroje a iné služby pre oblasť
dodávky aj distribúcie.
Segment realizuje aj výrobu elektrickej energie v dvoch malých vodných elektrárňach, obchodnú činnosť a tiež generuje
určité externé tržby v rámci projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe a v oblasti tepelného hospodárstva pre
tretie strany. Informácie za vykazované segmenty za rok 2021 sú nasledovné:
Informácie za vykazované segmenty za rok 2021
Distribúcia

Dodávka

Výroba

Ostatné

Eliminácie
a konsolidačné
úpravy

Výnosy od externých zákazníkov
Tržby medzi segmentmi
Výnosy za segment spolu

173 874
202 237
376 111

1 153 248
149 635
1 302 883

1 162
157 832
158 994

12 852
19 680
32 532

-529 384
-529 384

1 341 136

Nákup elektrickej energie, zemného
plynu na výrobu elektrickej energie
a súvisiace poplatky

-116 821

-1 085 458

-114 086

-13 232

511 018

-818 579

-59 543
-47 410

-161 612
-12 943
-19 139

-1 484
-4 207

-12 203
-9 523

76
2
21 496

-161 536
-86 171
-58 783

-

-

-

87 049

-86 873

176

Ostatné prevádzkové výnosy

4 999

2 613

12

11 532

-8 914

10 242

Výnosy zo sublízingu
Aktivácia vlastných nákladov

19 773

-

-

119
165

-119
707

20 645

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi
a amortizáciou (EBITDA)

177 109

26 344

39 229

96 439

-91 991

247 130

Odpisy dlhodobého hmotného majetku
a investičnej nehnuteľnosti

-67 175

-17

-934

-3 625

17 046

-54 705

Odpisy nehmotného majetku
Odpisy aktíva s právom na užívanie
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)
Objem investícií

-3 457
-7 306
99 171
120 225

-1 287
-827
24 213
1 399

-20
38 275
3 966

-199
-498
92 117
3 083

-215
5 555
-69 605
-2 558

-5 178
-3 076
184 171
126 115

V tisícoch EUR

Nákup zemného plynu na predaj
Zamestnanecké požitky
Ostatné prevádzkové náklady
Výnosy z dividend
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spolu
1 341 136

Výročná správa 2021 – Západoslovenská energetika, a.s.

Informácie za vykazované segmenty za rok 2020 sú nasledovné:
Informácie za vykazované segmenty za rok 2020
Distribúcia

Dodávka

Výroba

Ostatné

Eliminácie
a konsolidačné
úpravy

Skupina
spolu

Výnosy od externých zákazníkov
Tržby medzi segmentmi
Výnosy za segment spolu

157 253
195 405
352 658

1 051 047
43 328
1 094 375

1 723
106 289
108 012

820
17 061
17 881

-362 083
-362 083

1 210 843
1 210 843

Nákup elektrickej energie, zemného
plynu na výrobu elektrickej energie
a súvisiace poplatky

-99 417

-920 260

-94 374

-3 698

345 180

-772 569

Nákup zemného plynu na predaj
Zamestnanecké požitky
Ostatné prevádzkové náklady
Výnosy z dividend

-56 926
-43 481
-

-113 684
-11 961
-15 529
-

-1 314
-3 686
-

-9 351
-9 303
89 103

49
2
19 384
-88 608

-113 635
-79 550
-52 615
495

Štátna dotácia na nákup energie
z obnoviteľných zdrojov

20 478

-

-

-

-

20 478

Ostatné prevádzkové výnosy
Výnosy zo sublízingu
Aktivácia vlastných nákladov

5 449
17 636

2 349
-

12
-

8 794
177
264

-8 757
-177
602

7 847
18 502

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi
a amortizáciou (EBITDA)

196 397

35 290

8 650

93 867

-94 408

239 796

Odpisy dlhodobého hmotného majetku
a investičnej nehnuteľnosti

-69 424

-21

2 214

-3 511

17 356

-53 386

-4 478
-7 674
114 821
100 609

-1 841
-856
32 572
1 393

-5
10 859
2 837

-134
-448
89 774
3 699

80
5 703
-71 269
1 439

-6 378
-3 275
176 757
109 977

V tisícoch EUR

Odpisy nehmotného majetku
Odpisy aktíva s právom na užívanie
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)
Objem investícií

Súhrnné položky segmentov sú ocenené postupmi účtovania Spoločnosti pre jej externé reportovanie a teda jediným
rozdielom medzi informáciami o segmentoch a výsledkami Spoločnosti podľa IFRS v znení prijatom EÚ sú eliminácie vplyvu
konsolidácie dcérskych spoločností.
Odsúhlasenie EBIT za všetky segmenty na zisk Spoločnosti pred zdanením je nasledovné:
Odsúhlasenie EBIT za všetky segmenty na zisk Spoločnosti pred zdanením
V tisícoch EUR
EBIT spolu za všetky prevádzkové segmenty

2021
184 171

2020
176 757

Úrokové výnosy Skupiny
Úrokové a podobné náklady Skupiny
Eliminácia vplyvu konsolidácie dcérskych spoločností
Zisk pred zdanením Spoločnosti

2
-17 347
-75 138
91 688

11
-17 596
-68 795
90 377

Ostatné vyššie uvedené položky výnosov a nákladov za „Skupinu spolu“ by sa rovnali položkám vo výkaze ziskov a strát
a ostatných súhrnných ziskov za Spoločnosť po vylúčení vplyvu konsolidácie dcérskych spoločností a účtovaním o podiele
na vlastnom imaní spoločného podniku.
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Ostatné vyššie uvedené položky výnosov a nákladov za „Skupinu spolu“ by sa rovnali položkám vo výkaze ziskov a strát
a ostatných súhrnných ziskov za Spoločnosť po vylúčení vplyvu konsolidácie dcérskych spoločností a účtovaním o podiele na
vlastnom imaní spoločného podniku.
Odsúhlasenie objemu investícií za všetky prevádzkové segmenty na platby Spoločnosti za nákup dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku je nasledovné:
Odsúhlasenie objemu investícií za všetky prevádzkové segmenty na platby
Spoločnosti za nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
V tisícoch EUR
Objem investícií spolu za všetky prevádzkové segmenty

2021
126 115

2020
109 977

Nákup emisných kvót CO2
Majetok obstaraný avšak zatiaľ nezaplatený
Platby za majetok obstaraný v predchádzajúcich obdobiach

26 859
-30 398
27 307

27 973
-32 205
21 071

Prvá konsolidácia BK,a.s.- platby za majetok obstaraný počas konsolidácie dcérskej
spoločnosti

-11 793

-

-135 885
2 205

-121 855
4 961

Eliminácia vplyvu konsolidácie dcérskych spoločností
Platby za nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok v segmente distribúcie elektriny k 31. decembru 2021 predstavoval 93 % celkového
dlhodobého hmotného majetku Skupiny (2020: 99 %).
Údaje za účtovnú jednotku ako celok. Výnosy sú analyzované v bode č. 25 poznámok. Takmer všetky výnosy Spoločnosti
sú od zákazníkov so sídlom v Slovenskej republike a takmer všetok dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Spoločnosti sa
nachádza v Slovenskej republike
34 Riadenie finančného rizika
Činnosti, ktoré Spoločnosť vykonáva, ju vystavujú určitým finančným rizikám: trhovému riziku, úverovému riziku a riziku
likvidity. Medzi hlavné finančné nástroje Spoločnosti patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku, peniaze a peňažné
ekvivalenty, emitované dlhopisy, poskytnuté pôžičky dcérskym spoločnostiam, pohľadávky a záväzky z cash poolingu
a krátkodobé bankové vklady a úvery.
Kurzové riziko. Spoločnosť obchoduje hlavne na domácom trhu a jej výnosy, náklady a krátkodobé bankové vklady sú
denominované v EUR. Manažment nepovažuje kurzové riziko za významné vo vzťahu k činnosti Spoločnosti, nakoľko
uskutočňuje len nevýznamný objem transakcií v inej mene než EUR. Rozumne možná zmena spotového výmenného kurzu
EUR voči cudzí menám by ku koncu účtovného obdobia nemala žiadny vplyv na hospodársky výsledok Spoločnosti.
Riziko cien akcií a obchodných podielov. Vzhľadom na to, že Spoločnosť nemá významné investície do akcií resp.
obdobných finančných nástrojov, ktoré sa oceňujú v reálnej hodnote, nie je vystavená významnému cenovému riziku
vyplývajúcemu z cien akcií a obchodných podielov.
Riziko úrokovej sadzby. Spoločnosť nie je vystavená významnému riziku zo zmien trhových úrokových mier, pretože
všetky jej finančné aktíva a záväzky, vrátane emitovaných dlhopisov, majú pevne stanovené úrokové miery. Rozumne
možná zmena trhových úrokových mier, ako napríklad Euribor, by ku koncu účtovného obdobia nemala žiadny vplyv na
hospodársky výsledok Spoločnosti.
Cenové komoditné riziko. Spoločnosť nie je vystavená významnému komoditnému cenovému riziku, pretože nemá žiadne
významné komoditné zmluvy.
Úverové (kreditné) riziko. Spoločnosť je vystavená úverovému riziku, ktoré predstavuje riziko, že jedna zo strán
finančného nástroja spôsobí finančnú stratu druhej strane nesplnením svojho záväzku.
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Vystavenie sa úverovému riziku vzniká ako dôsledok predaja služieb Spoločnosti s odloženou dobou splatnosti ako aj
v dôsledku iných transakcií s ďalšími subjektmi, ktoré vedú ku vzniku finančných aktív. Od 1. júla 2007, po právoplatnom
odčlenení, sú dcérske spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s. hlavnými zákazníkmi Spoločnosti.
Maximálnu expozíciu Spoločnosti z úverového rizika k súvahovému dňu predstavuje účtovná hodnota peňažných
prostriedkov a ich ekvivalentov (bod č. 15 poznámok), pohľadávok z cash poolingu (bod č. 23 poznámok), úverov
poskytnutých dcérskej spoločnosti (bod č. 12 poznámok), pohľadávok z finančného lízingu (bod č. 11 poznámok),suma
ručenia za záväzky dcérskych spoločností (bod č. 41 poznámok) a prijaté bankové úvery (bod č. 24 poznámok).
Pokiaľ ide o banky a finančné inštitúcie, Spoločnosť má obchodné vzťahy len s tými, ktoré majú vysoký nezávislý rating.
Úverová kvalita zostatkov v bankách je uvedená v bode č. 15 poznámok a úverová kvalita pohľadávok z obchodného
styku je analyzovaná v bode č. 14 poznámok. V bode č. 5 poznámok sú uvedené informácie o ECL, a teda aj o kreditnej
kvalite pôžičiek poskytnutých dcérskej spoločnosti a o vydaných finančných zárukách.
Spoločnosť bola k 31. decembru 2021 a 2020 vystavená významnej koncentrácii úverového rizika v súvislosti
s pohľadávkami Spoločnosti voči Západoslovenskej distribučnej, a.s. a ZSE Energia a.s. Spoločnosť riadi toto riziko formou
uzatvorených zmlúv o cash poolingu. Aj napriek tomu, že splatenie pohľadávok môže byť ovplyvnené ekonomickými
faktormi, manažment sa domnieva, že Spoločnosť nie je vystavená významnému riziku väčších strát ako vo výške
vytvorených opravných položiek. Kríza spojená s COVID-19 zasiahla Spoločnosť len minimálne. Keďže Spoločnosť pôsobí
ako servisná organizácia pre svoje dcérske spoločnosti a iné spriaznené strany, v súčasnosti neeviduje významný dopad
zvýšených pohľadávok po splatnosti.
Riziko likvidity. Riziko likvidity znamená, že Spoločnosť môže mať ťažkosti so splnením svojich povinností v súvislosti
s finančnými záväzkami. Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných
prostriedkov, dostupnosti finančných prostriedkov prostredníctvom ešte nečerpaných úverových liniek a možnosti
uzatvárať trhové pozície. Vzhľadom na dynamický charakter činností sa Spoločnosť snaží udržať flexibilitu financovania
prostredníctvom otvorených úverových liniek. Spoločnosť sa tiež spolieha na likviditu finančných trhov a svoju schopnosť
refinancovať emitované dlhopisy v strednodobom horizonte.
Spoločnosť pravidelne monitoruje svoju pozíciu likvidity a využíva cash pooling s dcérskymi spoločnosťami na
optimalizáciu využívania peňažných prostriedkov v rámci Skupiny. Spoločnosť využíva aj výhody zmluvných podmienok
medzi Spoločnosťou a jej dodávateľmi na zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre jej potreby. Splatnosť
dodávateľských faktúr je v priemere 60 dní. Plán peňažných tokov je pripravovaný týždenne nasledovne: (a) očakávané
budúce peňažné toky z hlavných činností Spoločnosti a (b) očakávané budúce peňažné toky zabezpečujúce činnosť
Spoločnosti a vysporiadanie všetkých záväzkov Spoločnosti vrátane daní. Plán peňažných tokov slúži na zistenie
momentálnej potreby hotovosti a ak má Spoločnosť dostatok zdrojov, umožňuje jej to krátkodobo ich uložiť v bankách.
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Nasledujúca tabuľka analyzuje nediskontované sumy finančných záväzkov Spoločnosti podľa príslušných skupín
splatností a to na základe zostatkovej doby do zmluvného dátumu splatnosti. Analýza splatnosti k 31. decembru 2021 je
nasledovná:
Analýza splatnosti k 31. decembru 2021
Na požiadanie
a menej
ako 1 mesiac

Od
1 do 3
mesiacov

Od
3 do 12
mesiacov

Od
12 mesiacov
do 5 rokov

Nad
5 rokov

Spolu

21,430

5 513
-

12 600
-

315 000
34 650
-

315 000
11 025
-

630 000
63 788
21 430

83

166

748

3 988

413

5 398

2 103

1 493

-

-

-

3 596

Ostatné dohadné záväzky
(bod č. 22 poznámok)

590

185

404

-

-

1 179

Ostatné finančné záväzky
(bod č. 22 poznámok)

41

-

-

-

-

41

7 227

-

-

-

-

7 227

Vystavené záruky (bod č. 41 poznámok)

246 601

-

-

-

-

246 601

Budúce platby spolu, vrátane budúcej
istiny a úrok. platieb

278 075

7 357

13 752

353 638

326 438

979 260

Na požiadanie
a menej
ako 1 mesiac

Od
1 do 3
mesiacov

Od
3 do 12
mesiacov

Od
12 mesiacov
do 5 rokov

Nad
5 rokov

Spolu

-

5 513

12 600

315 000
47 250

315 000
16 537

630 000
81 900

105

210

945

5 020

445

6 725

1 983

885

-

-

-

2 868

Ostatné dohadné záväzky
(bod č. 22 poznámok)

613

190

98

-

-

901

Ostatné finančné záväzky
(bod č. 22 poznámok)

9

-

-

-

-

9

79 422

-

-

-

-

79 422

Vystavené záruky (bod č. 41 poznámok)

214 995

-

-

-

-

214 995

Budúce platby spolu, vrátane budúcej
istiny a úrok. platieb

299 127

6 798

13 643

367 270

331 982

1 016 820

V tisícoch EUR
Záväzky
Emitované dlhopisy – istina
Emitované dlhopisy – budúce úroky
Bankové úvery (bod č. 24 poznámok)
Záväzky z lízingu (vrátane platieb
budúcich úrokov)
Záväzky z obchod. styku
(bod č. 22 poznámok)

Záväzky z cash poolingu
(bod č. 23 poznámok)

Analýza splatnosti k 31. decembru 2020 je nasledovná:
Analýza splatnosti k 31. decembru 2020
V tisícoch EUR
Záväzky
Emitované dlhopisy – istina
Emitované dlhopisy – budúce úroky
Záväzky z lízingu (vrátane platieb
budúcich úrokov)
Záväzky z obchod. styku
(bod č. 22 poznámok)

Záväzky z cash poolingu
(bod č. 23 poznámok)
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35 Riadenie kapitálu
Cieľom Spoločnosti pri riadení kapitálu je zabezpečiť schopnosť pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú návratnosť
kapitálu pre akcionárov, úžitky pre ostatné zainteresované strany a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom udržať
nízke náklady financovania. Spoločnosť spravuje kapitál vykázaný podľa IFRS v znení prijatom EÚ ako vlastné imanie k 31.
decembru 2021 v hodnote 372 562 tisíc EUR (2020: 371 293 tisíc EUR). Spoločnosť môže ovplyvniť výšku dividend akcionárom
alebo vrátiť akcionárom kapitál s cieľom udržať alebo upraviť štruktúru kapitálu.
Vedenie Spoločnosti sa pri riadení kapitálu zameriava na maximalizáciu návratnosti investovaného kapitálu. Spoločnosť
nepodlieha externým regulatórnym minimálnym požiadavkám na výšku jej kapitálu.
36 Pohyby v záväzkoch z finančných aktivít
Nasledujúca tabuľka analyzuje finančné záväzky a pohyby finančných záväzkov za každé z prezentovaných období:
Finančné záväzky a pohyby finančných záväzkov
V tisícoch EUR
Stav k 1. januáru 2021
Nepeňažné pohyby
Úbytky lízingov
Úrokové náklady
Umorovanie transakčných nákladov z dlhopisov
Ostatné
Platby
Úhrada úrokov
Prijaté bankové úvery
Splatenie istiny záväzkov z lízingu
Stav k 31. decembru 2021

Emitované
dlhopisy

Bankové
úvery

Záväzky
z lízingu

Spolu

634 696

-

6 179

640 875

18 113
452
-

14
-

-32
114
-96

-32
18 241
452
-96

-18 113
635 148

-14
21 430
21 430

-114
-1 015
5 036

-18 241
21 430
-1 015
661 614

Emitované
dlhopisy

Bankové
úvery

Záväzky
z lízingu

Spolu

634 244

-

7 174

641 418

18 113
452
-

-

181
134
-55

181
18 247
452
-55

-18 113
634 696

-

-134
-1 121
6 179

-18 247
-1 121
640 875

Finančné záväzky a pohyby finančných záväzkov
V tisícoch EUR
Stav k 1. januáru 2020
Nepeňažné pohyby
Prírastky lízingov
Úrokové náklady
Umorovanie transakčných nákladov z dlhopisov
Ostatné
Platby
Úhrada úrokov
Splatenie istiny záväzkov z lízingu
Stav k 31. decembru 2020
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37 Vzájomné započítavanie finančných aktív a záväzkov
Finančné nástroje, ktoré sú predmetom vzájomného započítavania, rámcových zmlúv o započítavaní, a iných podobných
dojednaní, sú k 31. decembru 2021 nasledovné:
Vzájomné započítavanie finančných aktív a záväzkov
Brutto
sumy pred
započítaním vo
výkaze finančnej
pozície
V tisícoch EUR
Aktíva
Pôžičky poskytnuté
dcérskej spol.
Pohľadávky z cash
poolingu
Celkové aktíva, kt. sú
predmetom možného
zápočtu alebo podob.
dohôd
Záväzky
Záväzky z cash poolingu
Celkové záväzky, kt. sú
predmetom možného
zápočtu alebo podob.
dohôd

(a)

Brutto sumy
započítané
vo výkaze
finančnej
pozície
(b)

Netto sumy
po započítaní
vo výkaze
finančnej
pozície
(c) = (a) - (b)

Sumy vzájomne
nezapočítaného
výkaze
finančnej pozície
Finančné
nástroje

Netto
expozícia

(c) - (d) - (e)

(d)

Prijatý
hotovostný
kolaterál
(e)

632 007

-

632 007

6 479

-

625 528

60 636

-

60 636

748

-

59 888

692 643

-

692 643

7 227

-

685 416

7 227

-

7 227

7 227

-

-

7 227

-

7 227

7 227

-

-

Finančné nástroje, ktoré sú predmetom vzájomného započítavania, rámcových zmlúv o započítavaní, a iných podobných
dojednaní, sú k 31. decembru 2020 nasledovné:
Vzájomné započítavanie finančných aktív a záväzkov
Brutto
Brutto sumy
sumy pred
započítané
započítaním vo
vo výkaze
výkaze finančnej
finančnej
pozície
pozície
V tisícoch EUR
Aktíva
Pôžičky poskytnuté
dcérskej spol.
Pohľadávky z cash
poolingu
Celkové aktíva, kt. sú
predmetom možného
zápočtu alebo podob.
dohôd
Záväzky
Záväzky z cash poolingu
Celkové záväzky, kt. sú
predmetom možného
zápočtu alebo podob.
dohôd

(a)

(b)

Netto sumy
po započítaní
vo výkaze
finančnej
pozície
(c) = (a) - (b)

Sumy vzájomne
nezapočítaného
výkaze
finančnej pozície

Netto
expozícia

(c) - (d) - (e)

(d)

Prijatý
hotovostný
kolaterál
(e)

Finančné
nástroje

632 007

-

632 007

20 201

-

611 806

41 353

-

41 353

41 353

-

-

673 360

-

673 360

61 554

-

611 806

79 422

-

79 422

61 554

-

17 868

79 422

-

79 422

61 554

-

17 868
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Suma vzájomne započítaná vo výkaze finančnej pozície uvedená v stĺpci (b) je určená ako (i) brutto suma pred započítaním
vo výkaze finančnej pozície uvedená v stĺpci (a) alebo (ii) suma súvisiaceho finančného nástroja, ktorý je možno započítať,
podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Podobne, sumy v stĺpci (d) a (e) sú limitované do sumy uvedenej v stĺpci (c) za každý
individuálny finančný nástroj tak, aby výsledná netto expozícia nebola podhodnotená.
Spoločnosť má možnosť vzájomného započítavania; príslušná legislatíva umožňuje Spoločnosti jednostranné započítanie
pohľadávok a záväzkov, ktoré sú splatné, znejúce na rovnakú menu a neuhradené voči rovnakej protistrane.
38 Zverejnenie reálnych hodnôt
Ocenenia reálnou hodnotou sú analyzované podľa úrovne reálnych hodnôt a to nasledovne: (i) úroveň jeden predstavujú
ocenenia (neupravenou) cenou kótovanou na aktívnych trhoch pre identické aktíva alebo záväzky, (ii) úroveň dva
predstavujú oceňovacie techniky so všetkými podstatnými vstupnými premennými pre aktíva alebo záväzky, ktoré sú
podložené trhovými údajmi buď priamo (t.j. ako ceny) alebo nepriamo (t.j. odvodené z cien) a (iii) úroveň 3 predstavujú
ocenenia, ktoré nie sú založené na trhových údajoch (t.j. ide o subjektívne vstupné premenné). V prípade že ocenenie
reálnou hodnotou používa trhové vstupné premenné, ktoré si však vyžadujú významnú úpravu, toto ocenenie spadá do
úrovne 3. Významnosť vstupnej premennej pri ocenení sa vyhodnocuje voči sume reálnej hodnoty ako celku.
Aktíva a záväzky, ktoré neboli ocenené reálnou hodnotou, a pre ktoré sa reálna hodnota zverejňuje
Reálna hodnota analyzovaná podľa hierarchie reálnych hodnôt a účtovná hodnota aktív a záväzkov, ktoré nie sú ocenené
reálnou hodnotou, sú nasledovné:
Zverejnenie reálnych hodnôt

V tisícoch EUR

31. december 2021
Reálna
Reálna
Účtovná
hodnota
hodnota
hodnota
úrovne 1
úrovne 2

31. december 2020
Reálna
Reálna
Účtovná
hodnota hodnota
hodnota
úrovne 1 úrovne 2

Aktíva
Pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti
vrátane neuhradených úrokov (pozn. č. 12)

-

679 530

632 007

-

696 512

632 007

Pohľadávky z obchod. styku, netto (pozn. č. 14)
Pohľadávky z finančného lízingu (pozn.č. 11)
Pohľadávky z cash poolingu (pozn. č. 23)
Peniaze a peňažné ekvivalenty (pozn. č. 15)
Spolu

-

8 826
1 578
60 636
8 422
758 992

8 826
1 578
60 636
8 422
711 469

-

3 462
1 804
41 353
74 740
817 871

3 462
1 804
41 353
74 740
753 366

673 251
673 251

21 430
3 596
1 179
41
1 404
7 227
34 877

635 148
21 430
3 596
1 179
41
1 629
7 227
670 250

696 512
696 512

2 868
901
9
470
79 422
83 670

634 696
2 868
901
9
1 051
79 422
718 947

Záväzky
Emitované dlhopisy (pozn. č. 18)
Bankové úvery (pozn. č. 24)
Záväzky z obchod. styku (pozn. č. 22)
Ostatné dohadné záväzky (pozn. č. 22)
Ostatné finančné záväzky (pozn. č. 22)
Vydané finančné záruky (bod č. 41 poznámok)
Záväzky z cash poolingu (pozn. č. 23)
Spolu
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Reálna hodnota záväzkov z lízingu sa v súlade s odsekom 29 štandardu IFRS 7 nezverejňuje.
Reálna hodnota pôžičiek poskytnutých dcérskej spoločnosti (bod č. 12 poznámok) bola stanovená na základe ceny
súvisiacich emitovaných dlhopisov, ktoré sú obchodované na finančnom trhu.
Reálna hodnota emitovaných dlhopisov bola stanovená na základe kótovanej trhovej ceny dlhopisov
(bod č. 18 poznámok).
Reálne hodnoty ostatného finančného majetku a záväzkov sa blížia k ich účtovnej hodnote.
39 Analýza finančných nástrojov podľa kategórie ich ocenenia
Pre účely oceňovania podľa IFRS 9 „Finančné nástroje“ finančné aktíva sa klasifikujú do týchto kategórií: a) finančné aktíva
FVTPL; b) dlhové nástroje FVOCI, c) nástroje vlastného imania FVOCI a d) finančné aktíva v AC. Finančné aktíva FVTPL majú
dve podkategórie: i) aktíva povinne oceňované FVTPL a ii) aktíva takto zaradené pri obstaraní alebo následne. Okrem tohto,
pohľadávky z finančného lízingu tvoria samostatnú kategóriu. Všetky finančné aktíva a záväzky spoločnosti sú oceňované
v amortizovanej hodnote („AC“). Lízingové záväzky boli ocenené a účtované podľa IFRS 16, Lízingy.
40 Podmienené záväzky a prísľuby
Daňové podmienené záväzky. Slovenská daňová legislatíva obsahuje viacero ustanovení, ktoré umožňujú viac ako jednu
interpretáciu. Interpretácia podnikateľských aktivít Spoločnosti jej vedením nemusí nevyhnutne zodpovedať interpretácii
týchto aktivít daňovými úradmi, avšak rozsah tohto rizika nie je možné spoľahlivo kvantifikovať. Účtovné obdobia 2017 až
2021 podliehajú možnosti daňovej kontroly, avšak v prípade otázok transferového oceňovania cezhraničných transakcií
podliehajú kontrole aj skoršie obdobia.
Investičné výdavky. K 31. decembru 2021 Spoločnosť uzavrela zmluvy na budúce dodávky dlhodobého hmotného majetku
v celkovej sume 11 141 tisíc EUR (2020: 7 633 tisíc EUR). Otvorené zmluvy na budúce dodávky nehmotného majetku boli
v sume 602 tisíc EUR (2020: 250 tisíc EUR).
41 Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami
Hlavnými spriaznenými stranami Spoločnosti sú (a) jej akcionári, ktorí majú nad Spoločnosťou spoločnú kontrolu ako je
uvedené v bodoch č. 1 a 16 poznámok: (i) Vláda Slovenskej republiky a (ii) E.ON, ako aj (b) kľúčové vedenie a (c) ich dcérske
spoločnosti a spoločné podniky. Spoločnosť uplatňuje výnimku zo zverejnenia transakcií s Vládou Slovenskej republiky
a entitami, nad ktorými Vláda Slovenskej republiky má kontrolu, spoločnú kontrolu alebo podstatný vplyv. Táto výnimka
sa nevzťahuje na individuálne významné transakcie, ako napríklad daňové náklady a zaplatené dane, iné nákupy od
spoločnosti, v ktorej Vláda Slovenskej republiky významný podiel a iné transakcie, ktoré sú uvedené nižšie.
Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami boli za rok 2021 nasledovné:
Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Ministerstvo
hospodárstva
V tisícoch EUR
Slovenskej
republiky
Predaj, finančné a ostatné
prevádzkové výnosy
Výnosy z dividend
Nákup a náklady
Pohľadávky iné ako dane
Záväzky iné ako dane
Schválené a zaplatené dividendy

E.ON
Slovensko,
a.s

Skupina
E.ON**

Vláda
Slovenskej
republiky*

9

158

13

20

46 918

1 012

45 697

34 945

1 095
29
586
8 960

120
23
19
-

86 873
3 741
708 175
11 469
-

176
6
98
4
-

Dcérske
Spoločný
spoločnosti
podnik
(pozn. č. 10) (pozn. č. 10)

* Stĺpec Vláda Slovenskej republiky predstavuje individuálne významné transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo
významným vplyvom Vlády Slovenskej republiky.
** Stĺpec Skupina E.ON predstavuje transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom skupiny E.ON.
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Dane z príjmov sú uvedené vo výkaze finančnej pozície, vo výkaze ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov a strát, vo
výkaze peňažných tokov a ďalej sú analyzované v bode č. 19 poznámok. Záväzok z DPH je uvedený v bode č. 22 poznámok.
Majetkové dane a daň z motorových vozidiel je uvedená v bode č. 28 poznámok.
Informácie o pôžičkách poskytnutých dcérskej spoločnosti sú uvedené v bode č. 12 poznámok. Informácie k pohľadávkam
a záväzkom z cash poolingu sú uvedené v bode č. 23 poznámok.
Predaje Spoločnosti zahŕňajú najmä podporné služby poskytované dcérskym spoločnostiam. Služby dcérskym spoločnostiam
a akcionárovi sú poskytované na základe rámcových servisných zmlúv uzavretých na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou.
Nájomné a budúce platby nájomného, ktoré sú uvedené v bode č. 8 poznámok sú od dcérskych spoločností.
Zaplatená daň z príjmov predstavuje:
Zaplatená daň z príjmov
V tisícoch EUR
Splatná daň z príjmov pri štandardnej sadzbe 21 % (2020: 21 %) – viď bod č. 19 pozn.
(Záväzok) / pohľadávka zo splatnej dane z príjmov na začiatku účtovného obdobia
(Pohľadávka) / záväzok zo splatnej dane z príjmov na konci účtovného obdobia
Vratka dane / zaplatená daň z príjmov

2021

2020

- 1 843
49
1 271
-523

-452
-98
-49
-599

Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami boli za rok 2020 nasledovné
Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Ministerstvo
hospodárstva
V tisícoch EUR
Slovenskej
republiky

E.ON
Slovensko,
a.s

Skupina
E.ON**

Vláda
Slovenskej
republiky*

-

140

52

25

42 127

1 009

37 809

28 912

1 238
20
239
7 414

130
25
18
-

88 608
2 810
684 732
83 589
-

495
2
98
-

Predaj, finančné a ostatné
prevádzkové výnosy
Výnosy z dividend
Nákup a náklady
Pohľadávky iné ako dane
Záväzky iné ako dane
Schválené a zaplatené dividendy

Dcérske
Spoločný
spoločnosti
podnik
(pozn. č. 10) (pozn. č. 10)

* Stĺpec Vláda Slovenskej republiky predstavuje individuálne významné transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo
významným vplyvom Vlády Slovenskej republiky.
** Stĺpec Skupina E.ON predstavuje transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom skupiny E.ON.

Spoločnosť sa zaručila za záväzky z nákupov dcérskych spoločností nasledovne:
Záruka za záväzky z nákupov dcérskych spoločností
31. december 2021
V tisícoch EUR
ZSE Energia, a.s.
ZSE Elektrárne, s.r.o.
Spolu

Maximálna Ručené záväzky
suma k súvahovému
ručenia
dňu
106 601
140 000
246 601

37 128
19 384
56 512

31. december 2020
Účtovná
hodnota /
rezerva*
650
979
1 629

MaximálnaRučené záväzky
suma k súvahovému
ručenia
dňu
104 995
110 000
214 995

28 075
15 767
43 842

Účtovná
hodnota /
rezerva*
663
388
1 051

* Zahrnuté do „Záväzkov iné ako dane” vo vyššie uvedených tabuľkách transakcií a zostatkov so spriaznenými stranami.
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Tabuľky s transakciami s vládou spriaznenými stranami uvedené vyššie a na predchádzajúcej strane neobsahujú
individuálne nevýznamné transakcie, ako napríklad s ministerstvami a mnohými vládou kontrolovanými alebo inak
s vládou spriaznenými podnikmi za bežných obchodných podmienok. Vedenie neidentifikovalo ďalšie transakcie s vládou
spriaznenými stranami, ktoré sú kolektívne, avšak nie individuálne, významné.
Kľúčové vedenie pozostáva z (a) členov predstavenstva, (b) členov dozornej rady a (c) riaditeľov divízií. Požitky a odmeny
členov kľúčového vedenia predstavovali:
Požitky a odmeny členov kľúčového vedenia
V tisícoch EUR

2021

2020

Predstavenstvo a ostatné kľúčové vedenie
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Príspevky do penzijných fondov so stanovenou výškou príspevku
Požitky a odmeny členov predstavenstva a ostatného kľúčového vedenia spolu

592
81
673

667
76
743

Dozorná rada
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Príspevky do penzijných fondov so stanovenou výškou príspevku
Požitky a odmeny členov dozornej rady spolu

139
23
162

117
19
136

42 Udalosti po konci účtovného obdobia
Nedávny ozbrojený konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a súvisiace udalosti zvýšili vnímané riziká podnikania
v energetickom sektore. Uvalenie ekonomických sankcií na ruské fyzické a právnické osoby Európskou úniou, Spojenými
štátmi americkými, Japonskom, Kanadou, Austráliou a inými viedlo k zvýšenej ekonomickej neistote na trhoch a zvýšilo
volatilitu cien energií. Dlhodobé účinky nedávno zavedených sankcií, ako aj hrozbu ďalších budúcich sankcií, je ťažké v tejto
chvíli určiť. Ku dňu schválenia tejto individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie vojnový konflikt pokračuje. Výsledok
a dopady konfliktu je ťažké predvídať, no môže mať negatívny dopad na slovenskú ekonomiku. Prípadná eskalácia konfliktu
a sankcií by mohla negatívne ovplyvniť výsledky a finančnú situáciu Spoločnosti, avšak v súčasnosti nie je možné určiť, či
toto riziko nastane a v akej miere.
Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravu alebo zverejnenie v tejto
individuálnej účtovnej závierke.
Vedenie schválilo túto účtovnú závierku na zverejnenie dňa 31. marca 2022:

Markus Kaune							
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ				
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Konsolidovaný výkaz finančnej pozície
Konsolidovaný výkaz finančnej pozície
V tisícoch EUR
AKTÍVA
Dlhodobé aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Investičná nehnuteľnosť
Práva na užívanie majetku
Investície účtované metódou podielu na vlastnom imaní
Pohľadávky z odloženej dane z príjmov
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Ostatný dlhodobý majetok
Dlhodobé aktíva spolu
Obežné aktíva
Zásoby
Poskytnuté pôžičky
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Ostatný obežný majetok
Obežné aktíva spolu
AKTÍVA SPOLU
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Nerozdelený zisk / (neuhradená strata)
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej spoločnosti spolu
Menšinové podiely
VLASTNÉ IMANIE SPOLU
ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
Emitované dlhopisy
Záväzky z lízingu
Záväzky z odloženej dane z príjmov
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Zamestnanecké požitky po ukončení zamestnania
Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky
Zmluvné záväzky z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé záväzky
Emitované dlhopisy a záväzok z úrokov z dlhopisov
Úvery
Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmov
Rezervy na ostatné záväzky a náklady
Zmluvné záväzky z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov
Krátkodobé záväzky spolu
ZÁVÄZKY SPOLU
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU

Pozn.

31. december 2021

31. december 2020

6
7
8
9
10
18
12

1 037 593
79 896
1 409
23 911
558
24 006
2 693
133
1 170 199

973 183
61 050
24 230
558
20 448
1 723
704
1 081 896

11

7 251
236 770
10 787
564
255 372
1 425 571

7 090
202
163 753
82 640
253 685
1 335 581

196 969
39 421
30 938
267 328
2 112
269 440

196 969
39 421
-19 199
217 191
217
217 408

16
9
18
23
19
20
22

628 267
21 116
48 019
8 861
9 018
2 249
101 465
818 995

627 815
21 005
44 848
5 844
13 043
2 342
101 056
815 953

16
17
9
23

6 881
22 566
3 236
221 758
3 262
71 202
8 231
337 136
1 156 131
1 425 571

6 881
3 507
224 998
12 292
46 688
7 854
302 220
1 118 173
1 335 581

12
13

14
15

31,32

21
22

Konsolidovaná účtovná závierka za rok ukončený 31. decembra 2021 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi
finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a schválená na zverejnenie predstavenstvom dňa 31. marca 2022.

Markus Kaune
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Marian Rusko
Člen predstavenstva

Súvisiace poznámky č. 1 až 40 predstavujú integrálnu súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov
V tisícoch EUR
Výnosy z predaja elektrickej energie a ostatné výnosy
Výnosy z predaja plynu

Pozn.
24
24

2021
1 161 439
179 697

2020
1 085 441
125 402

25

-818 579

-772 569

26

-161 536
-86 171

-113 635
-79 550

6, 8

-54 705

-53 386

7
9
27

-5 178
-3 076
-58 783

-6 378
-3 275
-52 615

10

176

495

39
28

10 242
20 645
184 171

20 478
7 847
18 502
176 757

2
-17 347
-17 345
166 826

11
-17 596
-17 585
159 172

18

-31 249
135 577

-23 601
135 571

Poistno-matematické precenenie záväzkov zo
zamestnaneckých požitkov

19

4 572

-1 687

Odložená daň k poistno-matematickému preceneniu záväzkov
zo zamestnaneckých požitkov

18

-542

353

4 030
139 607

-1 334
134 237

31, 32

135 709
-132

135 571
-

31, 32

139 739
-132

134 237
-

Nákup elektrickej energie, zemného plynu na výrobu elektrickej
energie a súvisiace poplatky
Nákup zemného plynu na predaj
Zamestnanecké požitky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku a investičnej
nehnuteľnosti
Odpisy nehmotného majetku
Odpisy práv na užívanie majetku
Ostatné prevádzkové náklady
Podiel na zisku z investícií účtovaných metódou podielu na
vlastnom imaní
Štátna dotácia na nákup energie z obnoviteľných zdrojov
Ostatné prevádzkové výnosy
Aktivované vlastné náklady
Zisk z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy / (náklady)
Úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
Úrokové a podobné náklady
Finančné náklady, netto
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk za rok

29

Ostatné súhrnné (straty) / zisky
Položky, ktoré následne nebudú preklasifikované do zisku alebo
straty

Ostatné súhrnné zisky / (straty) spolu za rok
Celkové súhrnné zisky spolu za rok
Zisk / (strata) za rok pripadá na:
- vlastníkov materskej spoločnosti
- menšinové podiely
Celkové súhrnné zisky / (straty) spolu za rok pripadajú na:
- vlastníkov materskej spoločnosti
- menšinové podiely

Súvisiace poznámky č. 1 až 40 predstavujú integrálnu súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
Pripadajúce na vlastníkov materskej spoločnosti
V tisícoch EUR

Nerozdelený
Základné
Zákonný
zisk /
imanie rezervný fond (neuhradená
Strata)

Zostatok k 1. januáru 2020

Spolu

Menšinové
Vlastné
podiely imanie spolu

196 969

39 421

-80 910

155 480

-

155 480

Zisk za rok
Ostatné súhrnné straty za rok
Celkové súhrnné zisky za rok 2020

-

-

135 571
-1 334
134 237

135 571
-1 334
134 237

-

135 571
-1 334
134 237

Schválené a zaplatené dividendy
(bod č. 14 poznámok)

-

-

-74 135

-74 135

-

-74 135

Obstaranie dcérskej spoločnosti
(bod č. 1 poznámok)

-

-

-

-

217

217

196 969

39 421

1 609
-19 199

1 609
217 191

217

1 609
217 408

Zisk za rok
Ostatné súhrnné straty za rok
Celkové súhrnné zisky za rok 2021

-

-

135 709
4 030
139 739

135 709
4 030
139 739

-132
-132

135 577
4 030
139 607

Schválené a zaplatené dividendy
(bod č. 14 poznámok)

-

-

-89 602

-89 602

-

-89 602

Obstaranie dcérskej spoločnosti
(bod č. 1, 31 poznámok)

-

-

-

-

2 027

2 027

196 969

39 421

30 938

267 328

2 112

269 440

Ostatné
Zostatok k 31. decembru 2020

Zostatok k 31. decembru 2021

Súvisiace poznámky č. 1 až 40 predstavujú integrálnu súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
V tisícoch EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zisk pred zdanením

2021

2020

166 826

159 172

54 705
3 076
-2 073
19 787
-667
5 178
-2
16 980
-954
-176
165
262 845

53 386
3 275
117
16 951
148
6 378
-11
17 266
-914
-495
2 427
257 700

Zmeny v prevádzkovom kapitále:
- zásoby
- pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
- záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
- rezervy a zmluvné záväzky
Peňažné toky z prevádzky pred úrokmi a daňou

181
-67 939
-9 827
13 174
198 434

7 033
-7 705
-11 423
3 744
249 349

Prijaté úroky
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmov
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto

2
-16 451
-42 526
139 459

11
-16 737
-28 626
203 997

-111 231
-26 859
176
2 746
2 905

-98 843
-27 973
495
368
1 789

-4 345

-247

-136 608

-124 411

-89 602
150
20 056
-5 308
-74 704

-74 135
-5 027
-79 162

-71 853
82 640
10 787

424
82 216
82 640

Úpravy o nepeňažné položky:
- odpisy dlhodobého hmotného majetku
- odpisy práv na užívanie majetku
- (zisk) / strata z predaja dlhodobého hmotného majetku
- náklad na emisie oxidu uhličitého na vyrovnanie emisnými kvótami
- rozpustenie výnosov budúcich období zo štátnych dotácií
- odpisy nehmotného majetku
- úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
- úrokové a podobné náklady
- zmluvné aktíva – časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie predaja
- podiel na zisku z investícií účtovaných metódou podielu na vlastnom imaní
- ostatné nepeňažné položky
Peňažné toky z prevádzky pred zmenou prevádzkového kapitálu

Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Nákup emisných kvót
Prijaté dividendy z investícií účtovaných metódou podielu na vlastnom imaní
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Prijaté dotácie
Obstaranie dcérskej spoločnosti, znížené o hodnotu získaných peňažných
prostriedkov
Peňažné toky z investičnej činnosti, netto
Peňažné toky z finančnej činnosti
Zaplatené dividendy
Splátky poskytnutých pôžičiek
Prijaté úvery
Splátky istiny záväzkov z lízingu
Peňažné toky z finančnej činnosti, netto
Čistá zmena v peniazoch a peňažných ekvivalentoch
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka

Pozn.

6, 8
9
6
21
7

39

7
6
1, 31

14
17
9

13

Súvisiace poznámky č. 1 až 40 predstavujú integrálnu súčasť tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
– 31. december 2021
1

Úvodné informácie

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
v znení prijatom Európskou úniou za rok ukončený 31. decembra 2021 za spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ďalej
”Spoločnosť“ alebo ”ZSE“) a jej dcérske spoločnosti (”Skupina“).
Spoločnosť bola založená a má daňové sídlo v Slovenskej republike. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou s ručením
akcionárov obmedzeným na vklad do základného imania a bola založená v súlade so slovenskou legislatívou v jej súčasnej
právnej forme dňa 15. októbra 2001. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 1.
novembra 2001.
Základný predmet podnikania. Skupina poskytuje služby distribúcie a dodávky elektrickej energie primárne v oblasti
západného Slovenska. Na konci roka 2011 Skupina v rámci podnikania v oblasti dodávky energií začala ponúkať zemný plyn
veľkým priemyselným zákazníkom a od apríla 2012 aj malým a stredným podnikom a domácnostiam ako doplnenie ponuky
dodávky elektrickej energie. Skupina tiež prevádzkuje dve malé vodné elektrárne a paroplynovú elektráreň a poskytuje
tretím stranám doplnkové služby výstavby a údržby elektrických sietí malého rozsahu a služby v oblasti tepelného
hospodárstva, elektroinštalácií a technickej správy budov.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (”ÚRSO“) reguluje určité aspekty vzťahu Skupiny so svojimi zákazníkmi, vrátane ceny
elektrickej energie, plynu a služieb poskytovaných niektorým druhom zákazníkov Skupiny.
Najdôležitejšími dcérskymi spoločnosťami Skupiny sú: Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá prevádzkuje distribučnú
sieť elektrickej energie na západnom Slovensku, ZSE Energia, a.s., ktorá dodáva elektrickú energiu a plyn maloobchodným
a veľkoobchodným zákazníkom, ZSE Energy Solutions, s.r.o., ktorá sa zaoberá stavbou zariadení, ZSE MVE, s. r. o., ktorá
prevádzkuje dve malé vodné elektrárne, ZSE Business Services, s. r. o., ktorá je obchodnou spoločnosťou, ZSE Development,
s.r.o. v likvidácii (vstup do likvidácie 31. augusta 2021), ZSE Energetické služby, s. r. o., ktorá je holdingovou spoločnosťou
pre spoločnosti v oblasti energetických služieb, EKOTERM, s.r.o. a BK, a.s. (body č. 31 a 32 poznámok) sú spoločnosti, ktoré
poskytujú služby a ZSE Elektrárne, s.r.o. (bod č. 5 poznámok), ktorá prevádzkuje paroplynovú elektráreň. Všetky dcérske
spoločnosti sú založené v Slovenskej republike.
Adresa sídla Spoločnosti a miesto podnikania. Sídlom spoločnosti je Čulenova 6, Bratislava 816 47, Slovenská republika.
Identifikačné číslo Spoločnosti (IČO) je: 35 823 551 a daňové identifikačné číslo (IČ DPH) je: SK2020285256.
Mena vykazovania. Táto konsolidovaná účtovná závierka je prezentovaná v eurách (”EUR“), po zaokrúhlení na celé tisíce eur,
ak nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené s mínusom.
Vlastnícka štruktúra. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 51% akcií Spoločnosti, E.ON Slovensko, a.s.
vlastní 39% a E.ON Beteiligungen GmbH vlastní 10% akcií Spoločnosti k 31. decembru 2021 a k 31. decembru 2020. Spoločnosť
je spoločne kontrolovaná E.ON-om a Slovenskou vládou na základe akcionárskej zmluvy, ktorá vyžaduje, aby jej strany
konali spoločne pri riadení aktivít, ktoré významné ovplyvňujú ziskovosť účtovnej jednotky. Viď bod č. 14 poznámok. Túto
konsolidovanú účtovnú závierku je možné získať priamo v sídle Spoločnosti.
Zoznam členov predstavenstva Spoločnosti a členov jej dozornej rady je verejne dostupný z Obchodného registra, ktorý
prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na www.orsr.sk.
Počet zamestnancov. Skupina mala v priemere 2 115 zamestnancov počas roka 2021, z čoho 50 predstavovalo vedenie (2020:
v priemere 1 983 zamestnancov, z čoho 45 bolo vedenie). Počet zamestnancov Skupiny k 31. decembru 2021 bol 2 166 (31.
december 2020: 2 013 zamestnancov).
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Významné postupy účtovania

Základ pre zostavenie účtovnej závierky. Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými
štandardmi finančného výkazníctva (”IFRS“) v znení prijatom Európskou úniou v súlade s princípom historických
obstarávacích cien.
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na základe princípu časového rozlíšenia, podľa ktorého sa transakcie
a ďalšie skutočnosti vykazujú v čase ich vzniku a v konsolidovanej účtovnej závierke sa vykazujú v období, s ktorým súvisia,
za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
Významné postupy účtovania použité pri zostavení tejto konsolidovanej účtovnej závierky sú uvedené nižšie. Tieto postupy
účtovania boli aplikované konzistentne na všetky účtovné obdobia, ak nie je ďalej uvedené inak (viď bod č. 3 poznámok).
Predstavenstvo Spoločnosti môže navrhnúť akcionárom Spoločnosti zmenu konsolidovanej účtovnej závierky do jej
schválenia valným zhromaždením akcionárov Spoločnosti. Avšak podľa § 16 odsek 9 až 11 Zákona o účtovníctve neumožňuje
otvárať uzavreté účtovné knihy po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením Spoločnosti. Ak však účtovná jednotka
po schválení účtovnej závierky zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, Zákon o účtovníctve
umožňuje účtovnej jednotke opravu údajov za minulé obdobie v účtovnom období, v ktorom boli dané skutočnosti zistené.
Konsolidovaná účtovná závierka. Dcérskymi spoločnosťami sú tie účtovné jednotky, vrátane štruktúrovaných subjektov,
ktoré Skupina ovláda, pretože (i) má právomoc riadiť tie ich relevantné činnosti, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú
ich výnosy, (ii) má nárok, či práva, podieľať sa na variabilných výnosoch zo svojej účasti v týchto účtovných jednotkách,
a (iii) má schopnosť využiť svoju právomoc nad uvedenými účtovnými jednotkami na to, aby ovplyvnila výšku výnosov
investora. Pri posudzovaní toho, či Skupina ovláda inú účtovnú jednotku, sa berie do úvahy existencia a vplyv podstatných
hlasovacích práv, vrátane podstatných potenciálnych hlasovacích práv. Aby bolo právo podstatné, musí mať jeho držiteľ
praktickú schopnosť uplatňovať ho vtedy, keď vznikne potreba prijať rozhodnutia o smerovaní relevantných činností
ovládanej účtovnej jednotky. Skupina môže ovládať účtovnú jednotku dokonca aj vtedy, keď v nej nevlastní väčšinu
hlasovacích práv. V takom prípade posudzuje Skupina výšku svojich hlasovacích práv porovnaním s veľkosťou a rozptýlením
podielov ostatných držiteľov hlasovacích práv, aby zistila, či má de-fakto kontrolu nad daným subjektom. Ochranné práva
iných investorov, napr. také, ktoré sa týkajú zásadných zmien činnosti danej účtovnej jednotky, alebo ktoré sa uplatňujú iba
za výnimočných okolností, nebránia Skupine, aby v tejto účtovnej jednotke uplatňovala kontrolný vplyv. Dcérske účtovné
jednotky sú konsolidované odo dňa, kedy Skupinu získala kontrolu (dátum akvizície) a sú vyňaté z konsolidácie odo dňa, od
ktorého prestane Skupina účtovnú jednotku ovládať.
Pri akvizícii dcérskych spoločností sa uplatňuje akvizičná metóda účtovania. Identifikovateľné nadobudnuté aktíva, záväzky
a podmienené záväzky predpokladané v podnikovej kombinácii sa oceňujú ich reálnou hodnotou ku dňu nadobudnutia, bez
ohľadu na rozsah prípadného menšinového podielu.
Skupina oceňuje menšinový podiel, ktorý predstavuje súčasný vlastnícky podiel a oprávňuje držiteľa k pomernému podielu
na čistých aktívach v prípade likvidácie podľa individuálnej transakcie, buď: (a) reálnou hodnotou, alebo (b) pomerným
podielom menšinového podielu na čistých aktívach nadobúdanej spoločnosti. Menšinové podiely, ktoré nie sú súčasne
vlastníckymi podielmi, sa oceňujú reálnou hodnotou.
Goodwill sa oceňuje odpočítaním čistých aktív nadobúdanej spoločnosti od súhrnnej protihodnoty uhradenej za
nadobúdanú spoločnosť, hodnoty menšinového podielu v nadobúdanej spoločnosti a reálnej hodnoty podielu
v nadobúdanej spoločnosti držaného tesne pred dátumom nadobudnutia. Každá záporná suma („negatívny goodwill“ alebo
„výhodná kúpa“) sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát, po tom, ako vedenie prehodnotí, či identifikovalo všetok nadobudnutý
majetok a všetky predpokladané záväzky a podmienené záväzky, a preskúma primeranosť ich ocenenia.
Protihodnota uhradená za nadobúdanú spoločnosť sa oceňuje reálnou hodnotou odovzdaných aktív, emitovaných nástrojov
vlastného imania a vzniknutých alebo prevzatých záväzkov vrátane reálnej hodnoty aktív alebo záväzkov plynúcich z dohôd
o podmienenom plnení, ale nezahrňuje náklady spojené s akvizíciou, ako napríklad poradenské služby, právne služby alebo
obdobné odborné služby. Transakčné náklady súvisiace s akvizíciou a vzniknuté v rámci emisie nástrojov vlastného imania
sa odčítajú od vlastného imania; transakčné náklady vzniknuté v rámci emisie dlhových nástrojov ako súčasť podnikovej
kombinácie sa odčítajú od účtovnej hodnoty dlhu a všetky ostatné transakčné náklady súvisiace s akvizíciou sú zaúčtované
do nákladov.
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Vnútroskupinové transakcie, zostatky a nerealizované zisky z transakcií medzi spoločnosťami v Skupine sa eliminujú pri
konsolidácii. Nerealizované straty sú tiež eliminované, s výnimkou prípadov, keď nie je zabezpečená návratnosť obstarávacej
ceny. Spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti používajú rovnaké účtovné postupy, ktoré sú konzistentné s účtovnými
postupmi Skupiny.
Menšinový podiel je tá časť výsledku hospodárenia a vlastného imania dcérskej spoločnosti priraditeľná k podielom, ktoré
Skupina priamo ani nepriamo nevlastní. Menšinový podiel predstavuje samostatnú zložku vlastného imania Skupiny.
Dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok je ocenený v obstarávacej cene po znížení o oprávky a opravné
položky.
Náklady vynaložené po uvedení do užívania sa zahrnú do účtovnej hodnoty aktíva alebo zaúčtujú ako samostatné aktívum,
podľa toho čo je vhodné, iba ak je pravdepodobné, že Skupine budú plynúť budúce ekonomické úžitky spojené s danou
položkou a obstarávaciu cenu položky je možné spoľahlivo stanoviť. Náklady na malé opravy a dennodennú údržbu sú
zaúčtované do nákladov v čase, keď sú vynaložené. Náklady na výmenu významných častí alebo komponentov dlhodobého
hmotného majetku sú kapitalizované a vymenená časť je odúčtovaná.
Na konci každého účtovného obdobia vedenie skúma, či existuje indikácia zníženia hodnoty dlhodobého hmotného majetku.
V prípade existencie takejto indikácie vedenie odhadne spätne získateľnú sumu, ktorá je stanovená ako reálna hodnota
mínus náklady na predaj alebo hodnota z používania, podľa toho ktorá je vyššia. Účtovná hodnota je znížená na spätne
získateľnú hodnotu a strata zo zníženia hodnoty je zaúčtovaná s vplyvom na hospodársky výsledok bežného obdobia.
Opravné položky k majetku, ktoré boli vytvorené v minulých obdobiach, sú rozpustené ak je to vhodné v prípade, že došlo
k zmene odhadov, ktoré boli použité na stanovenie hodnoty aktíva z jeho používania alebo jeho reálnej hodnoty mínus
náklady na predaj.
Zisky a straty v prípade vyradenia majetku sú stanovené porovnaním výnosov s účtovnú hodnotu aktíva a sú zaúčtované
s vplyvom na hospodársky výsledok bežného obdobia ako ostatné prevádzkové výnosy alebo náklady.
Dlhodobé aktíva klasifikované ako držané na predaj. Dlhodobé aktíva a skupiny na vyradenie, ktoré môžu zahŕňať dlhodobé
aj krátkodobé aktíva, sú vo výkaze finančnej pozície klasifikované ako “dlhodobé aktíva držané na predaj”, ak ich účtovná
hodnota bude získaná späť predovšetkým cez predajnú transakciu, vrátane straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou,
ktorá tieto aktíva vlastní, do 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia. Aktíva sú reklasifikované, len ak sú splnené všetky
z nasledujúcich podmienok: (a) aktíva sú k dispozícii na okamžitý predaj v ich súčasnom stave, (b) vedenie Skupiny schválilo
a zahájilo aktívny program vyhľadávania kupujúceho, (c) aktíva sú aktívne ponúkané na predaj za primeranú cenu, (d) predaj
sa očakáva do jedného roka a (e) je nepravdepodobné, že tento plán bude významne zmenený alebo bude zrušený.
Dlhodobé aktíva alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané a predaj vo výkaze finančnej pozície za bežné účtovné
obdobie nie sú reklasifikované alebo nie je zmenené ich vykazovanie vo výkaze finančnej pozície za predchádzajúce účtovné
obdobie, aby odrážali klasifikáciu na konci bežného účtovného obdobia.
Skupina na vyradenie je skupina aktív (krátkodobých alebo dlhodobých) na vyradenie predajom alebo iným spôsobom
spoločne ako skupina v jednej transakcii, a záväzky priamo spojené s týmito aktívami, ktoré budú prevedené v transakcii.
Skupina zahrňuje goodwill nadobudnutý v podnikovej kombinácii, pokiaľ je skupina peňazotvornou jednotkou, ku ktorej bol
goodwill priradený. Dlhodobé aktíva sú aktíva, ktoré zahŕňa sumy, ktoré sa očakávajú, že budú realizované alebo inkasované
viac ako 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia. Ak je vyžadovaná reklasifikácia, je reklasifikovaná krátkodobá aj
dlhodobá časť aktíva.
Skupiny na vyradenie držané na predaj ako celok sú ocenené v nižšej z týchto dvoch cien: zostatková účtovná hodnota alebo
reálna hodnota znížená o náklady na predaj. Budovy a zariadenia držané na predaj sa neodpisujú.
Ukončované činnosti. Ukončované činnosti predstavujú časť Skupiny, ktorá bola odpredaná alebo ktorá je klasifikovaná ako
určená na predaj, a: (a) predstavuje samostatnú významnú podnikateľskú činnosť alebo geografickú oblasť podnikania, (b)
je súčasťou konkrétneho riadeného plánu odpredaja alebo iného vyradenia významnej podnikateľskej alebo geografickej
časti alebo (c) je dcérskym podnikom nadobudnutým výlučne za účelom opätovného predaja. Výnosy, náklady a peňažné
toky z ukončovaných činností, ak nejaké sú, sú vykázané oddelene od pokračujúcich činností, a to vrátane údajov za minulé
obdobie.
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Odpisovanie. Neodpisujú sa pozemky a položky, ktoré ešte nie sú k dispozícii na užívanie. Odpisy ostatných položiek
dlhodobého hmotného majetku sú vypočítané rovnomernou metódou, ktorou sa alokuje rozdiel medzi obstarávacou cenou
a reziduálnou hodnotou počas očakávaných dôb životností:
Doba ekonomickej životnosti v rokoch
rokov
Stavby distribučnej siete elektrickej energie
Administratívne budovy
Elektrické vedenia
Rozvodne a transformátory
Ostatné sieťové zariadenia
Dopravné prostriedky

30 – 50 rokov
30 – 50 rokov
15 – 40 rokov
4 – 20 rokov
4 – 25 rokov
4 – 15 rokov

Reziduálna hodnota aktíva je odhadovaná hodnota, ktorú by Skupina v súčasnosti obdržala z jeho prípadného predaja,
po znížení o náklady na predaj, ak by dané aktívum už teraz bolo vo veku a v stave, ktorý sa očakáva na konci doby jeho
životnosti. Reziduálne hodnoty a ekonomická doba životnosti sa prehodnocujú a upravujú, ak je to vhodné, na konci každého
účtovného obdobia.
Každá časť položky dlhodobého hmotného majetku, ktorá má významnú obstarávaciu cenu v porovnaní s celkovou
hodnotou položky, je odpisovaná samostatne.
Kapitalizácia nákladov na úvery a pôžičky. Všeobecné a špecifické náklady na úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné
obstaraniu, výstavbe alebo výrobe aktív, ktoré nevyhnutne vyžadujú dlhší čas na prípravu na zamýšľané užívanie alebo
na predaj (aktíva spĺňajúce podmienky), sú kapitalizované ako súčasť obstarávacej ceny daných aktív. Dátum, od ktorého
dochádza ku kapitalizácii, je keď (a) Skupina vynakladá prostriedky na obstaranie aktív spĺňajúcich podmienky, (b) má
náklady na úvery a pôžičky a (c) uskutočňuje aktivity, ktoré sú nevyhnutné na prípravu aktíva na jeho zamýšľané použitie
alebo na predaj. Kapitalizácia nákladov na úvery a pôžičky pokračuje až do dátumu, keď sú aktíva v podstate pripravené na
ich použitie alebo na predaj.
Skupina kapitalizuje náklady na úvery a pôžičky, ktorým by sa Skupina vyhla, ak by neuskutočnila investičné výdavky na
príslušné aktíva. Náklady na úvery a pôžičky, ktoré sú kapitalizované sa vypočítajú ako priemerné náklady na financovanie
Skupiny (vážená priemerná úroková miera aplikovaná na výdavky na aktíva spĺňajúce podmienky), s výnimkou tých
finančných prostriedkov a v rozsahu v akom boli požičané na obstaranie konkrétneho aktíva. V takomto prípade sa
kapitalizujú skutočné náklady z daných konkrétnych úverov po znížení o výnosy z investovania dočasne voľných prostriedkov
z týchto úverov.
Goodwill. Goodwill sa oceňuje obstarávacou cenou zníženou o kumulované straty zo zníženia hodnoty, ak nejakú sú.
Goodwill sa alokuje na jednotky generujúce peňažné toky alebo skupiny jednotiek generujúcich peňažné toky, od ktorých sa
očakáva úžitok zo synergie podnikovej kombinácie. Takéto jednotky alebo skupiny jednotiek predstavujú najnižšiu úroveň, na
ktorej Skupina sleduje goodwill a ktoré nesmú byť väčšie ako prevádzkový segment.
Goodwill bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny ako výsledok podnikovej kombinácie – kúpy dcérskej
spoločnosti BK, a.s. v roku 2021 (bod č. 31 poznámok). Hodnota goodwillu predstavuje rozdiel medzi reálnou hodnotou
dcérskej spoločnosti ako podniku a reálnou hodnotou identifikovaného majetku a záväzkov patriacich dcérskej spoločnosti.
Test zníženia hodnoty goodwillu sa vykonáva raz ročne prípadne častejšie, ak udalosti alebo zmeny okolností naznačujú
potenciálne zníženie hodnoty. Účtovná hodnota jednotky generujúcej peňažné toky, ktorá obsahuje goodwill, sa porovnáva
na spätne získateľnú sumu. Spätne získateľná suma je tá suma, ktorá je vyššia z jeho hodnoty z používania a čistej predajnej
ceny majetku. Každé zníženie hodnoty sa vykáže okamžite ako náklad a následne nie je zrušené.
Nehmotný majetok iný ako goodwill. Nehmotný majetok je pri jeho obstaraní ocenený obstarávacou cenou. Nehmotný
majetok je zaúčtovaný, ak je pravdepodobné, že Skupine budú z daného majetku plynúť budúce ekonomické úžitky
a obstarávacia cena aktíva sa dá spoľahlivo stanoviť. Po počiatočnom zaúčtovaní sa nehmotný majetok oceňuje
obstarávacou cenou zníženou o oprávky a opravné položky na zníženie hodnoty.
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Náklady súvisiace s údržbou počítačového softvéru sú zaúčtované do nákladov v čase, keď sú vynaložené. Náklady na vývoj,
ktoré sú priamo priraditeľné návrhu a testovaniu konkrétnych a jedinečných softvérových produktov, ktoré Skupina kontroluje, sú
zaúčtované ako nehmotné aktíva, ak sú splnené nasledovné kritériá: (a) dokončenie softvérového produktu je technicky možné
tak, aby bol k dispozícii na používanie (b) vedenie plánuje dokončiť softvérový produkt a používať alebo predať ho, (c) je možné
softvérový produkt používať alebo ho predať, (d) je možné preukázať ako bude softvérový produkt generovať pravdepodobný
prílev ekonomických úžitkov, (e) sú dispozícii príslušné technické finančné a iné zdroje na dokončenie vývoja a na používanie
alebo predaj softvérového produktu a (f) dajú sa spoľahlivo stanoviť výdavky priraditeľné softvérovému produktu počas jeho
vývoja.
Priamo priraditeľné náklady, ktoré sa kapitalizujú ako súčasť softvérového produktu, zahŕňajú náklady na zamestnancov
vyvíjajúcich softvér a vhodnú časť súvisiacich režijných nákladov. Ostatné výdavky na vývoj, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, sú
zaúčtované do nákladov v čase, keď sú vynaložené. Náklady na vývoj softvéru, ktoré už boli zaúčtované do nákladov, sa následne
v nasledujúcom období neúčtujú ako aktíva. Náklady na vývoj počítačového softvéru, ktoré boli zaúčtované ako aktíva, sa
odpisujú počas očakávanej ekonomickej doby životnosti, ktorá nepresahuje dobu štyroch rokov.
Skupina vypúšťa do ovzdušia emisie oxidu uhličitého pri výrobe elektrickej energie. Skupine nie sú príslušné emisné kvóty
prideľované bezodplatne, ale nakupuje ich od tretíc strán za trhové ceny. Skupina účtuje v prípade nakúpených emisných kvót
ako o dlhodobom nehmotnom majetku. Nakúpené emisné kvóty sú pri ich obstaraní a aj následne ocenené obstarávacou cenou.
Emisné kvóty sa neodpisujú. Úbytok emisných kvót predstavuje odovzdanie emisných kvót do Národného registra emisných kvót
vo výške násobku overeného množstva vypustených emisií do ovzdušia za predchádzajúce účtovné obdobie a obstarávacej ceny
príslušných emisných kvót, ktoré si Skupina určila na odovzdanie.
Skupina ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára rezervu na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku
známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia za bežné účtovné obdobie a obstarávacej ceny príslušných emisných kvót.
Ak Skupina nemá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, dostatočné množstvo emisných kvót na odovzdanie, použije
na ocenenie chýbajúceho množstva emisných kvót pri tvorbe rezervy odhadnú sumu potrebnú na obstaranie chýbajúcich
emisných kvót a ocení ich trhovou cenou emisných kvót ku koncu účtovného obdobia.
Vedenie na konci každého účtovného obdobia skúma, či existuje indikácia zníženia hodnoty nehmotných aktív. Ak takáto
indikácia existuje, vedenie zníži účtovnú hodnotu na spätne získateľnú sumu, ktorá je stanovená ako reálna hodnota mínus
náklady na predaj, alebo hodnota z používania, podľa toho, ktorá je vyššia.
Práva na užívanie majetku. Skupina si prenajíma pozemky, administratívne budovy, energetické stavby a zariadenia a dopravné
prostriedky. Zmluvy môžu obsahovať lízingové aj nelízingové prvky. Skupina alokuje zmluvné platby na lízingové a nelízingové
prvky na základe pomeru ich samostatných cien. Avšak pri lízingoch nehnuteľností, kde je Skupina nájomcom, si Skupina zvolila
neoddeľovať lízingové a nelízingové prvky a namiesto toho ich považovať za lízing ako celok. Aktíva, ktoré predstavujú práva na
užívanie majetku z titulu nájmu, sa prvotne oceňujú na základe súčasnej hodnoty budúcich lízingových platieb.
Práva na užívanie majetku sa na začiatku nájmu oceňujú cenou pozostávajúcou z nasledovného:
• suma prvotného ocenenia lízingového záväzku,
• všetky lízingové splátky uskutočnené pred dátumom začatia nájmu alebo v tento deň, znížené o všetky prijaté lízingové
stimuly,
• všetky počiatočné priame (transakčné) výdavky, a
• náklady na obnovenie aktíva do stavu, ktorý sa podľa podmienok lízingu vyžaduje pri jeho odovzdaní prenajímateľovi na konci
nájmu.
Práva na užívanie majetku sa vo všeobecnosti odpisujú rovnomerne počas doby životnosti aktíva alebo doby lízingu podľa toho,
ktorá je kratšia. Ak je dostatočne isté, že Skupina uplatní opciu na kúpu, potom sa právo na užívanie majetku odpisuje počas
doby životnosti podkladových aktív. Odpisovanie položiek práva na užívanie majetku sa vypočítava použitím lineárnej metódy
počas ich odhadovaných dôb životností takto:
Doba ekonomickej životnosti v rokoch
rokov
Pozemky
Administratívne budovy
Energetické stavby a zariadenia
Dopravné prostriedky
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2 – 20 rokov
5 – 20 rokov
2 – 6 rokov
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Poskytnuté pôžičky. Poskytnuté pôžičky sa pri ich vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne sú vykázané
v amortizovanej hodnote vypočítanej metódou efektívnej úrokovej miery, pričom ich hodnota sa znižuje o opravnú
položku na očakávané straty z titulu ich neuhradenia (ďalej ako „ECL“).
Zásoby. Zásoby sa oceňujú buď obstarávacou cenou alebo čistou realizovateľnou hodnotou podľa toho, ktorá je nižšia.
Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena materiálu zahŕňa
kúpnu cenu a všetky priame 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.
Pohľadávky z obchodného styku. Pohľadávky z obchodného styku sa pri ich vzniku oceňujú nominálnou hodnotou
a následne sú vykázané v amortizovanej hodnote metódou efektívnej úrokovej miery, pričom ich hodnota sa znižuje
o opravnú položku na očakávané straty z titulu ich neuhradenia („ECL“).
Ak je pohľadávka z obchodného styku nevymožiteľnou, je odpísaná so súvzťažným zápisom oproti opravnej položke
k pohľadávkam. Následné úhrady v minulosti odpísaných pohľadávok sú účtované v prospech nákladov na zníženie
hodnoty pohľadávok v rámci „Ostatných prevádzkových nákladov“.
Výnosy z operatívneho lízingu. Ak je Skupina prenajímateľom v lízingu, ktorým sa neprevádzajú všetky riziká a zisky
vyplývajúce z vlastníctva na nájomcu (operatívny lízing), lízingové splátky z operatívneho lízingu sa vykazujú rovnomerne
ako ostatný prevádzkový výnos.
Daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty na výstupe z predaja je splatná daňovému úradu (a) v čase inkasovania
pohľadávky od zákazníka alebo (b) v čase dodávky tovaru alebo služieb zákazníkovi, podľa toho, čo nastane skôr. DPH
na vstupe je vo všeobecnosti uplatniteľná voči DPH na výstupe na základe prijatého daňového dokladu. Daňové úrady
umožňujú úhradu DPH v netto hodnote. DPH z predaja a z nákupov je účtovaná vo výkaze finančnej pozície v ich netto
hodnote. V prípade, že bola tvorená opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok, strata zo zníženia hodnoty
je zaúčtovaná v sume brutto hodnoty pohľadávky, vrátane súvisiacej DPH, v prípade že sa neočakáva vrátenie tejto
v minulosti odvedenej DPH na výstupe.
Komoditné zmluvy v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok („FVTPL“). Komoditné zmluvy v reálnej hodnote cez
hospodársky výsledok predstavujú komoditné zmluvy uzavreté na zahraničných trhoch bez zámeru prepraviť komoditu
na Slovensko alebo iným spôsobom nenapĺňajúce požiadavky na vlastné použitie, predaj alebo nákup účtovnej jednotky,
ako aj tie komoditné zmluvy, ktoré účtovná jednotka tak určila na účely eliminácie výrazného účtovného nesúladu.
Tieto zmluvy majú všetky tri nasledovné charakteristiky: (a) hodnota zmluvy sa mení v závislosti od zmien trhovej
ceny komodity, čo nie je premenná špecifická pre zmluvnú stranu, (b) požaduje buď žiadnu počiatočnú investíciu alebo
počiatočnú investíciu, ktorá je nižšia ako by to bolo v prípade iných druhov zmlúv, o ktorých je možné očakávať, že by mali
mať podobnú odozvu na zmeny v trhových faktoroch a (c) bude v budúcnosti vysporiadaná. Tieto zmluvy predstavujú
EFET zmluvy, ktoré vyžadujú fyzickú dodávku komodity. Výnosy alebo náklady spojené s predajom alebo nákupom
komodity sa vykazujú v trhovej cene komodity v čase jej dodania protistrane alebo od protistrany.
Finančné nástroje - kľúčové definície pojmov pre oceňovanie. Reálna hodnota je cena, ktorá by bola prijatá pri predaji
majetku alebo zaplatená za prevod záväzku v bežnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia. Najlepším
dôkazom reálnej hodnoty je cena na aktívnom trhu. Aktívny trh je trh, v ktorom transakcie týkajúce sa aktíva alebo
záväzku sa uskutočňujú dostatočne často a v takom objeme, že môžu priebežne poskytovať informácie o cenách.
Transakčné náklady sú dodatočné náklady, ktoré možno priamo pripísať akvizícii, emisii alebo vyradeniu finančného
nástroja. Dodatočné náklady sú také, ktoré by nevznikli, keby sa transakcia neuskutočnila. Transakčné náklady zahŕňajú
poplatky a provízie vyplácané obchodným zástupcom (vrátane zamestnancov, ktorí konajú ako predajcovia), poradcom,
sprostredkovateľom a obchodníkom, odvody do regulačných agentúr a búrz cenných papierov a dané a poplatky z prevodu.
Transakčné náklady nezahŕňajú prémie alebo diskonty dlhových nástrojov, náklady na financovanie alebo interné
administratívne náklady alebo náklady na údržbu.
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Amortizovaná hodnota („AH“) je hodnota, za ktorú bol finančný nástroj vykázaný pri prvotnom vykázaní znížený o splátky
istiny plus kumulované úroky a pre finančné aktíva znížené o akékoľvek opravné položky na očakávané úverové straty
(„ECL“). Časovo rozlíšený úrok zahŕňa amortizáciu transakčných nákladov časovo rozlíšených pri prvotnom vykázaní
a akúkoľvek prémiu alebo diskont dlhového nástroja do splatnej sumy použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Časovo
rozlíšené úrokové výnosy a časovo rozlíšené úrokové náklady vrátane časovo rozlíšeného kupónu a amortizovaného
diskontu dlhového nástroja alebo prémie (vrátane prípadných časovo rozlíšených poplatkov) nie sú vykazované samostatne
a sú zahrnuté do účtovných hodnôt súvisiacich položiek vo výkaze o finančnej situácii.
Metóda efektívnej úrokovej miery je metóda rozloženia úrokových výnosov alebo úrokových nákladov počas príslušného
obdobia tak, aby sa dosiahla konštantná pravidelná úroková miera (efektívna úroková miera) z účtovnej hodnoty. Efektívna
úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce platby alebo príjmy (okrem budúcich úverových
strát) počas očakávanej životnosti finančného nástroja alebo kratšieho obdobia, ak je to vhodné, na brutto účtovnú hodnotu
finančného nástroja. Efektívna úroková sadzba diskontuje peňažné toky nástrojov s variabilným úrokom do nasledujúceho
dátumu precenenia úrokovej sadzby okrem prémie alebo diskontu dlhového nástroja, ktoré odrážajú úverové rozpätie
nad pohyblivou sadzbou špecifikovanou nástrojom alebo inými premennými, ktoré nie sú prehodnotené na ich trhovú
úroveň, tak aby zohľadňovali trhové sadzby. Takéto prémie alebo diskonty dlhových nástrojov sa amortizujú počas celej
predpokladanej doby životnosti nástroja. Výpočet súčasnej hodnoty zahŕňa všetky zaplatené alebo prijaté poplatky medzi
zmluvnými stranami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery.
Finančné nástroje – prvotné vykazovanie. Všetky finančné nástroje Skupiny sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote upravenej
o transakčné náklady. Reálna hodnota pri prvotnom vykázaní sa najlepšie preukazuje transakčnou cenou. O zisku alebo
strate pri prvotnom vykázaní sa účtuje iba vtedy, ak existuje rozdiel medzi reálnou hodnotou a transakčnou cenou, ktorý
možno doložiť inými bežnými trhovými transakciami toho istého nástroja alebo technikou oceňovania, ktorej vstupy
zahŕňajú iba údaje z pozorovateľných trhov. Po prvotnom vykázaní sa pre finančné aktíva oceňované amortizovanou
hodnotu („AH“) a pre investície do dlhových nástrojov oceňované reálnou hodnotou cez ostatné súhrnné zisky („FVOCI“)
vykáže opravná položka, čo vedie k okamžitej účtovnej strate.
Finančné aktíva – klasifikácia a následné oceňovanie – kategórie oceňovania. Skupina klasifikuje finančné aktíva len
v kategórii amortizovaná hodnota. Klasifikácia a následné ocenenie finančných aktív závisí od: (i) obchodného modelu
Skupiny na riadenie portfólia súvisiacich aktív a (ii) vlastností peňažných tokov majetku.
Finančné aktíva – klasifikácia a následné oceňovanie – obchodný model. Obchodný model odzrkadľuje, ako Skupina spravuje
aktíva za účelom vytvárania peňažných tokov, t.j. či je cieľom Skupiny: (i) výlučne zinkasovať zmluvné peňažné toky z aktív
(držba na účely zinkasovania zmluvných peňažných tokov), alebo (ii ) zinkasovať zmluvné peňažné toky a peňažné toky
vznikajúce z predaja aktív (držba na účely získavania zmluvných peňažných tokov a peňažných tokov z predaja), alebo ak
nie je uplatniteľná ani jedna z položiek (i) a (ii), finančné aktíva sú klasifikované ako súčasť „ostatného“ obchodného modelu
a ocenené pomocou reálnej hodnoty cez hospodársky výsledok („FVTPL“).
Obchodný model je určený pre skupinu aktív (na úrovni portfólia) na základe všetkých relevantných dôkazov o činnostiach,
ktoré Skupina vykonáva za účelom dosiahnuť cieľ stanovený pre portfólio dostupné v deň hodnotenia. Faktory, ktoré Skupina
zvažuje pri určovaní obchodného modelu, zahŕňajú účel a zloženie portfólia a predchádzajúce skúsenosti s tým, ako boli
peňažné toky za príslušné aktíva inkasované. Obchodný model, ktorý Skupina používa, má za účel držať finančné aktíva do
splatnosti a zinkasovať zmluvné peňažné toky.
Finančné aktíva – klasifikácia a následné ocenenie – charakteristiky peňažného toku. Ak je cieľom obchodného modelu
držať aktíva na zinkasovanie zmluvných peňažných tokov alebo držať finančné aktíva za účelom zinkasovania peňažných
tokov a predaja, tak Skupina posudzuje, či peňažné toky predstavujú výlučne platby istiny a úrokov („SPPI“). Finančné aktíva
s vnorenými derivátmi sa berú do úvahy ako celok pri určovaní, či sú ich peňažné toky v súlade s požiadavkou SPPI. Pri tomto
posúdení Skupina posudzuje, či sú zmluvné peňažné toky v súlade s charakteristikami bežných úverov, t.j. úroky zahŕňajú iba
zohľadnenie úverového rizika, časovú hodnotu peňazí, ostatné základné úverové riziká a ziskovú maržu.
Ak zmluvné podmienky zavádzajú expozíciu voči riziku alebo volatilitu, ktorá je v rozpore so základnými úverovými
dojednaniami poskytovania úverov, finančné aktívum sa klasifikuje a oceňuje na základe FVTPL. Posúdenie SPPI sa vykonáva
pri prvotnom vykázaní majetku a následne sa neprehodnocuje. Skupina vykonáva test SPPI pre svoje finančné aktíva.
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Finančné aktíva Skupiny predstavujú len pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky a peniaze a peňažné ekvivalenty.
Charakteristika týchto finančných aktív je krátkodobá a zmluvné peňažné toky predstavujú splátku istiny a úroku, ktorý
zohľadňuje časovú hodnotu peňazí a preto ich Skupina oceňuje v amortizovanej hodnote. Okrem toho Skupina uplatňuje
model očakávaných úverových strát na zmluvné aktíva.
Finančné aktíva – reklasifikácia. Finančné nástroje sa reklasifikujú iba vtedy, keď sa zmení obchodný model na riadenie
portfólia ako celku. Táto reklasifikácia má budúci účinok a prebieha od začiatku prvého účtovného obdobia, ktoré nasleduje
po zmene obchodného modelu. Skupina nemenila svoj obchodný model počas bežného účtovného obdobia a nevykonávala
žiadne reklasifikácie.
Zníženie hodnoty finančných aktív – opravná položka z očakávaných úverových strát („ECL“). Skupina určuje ECL, na základe
predpokladaného budúceho vývoja, k pohľadávkam oceňovaným v amortizovanej hodnote a k zmluvným aktívam. Skupina
vypočítava ECL a vykazuje čisté straty zo zníženia hodnoty finančných a zmluvných aktív ku každému dátumu vykazovania.
Výpočet ECL odzrkadľuje: (i) nezaujatú a pravdepodobnosťou váženú sumu, ktorá je určená vyhodnotením spektra
možných výsledkov, (ii) časovú hodnotu peňazí a (iii) všetky dostupné a preukázateľné informácie, ktoré sú k dispozícii bez
neprimeraných nákladov a úsilia na konci každého vykazovaného obdobia o minulých udalostiach, súčasných podmienkach
a predpovediach budúcich podmienok.
Pohľadávky oceňované v amortizovanej hodnote sú prezentované vo výkaze o finančnej situácii po odpočítaní opravnej
položky ECL.
Skupina aplikuje na pohľadávky z obchodného styku zjednodušený prístup podľa IFRS 9, t.j. odhaduje ECL ako straty za
celú dobu pohľadávky do jej splatnosti. Skupina na výpočet očakávaných strát pre pohľadávky z obchodného styku používa
maticu opravných položiek, ktorá zohľadňuje dobu po splatnosti pohľadávok, mieru strát pre každú vekovú kategóriu
pohľadávok a výšku odpísaných pohľadávok.
Výšku opravnej položky predstavoval rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného aktíva a súčasnou hodnotou
predpokladaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou. Účtovná hodnota
pohľadávky sa znižovala pomocou opravných položiek a príslušná strata sa účtovala do nákladov ako „Ostatné prevádzkové
náklady“.
Finančné aktíva – odpis. Skupina odpíše finančné aktíva, vcelku alebo ich časť, keď Skupina vyčerpala všetky praktické
možnosti vymoženia prostriedkov z týchto aktív a neexistuje žiadne rozumné očakávanie vymoženia ďalších prostriedkov.
Finančné aktíva – odúčtovanie. Skupina prestane vykazovať finančné aktíva, keď i) boli aktíva splatené alebo právo
k peňažným tokom z týchto aktív uplynulo alebo ii) Skupina na inú osobu previedla tak práva k peňažným tokom
z finančných aktív ako aj v podstate všetky súvisiace riziká a benefity.
Finančné záväzky – kategórie oceňovania. Finančné záväzky sú klasifikované ako následne ocenené v amortizovanej
hodnote, okrem finančných záväzkov ocenených pomocou reálnej hodnoty cez hospodársky výsledok („FVTPL“): táto
klasifikácia sa uplatňuje na deriváty, finančné záväzky určené na obchodovanie (napríklad krátke pozície v cenných
papieroch), podmienené záväzky vyplatiť kúpnu cenu nadobúdateľom v podnikovej kombinácii a ostatné finančné záväzky
takto klasifikované pri ich prvotnom vykázaní.
Finančné záväzky - odúčtovanie. Finančné záväzky sa odúčtovávajú, keď zaniknú (napr. keď je záväzok uvedený v zmluve
splnený, zrušený alebo sa premlčí).
Výmena medzi Skupinou a jej pôvodnými veriteľmi dlhových nástrojov s výrazne odlišnými podmienkami, ako aj podstatné
zmeny podmienok existujúcich finančných záväzkov, sa účtuje ako zánik pôvodného finančného záväzku a vykázanie
nového finančného záväzku. Podmienky sú podstatne odlišné, ak diskontovaná súčasná hodnota peňažných tokov podľa
nových podmienok diskontovaná s použitím pôvodnej efektívnej úrokovej miery, sa líši od diskontovanej súčasnej hodnoty
zostávajúcich peňažných tokov z pôvodného finančného záväzku minimálne o 10%. Ak je výmena dlhových nástrojov alebo
zmena podmienok zaúčtovaná ako zánik, akékoľvek vynaložené transakčné náklady sa vykazujú ako súčasť zisku alebo
straty zo zániku záväzku. Ak výmena alebo zmena nie je zaúčtovaná ako zánik záväzku, akékoľvek vynaložené transakčné
náklady upravujú účtovnú hodnotu záväzku a amortizujú sa do úrokových nákladov počas zostávajúcej doby do splatnosti
modifikovaného záväzku.
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Modifikácie záväzkov, ktoré nevedú k ich zániku, sa účtujú ako zmena v odhade s použitím metódy doúčtovania
kumulatívnej zmeny odhadu, pričom akýkoľvek zisk alebo strata sa vykazujú s vplyvom na hospodársky výsledok, pokiaľ
ekonomická podstata rozdielu v účtovných hodnotách nepredstavuje kapitálovú transakciu s vlastníkmi.
Finančné záväzky určené ako oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok („FVTPL“). Skupina môže pri prvotnom
vykázaní rozhodnúť určité záväzky klasifikovať ako FVTPL. Zisky a straty z týchto záväzkov sa vykazujú v hospodárskom
výsledku s výnimkou zmeny reálnej hodnoty, ktorá je pripísateľná zmenám v kreditnom riziku tohto záväzku (určená
ako suma, ktorá nie je pripísateľná zmenám trhových podmienok, ktoré predstavujú trhové riziká), a ktorá je zaúčtovaná
v ostatných súhrnných ziskoch („OCI“). To platí s výnimkou, ak by takáto prezentácia vytvorila alebo nezvýšila účtovný
nesúlad, pričom v tomto prípade sa zisky alebo straty súvisiace so zmenami úverového rizika záväzku taktiež vykazujú
v hospodárskom výsledku.
Vzájomné započítavanie. Finančné aktíva a záväzky sú vzájomne započítané a netto hodnota je vykázaná v konsolidovanom
výkaze finančnej pozície, len ak existuje právne vymožiteľné právo navzájom započítať zaúčtované sumy a tiež existuje
zámer buď položky vyrovnať netto alebo realizovať aktívum a vyrovnať záväzok simultánne v tom istom čase. Takéto
právo vzájomného zápočtu (a) nesmie byť podmienené budúcou udalosťou a (b) musí byť právne uplatniteľné za všetkých
nasledovných okolností: (i) v rámci bežnej obchodnej činnosti, (ii) v prípade neplnenia záväzku a (iii) v prípade konkurzu
alebo reštrukturalizácie.
Peniaze a peňažné ekvivalenty. Peniaze a peňažné ekvivalenty zahrňujú hotovosť, vklady v bankách splatné na požiadanie
a iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou splatnosťou do troch mesiacov. Skupina oceňuje peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty v amortizovanej hodnote na základe toho, že ich Skupina drží na získanie zmluvných
finančných prostriedkov a tieto peňažné toky zodpovedajú výhradne platbám istiny a úrokov („SPPI“).
Základné imanie. Kmeňové akcie sú klasifikované ako vlastné imanie. Dodatočné transakčné náklady priamo priraditeľné
emisii nových akcií sú vykázané vo vlastnom imaní ako zníženie príjmov z emisie akcií, po odpočítaní vplyvu na dane.
Dividendy. Dividendy sa zaúčtované vo vlastnom imaní v účtovnom období, kedy boli schválené. Ako základ na stanovenie
výšky dividend a ostatných alokácií v rámci vlastného imania slúži individuálna účtovná závierka Spoločnosti.
Zákonný rezervný fond. Zákonný rezervný fond bol vytvorený v súlade s Obchodným zákonníkom. Príspevky to zákonného
rezervného fondu boli tvorené vo výške 10% zisku Spoločnosti až do dosiahnutia hodnoty fondu vo výške 20% základného
imania. Tento fond nie je možné rozdeliť ako dividendy a môže byť použitý len na zvýšenie základného imania alebo na
krytie strát.
Emitované dlhopisy, úvery a iné pôžičky. Emitované dlhopisy, úvery a iné pôžičky sú počiatočne zaúčtované v ich reálnej
hodnote po znížení o vynaložené transakčné náklady. Emitované dlhopisy, úvery a iné pôžičky sú následne účtované
v amortizovanej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery. Záväzky sú klasifikované ako krátkodobé s výnimkou
prípadov, keď Skupina má nepodmienené právo odložiť plnenie záväzku minimálne na 12 mesiacov po konci účtovného
obdobia.
Záväzky z lízingu. Záväzky plynúce z lízingu sa prvotne vykazujú na základe súčasnej hodnoty budúcich platieb. Lízingové
záväzky zahrňujú čistú súčasnú hodnotu nasledujúcich lízingových splátok:
• fixné splátky, znížené o všetky lízingové stimuly,
• variabilné lízingové splátky, ktoré závisia od indexu alebo sadzby, prvotne ocenené použitím indexu alebo sadzby
k dátumu začiatku nájmu,
• sumy, o ktorých Skupina očakáva, že ich zaplatí ako súčasť záruk zvyškovej hodnoty,
• ceny uplatnenia kúpnej opcie, ak je dostatočne isté, že Skupina túto opciu uplatní, a
• pokuta za ukončenie lízingu, ak je v dobe lízingu zohľadnená možnosť Skupina uplatniť opciu na ukončenie lízingu.
Opcie na predĺženie alebo ukončenie sú zahrnuté v zmluvách o nájme nehnuteľností a zariadení. Tieto zmluvné podmienky
sa používajú na maximalizáciu prevádzkovej flexibility z pohľadu riadenia používaných aktív. Väčšinu opcií na predĺženie
alebo ukončenie môže uplatniť iba Skupina a nie príslušný prenajímateľ. Opcie na predĺženie (alebo doba po opcii na
ukončenie) sa zahrňujú do doby lízingu, ak je dostatočne isté, že sa lízing predĺži (alebo sa neukončí). Lízingové splátky za
obdobia s možnosťou predĺženia nájmu, ktoré sú dostatočne isté, sa tiež zahrňujú do ocenenia záväzku.
Lízingové splátky sa diskontujú použitím implicitnej úrokovej sadzby v lízingu. Ak túto sadzbu nemožno ľahko určiť, použije
sa úroková sadzba, ktorá by sa uplatnila na dodatočné pôžičky Skupiny, čo je sadzba, ktorú by Skupina musela platiť, ak by si
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chcela požičať finančné prostriedky potrebné k nadobudnutiu aktíva v hodnote podobnej ako je právo na užívanie majetku
v podobnom ekonomickom prostredí za podobných zmluvných podmienok a zabezpečení (kolaterále).
Skupina na určenie úrokovej sadzby z dodatočnej pôžičky:
• ak je to možné, použije nedávne financovanie od tretej strany obdržané nájomcom ako počiatočný bod, upravené tak, aby
odzrkadľovalo zmeny v podmienkach financovania od doby, kedy financovanie bolo prijaté,
• použije metódu úpravy úrokovej miery bez rizika o kreditné riziko, a
• urobí úpravy špecifické pre lízing, napr. zmluvné podmienky, krajina, mena a kolaterál.
Skupina je vystavená možnému budúcemu zvyšovaniu nájmu z dôvodu variabilných lízingových splátok, ktoré závisia od
indexu alebo sadzby, a ktoré nie sú zahrnuté do lízingového záväzku až kým zmeny v indexe alebo sadzbe neovplyvnia
nájomné platby. Keď dôjde k úprave v lízingových splátkach na základe indexu alebo sadzby, lízingový záväzok sa
prehodnotí a upraví sa voči aktívu, ktoré predstavuje právo na užívanie majetku.
Lízingové splátky sa rozdelia medzi istinu a finančné náklady. Finančné náklady sa zaúčtujú do nákladov počas doby lízingu,
aby sa v každom období zabezpečila konštantná pravidelná úroková miera zo zostatku záväzku.
Splátky súvisiace s krátkodobými lízingami pozemkov, budov, energetických zariadení a dopravných prostriedkov a všetky
lízingy aktív nízkej hodnoty sa vykazujú rovnomerne ako náklad s vplyvom na hospodársky výsledok. Krátkodobé lízingy sú
lízingy s dobou nájmu menej ako 12 mesiacov.
V rámci optimalizácie lízingových nákladov počas zmluvného obdobia Skupina môže poskytovať záruky na zvyškovú
hodnotu v súvislosti s lízingom zariadenia. Skupina prvotne odhaduje a vykazuje očakávané splatné sumy v rámci záruk
zvyškovej hodnoty ako súčasť lízingového záväzku. Predpokladaná zvyšková hodnota odhadnutá na začiatku lízingu
sa zvyčajne rovná alebo je vyššia než ručená hodnota, a preto Skupina nepredpokladá žiadne platby v rámci záruk. Na
konci každého sledovaného obdobia sa predpokladané zvyškové hodnoty preskúmajú a v prípade potreby upravia, aby
odzrkadľovali skutočné zvyškové hodnoty dosiahnuté pri porovnateľných aktívach a o očakávania budúcich cien.
Daň z príjmov. Daň z príjmov bola zaúčtovaná v konsolidovanej účtovnej závierke na základe zákonov, ktoré boli schválené
alebo v podstate schválené do konca účtovného obdobia. Náklad na daň z príjmov predstavuje splatnú daň a odloženú daň
a je zaúčtovaný s vplyvom na hospodársky výsledok s výnimkou prípadov, ak je zaúčtovaný s vplyvom na ostatný súhrnný
zisk alebo priamo do vlastného imania, pretože daň sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú tiež účtované v danom alebo inom
období do ostatných súhrnných ziskov alebo priamo do vlastného imania.
Splatná daň z príjmov je suma očakávaných platieb alebo vratiek od daňových úradov v súvislosti so zdaniteľným ziskom
alebo stratami za bežné alebo minulé obdobia. Zdaniteľné zisky alebo straty sú odhadnuté ak konsolidovaná účtovná
závierka je schválená pred podaním príslušných daňových priznaní. Dane iné ako daň z príjmov sú účtované v rámci
ostatných prevádzkových nákladov.
Splatná daň z príjmu tiež zahŕňa osobitný odvod zo zisku z regulovaných činností. Základ pre osobitný odvod sa počíta
nasledovne: zisk pred zdanením * (výnosy z regulovaných činností / celkové výnosy). Sadzba osobitného odvodu použitá
pre výpočet základu pre osobitný odvod bola 6,54% p.a. pre roky 2019 – 2020 a od roku 2021 sa uplatňuje sadzba 4,356% p.a.
Osobitný odvod je odpočítateľným nákladom pre účely aplikovania splatnej dane z príjmu.
Odložená daň z príjmov je účtovaná na základe súvahovej záväzkovej metódy z dočasných rozdielov medzi daňovou
hodnotou aktív a záväzkov a ich účtovnou hodnotou v účtovnej závierke. Odložená daň však nie je zaúčtovaná ak vzniká
pri počiatočnom zaúčtovaní aktíva alebo záväzku v rámci transakcie, ktorá nepredstavuje podnikovú kombináciu, a pri
počiatočnom účtovnom zachytení tejto transakcie nedochádza k vplyvu na účtovný ani zdaniteľný zisk alebo stratu.
Odložená daň z príjmov je stanovená na základe daňových sadzieb (a zákonov), ktoré boli schválené alebo v podstate
schválené do konca príslušného účtovného obdobia, a ktorá sa vzťahuje na obdobie, v ktorom bude príslušná odložená
daňová pohľadávka realizovaná alebo splnený odložený daňový záväzok.
Osobitný odvod zo zisku sa uplatňuje na zisk zistený v súlade so slovenskými účtovnými predpismi, a preto odložená daň
v súvislosti s osobitným odvodom vzniká len ak existuje dočasný rozdiel medzi hodnotami majetku a záväzkov stanovenými
podľa slovenských účtovných predpisov a podľa IFRS. Tieto odložené dane vznikli po prvýkrát v roku 2016, keďže slovenský
parlament schválil zákon, ktorým stanovil, že osobitný odvod sa bude uplatňovať natrvalo.
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Odložené daňové pohľadávky sú zaúčtované v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že bude k dispozícii budúci zdaniteľný
zisk, voči ktorému bude možné uplatniť realizované dočasné rozdiely. Odložená daň je zaúčtovaná z dočasných rozdielov
z investícií do dcérskych spoločností s výnimkou prípadov, keď doba uplatnenia dočasného rozdielu je pod kontrolou
Skupiny a je pravdepodobné, že dočasný rozdiel sa nebude v dohľadnej dobe realizovaný.
Skupina vzájomne započítava odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky, ak Skupina má právne uplatniteľné
právo započítať pohľadávky zo splatnej dane z príjmov voči záväzkom zo splatnej dane z príjmov a ide o daňové povinnosti
voči tomu istému daňovému úradu.
Zamestnanecké požitky splatné po ukončení zamestnania a ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky. Skupina prispieva
do štátnych a súkromných penzijných fondov a na plány ostatných sociálnych benefitov so stanovenou výškou príspevku,
pričom Skupina platí pevne stanovené príspevky do samostatného fondu a nebude mať žiadne ďalšie právne alebo
iné povinnosti platiť ďalšie príspevky, ak daný fond nebude mať dostatočný majetok na zaplatenie nárokov všetkým
zamestnancom za dobu, ktorú odpracovali v bežnom a minulých obdobiach. Príspevky sa účtujú do nákladov v čase vzniku
záväzku.
Na základe dohody s odbormi Skupina tiež má (a) povinnosť vyplatiť jeden až sedem mesačných miezd každému
zamestnancovi v čase odchodu do dôchodku a to v závislosti od počtu rokov odpracovaných pre Skupinu, čo predstavuje
zamestnanecký požitok so stanovenou výškou benefitu splatný po ukončení zamestnania a tiež (b) povinnosť vyplatiť
odmeny v čase dosiahnutia stanoveného životného alebo pracovného jubilea. Tieto povinnosti sú zaúčtované ako záväzky
odhadnuté každý rok nezávislými poistnými matematikmi na základe metódy plánovaného ročného zhodnotenia požitkov
(Projected Unit Credit Method). Diskontovaná súčasná hodnota záväzku zo stanovenou výškou požitku je stanovená
(a) diskontovaním očakávaných budúcich peňažných tokov na základe úrokových mier vysokokvalitných korporátnych
dlhopisov, ktoré majú podmienky a splatnosť približne rovnakú ako splatnosť súvisiaceho záväzku a (b) následným
alokovaním vypočítanej súčasnej hodnoty na obdobia zamestnania podľa podmienok plánu požitkov.
Poistno-matematické precenenia požitkov splatných po ukončení zamestnania, ktoré vznikajú z rozdielov medzi
skutočnosťou a predpokladmi a zo zmien v poistno-matematických predpokladoch, sú zaúčtované do ostatných súhrnných
ziskov v období, keď vznikli, a sú okamžite preúčtované do nerozdeleného zisku vo výkaze zmien vlastného imania.
Poistno-matematické precenenia záväzku z odmien za pracovné a životné jubileá sú zaúčtované s vplyvom na hospodársky
výsledok ako náklad na zamestnanecké požitky v čase, keď náklad vznikol. Náklady na minulú službu, ak nejaké vzniknú, sú
zaúčtované do nákladov okamžite v čase vzniku záväzku.
Ako je uvedené v IAS 19, Zamestnanecké požitky, odsek 133, Skupina nerozlišuje krátkodobé a dlhodobé časti záväzkov
z plánov so stanovenou výškou požitkov a vykazuje odhad ako celok v rámci dlhodobých záväzkov.
Zmluvné záväzky z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov. Počas dlhšieho obdobia Skupina obdržala poplatky
a príspevky na výstavbu distribučnej siete elektrickej energie, najmä na nové mestské prípojky a siete. Zákazníci Skupiny
prispeli na náklady na ich pripojenie. Príspevky zákazníkov sú zaúčtované v ich reálnej hodnote, ak existuje primerané
uistenie, že tieto príspevky budú prijaté. Príspevky zákazníkov a pripojovacie poplatky vzťahujúce sa na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku sú časovo rozlíšené a následne účtované ako ostatné prevádzkové výnosy počas doby
životnosti obstaraných opisovaných aktív.
Dotácie a príspevky. Dotácie a ostatné podobné príspevky sa vykazujú v ich reálnej hodnote, ak existuje dostatočne veľká
istota, že Skupina dotáciu alebo príspevok dostane a dodrží všetky s tým spojené podmienky. Dotácie a podobné príspevky
súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období a následne
sa vykazujú v ostatných prevádzkových výnosoch rovnomerne počas doby životnosti odpisovaného majetku. Dotácie
týkajúce sa nákladov sa zaúčtujú ako výnosy budúcich období a následne sa zúčtujú do ostatných prevádzkových výnosov
počas období, keď sa účtujú náklady, ktoré majú kompenzovať. Dotácie týkajúce sa minulých nákladov sa zúčtujú do
hospodárskeho výsledku v čase, keď je dostatočne isté, že budú prijaté.
Záväzky z obchodného styku. Záväzky z obchodného styku predstavujú povinnosť zaplatiť za tovar alebo služby, ktoré boli
obstarané od dodávateľov v rámci bežnej činnosti. Záväzky sú klasifikované ako krátkodobé záväzky, ak platba je splatná
do jedného roka, alebo v rámci prevádzkového cyklu účtovnej jednotky. Všetky ostatné položky záväzkov sú vykázané ako
dlhodobé záväzky. Záväzky z obchodného styku sú počiatočne zaúčtované v ich reálnej hodnote a následne sú ocenené
v amortizovanej hodnote stanovenej použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
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Rezervy / podmienené záväzky. Rezervy sú zaúčtované, ak Skupina má súčasné právne alebo iné povinnosti na základe
minulých udalostí je pravdepodobné, že z dôvodu plnenia týchto povinností dôjde k odlevu zdrojov predstavujúcich
ekonomické úžitky, a je možné spoľahlivo odhadnúť sumu záväzku. Rezervy sa netvoria na budúce prevádzkové straty. 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 je pravdepodobnosť výdavkov vzhľadom na niektorú z položiek
zahrnutých v tej istej skupine záväzkov nízka.
Rezervy sa oceňujú v súčasnej hodnote výdavkov, o ktorých sa očakáva, že budú potrebné na vyrovnanie povinnosti, pričom
sa použije diskontná sadzba pred zdanením, ktorá vyjadruje aktuálnu trhovú časovú hodnotu peňazí a riziká špecifické pre
danú povinnosť. Nárast rezerv z dôvodu plynutia času sa účtuje ako úrokový náklad.
Ak Skupina očakáva, že rezerva bude refundovaná, napríklad v rámci poistnej zmluvy, táto náhrada je účtovaná ako
samostatné aktívum, ale len v prípade, že je náhrada takmer istá.
Podmienené záväzky nie sú v konsolidovanej účtovnej závierke vykázané ako záväzky. Zverejňujú sa v poznámkach ku
konsolidovanej účtovnej závierke, s výnimkou tých, kde je možnosť odlivu zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky veľmi
nepravdepodobná.
Rezervy na nevýhodne zmluvy. Skupina vykazuje rezervy na nevýhodné zmluvy na základe predpokladu, že budúce
náklady na nákup komodít určené na dodávku vyplývajúcu zo zmluvných záväzkov dodať komoditu zákazníkom, presiahnu
ekonomické úžitky vyplývajúce z týchto zmlúv.
Rezervy na nevýhodné zmluvy sa oceňujú v súčasnej hodnote očakávaných nákladov na ukončenie zmluvy a očakávaných
čistých nákladov na pokračovanie v zmluve podľa toho, ktorá z nich je nižšia, a ktorá je určená na základe prírastkových
nákladov potrebných na splnenie záväzku zo zmluvy. Predtým ako je rezerva vytvorená, Skupina vykáže stratu zo zníženia
hodnoty majetku súvisiaceho so zmluvou.
Vykazovanie výnosov. Štandard IFRS 15 týkajúci sa vykazovania výnosov zo zmlúv so zákazníkmi poskytuje päťstupňový
model, ktorý sa uplatňuje na všetky zmluvy so zákazníkmi:
• identifikovať zmluvu (zmluvy) so zákazníkom,
• určiť povinnosti plnenia v zmluve,
• určiť cenu transakcie,
• rozdeliť transakčnú cenu na každú povinnosť plnenia,
• vykázať výnosy, ak je splnená povinnosť plnenia.
Výnosy sa vykazujú bez dane z pridanej hodnoty, hodnoty predpokladaných vrátených tovarov a služieb, zliav a diskontov.
Skupina účtuje o výnosoch, keď je pravdepodobné, že v ich dôsledku budú plynúť pre Skupinu ekonomické úžitky a v prípade
variabilnej odmeny, keď je vysoko pravdepodobné, že výnos nebude v budúcnosti treba odúčtovať, a ak sú splnené nižšie
uvedené špecifické kritériá pre jednotlivé druhy aktivít Skupiny.
Výnosy z predaja a distribúcie elektriny. Výnosy z predaja a distribúcie elektrickej energie sú zaúčtované v čase, keď je
elektrická energia dodaná zákazníkovi. Odpočet spotreby a fakturácia u veľkoodberateľov sa uskutočňuje mesačne.
Spotreba v maloodberateľskom segmente malých podnikateľov bola odmeraná počas decembra 2020. V segmente
maloodber domácností uskutočňuje Skupina odpočet spotreby a vyúčtovanie raz ročne, pričom Skupina rozdelila bázu
odberateľov na dvanásť fakturačných cyklov. Fakturácia elektriny dodanej v roku 2020 za všetkých dvanásť fakturačných
cyklov bude ukončená v decembri 2021. Skupina používa pre potreby odhadu výnosu z dodanej a nevyfakturovanej energie
typové diagramy odberov implementované v Enersime. Sieťové straty sú súčasťou nákladov na nákup elektriny.
Výnosy z predaja elektrickej energie na spotovom trhu, vyrovnávanie rozdielov medzi spotrebou a zahraničnými profilovými
platbami reprezentujú hlavne tržby z predaja elektrickej energie nakúpenej na krátkodobom trhu pre pravidelných
zákazníkov na základe krátkodobých odchýlok v ich spotrebných diagramoch a tržby platené pravidelnými zákazníkmi
za odchýlku od plánovanej spotrebnej krivky. Výnosy z predaja elektriny na spotovom trhu sa vykazujú v momente, keď je
elektrina dodaná alebo zmluva splnená.
Výnosy z predaja plynu. Výnosy z predaja plynu sú zaúčtované v čase, keď je plyn dodaný zákazníkovi. Odpočet spotreby
a fakturácia u veľkoodberateľov sa uskutočňuje mesačne. V segmente maloodber domácností je spotreba určená na základe
dvanásťmesačného fakturačného cyklu podľa údajov od tretej strany.
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Pripojovacie poplatky. Skupina dostáva príspevky od zákazníkov na ich pripojenie do siete. Výnosy z týchto príspevkov sa
vykazujú ako zmluvné záväzky a sú do hospodárskeho výsledku rozpúšťané počas doby životnosti súvisiaceho majetku
(približne 20 rokov).
Predaj služieb. V prípade služieb, kde zákazníci majú benefit z poskytnutej služby priebežne, ako je služba vykonávaná,
sa výnosy zo služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom sú služby poskytnuté, s ohľadom na stupeň dokončenia
konkrétnej transakcie, ktorý je odhadnutý na základe skutočne poskytnutej služby ako pomernej časti celkových služieb,
ktoré majú byť poskytnuté.
Výnosy z dividend. Výnosy z dividend sa vykážu, keď vznikne právo na vyplatenie dividend a je pravdepodobný prílev
prostriedkov predstavujúcich ekonomické úžitky.
Úrokové výnosy. Výnosové úroky sú účtované v časovej a vecnej súvislosti na základe metódy efektívnej úrokovej miery.
Zmluvné pokuty. Zmluvné pokuty sú vykázané ako výnosy po obdržaní platieb, nakoľko zmluvné pokuty sa vzťahujú najmä
na predajné zmluvy s odberateľmi, ktorí zamýšľajú defraudovať Skupinu a ako také sú relatívne ťažko vymožiteľné.
Prepočet cudzích mien. Účtovná závierka je prezentovaná v tisícoch EUR, ktoré sú menou vykazovania Skupiny. Funkčná
mena pre všetky spoločnosti v Skupine je EUR.
Transakcie a zostatky. Transakcie v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň
uskutočnenia transakcie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce z úhrady takýchto transakcií a z prepočítania monetárneho
majetku a záväzkov denominovaných v cudzej mene koncoročným výmenným kurzom sa vykazujú s vplyvom na
hospodársky výsledok.
Informácie o segmentoch. Prevádzkové segmenty sú vykazované v súlade s interným vykazovaním poskytovaným
najvyššiemu výkonnému orgánu rozhodovania. Najvyšší výkonný orgán rozhodovania, ktorý je zodpovedný za alokáciu
zdrojov a hodnotenie výkonnosti týchto prevádzkových segmentov, bol identifikovaný ako predstavenstvo Spoločnosti, ktoré
prijíma strategické rozhodnutia.
Hospodársky výsledok segmentu je stanovený v súlade s postupmi účtovania, ktoré sú konzistentné s tými, ktoré Skupina
aplikuje pri zostavení konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov.
Zmeny v prezentácii účtovnej závierky. Nasledujúce údaje za predchádzajúce účtovné obdobie boli pozmenené tak, aby
zodpovedali spôsobu vykazovania v bežnom účtovnom období. Tieto zmeny v prezentácii porovnateľných údajov nemali
žiadny vplyv na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie za predchádzajúce účtovné obdobie.
Vplyv úprav na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny za predchádzajúce účtovné obdobie bol nasledovný:
Vplyv úprav na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny za predchádzajúce
účtovné obdobie
V tis. EUR

31. december 2020

Nárast v položke „Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky“
Nárast v položke „Dlhodobé aktíva“ spolu

1 723
1 723

Pokles v položke „Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky“
Pokles v položke „Obežné aktíva“ spolu
Nárast/pokles v položke „Aktíva“ spolu

-1 723
-1 723
-

Nárast v položke „Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky“
Nárast v položke „Dlhodobé záväzky“ spolu

5 844
5 844

Pokles v položke „Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky“
Pokles v položke „Krátkodobé záväzky“ spolu
Nárast/pokles v položke „Záväzky“ spolu

-5 844
-5 844
-
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Aplikovanie nových a novelizovaných štandardov a interpretácií

Nasledovné novelizované štandardy nadobudli účinnosť pre Skupinu od 1. januára 2021, avšak nemali významný vplyv:
Novela IFRS 16, Lízingy - Zľavy k nájmom v súvislosti s COVID-19 po 30. júni 2021 (Účinné pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. apríla 2021 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené, a to aj v účtovných závierkach, ktoré neboli
schválené na zverejnenie 31. marca 2021). Novela predlžuje o jeden rok obdobie uplatňovania voliteľnej praktickej výnimky,
ktorá zjednodušuje spôsob, akým nájomca účtuje nájomné nájomcom, ktoré sú priamym dôsledkom COVID-19. Pôvodný
postup bol vydaný v máji 2020. Skupina nepoužila pôvodnú ani rozšírený praktickú výnimku, keďže v roku 2021 nevznikli
žiadne dôsledky COVID-19 na náklady na prenájom. Skupina predčasne aplikovala túto novelu IFRS 16 od 1. januára 2021.
4

Nové účtovné predpisy

Určité nové štandardy, interpretácie a novely štandardov sú povinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022
alebo neskôr, pričom ich Skupina predčasne neaplikovala:
Novela IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky - Klasifikácia záväzkov ako krátkodobé alebo dlhodobé (Účinné pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené). Novela objasňuje, že klasifikácia
záväzkov na krátkodobé alebo dlhodobé bude založená výlučne na práve Skupiny odložiť vyrovnanie na konci účtovného
obdobia. Právo Skupiny odložiť vyrovnanie aspoň o 12 mesiacov od dátumu vykazovania nemusí byť bezpodmienečné, ale
musí mať podstatu. Klasifikácia nie je ovplyvnená zámermi alebo očakávaniami manažmentu, či a kedy Skupina uplatní
svoje právo odložiť vyrovnanie záväzku. Novela tiež spresňuje situácie, ktoré sa považujú za vyrovnanie záväzku.
Nasledovné ostatné nové už vydané štandardy alebo novely štandardov by nemali mať významný vplyv na účtovnú závierku
Skupiny:
Novela IAS 16, Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia – príjmy pred zamýšľaným použitím
(Účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené). Novela IAS
16 vyžaduje, aby sa príjmy z predaja z položiek, ktoré sa vyrobili v procese umiestnenia majetku na určené miesto a jeho
uvedenia do prevádzkyschopného stavu podľa zámerov manažmentu, vykázali vo výsledku hospodárenia spolu s nákladmi
na tieto položky a aby Skupina ocenila náklady na tieto položky podľa požiadaviek IAS 2.
Novela IAS 37, Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva - Stratové zmluvy – náklady na splnenie zmluvy (Účinné
pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené). Pri určovaní nákladov
na plnenie zmluvy doplnenia vyžadujú, aby účtovná jednotka zahrnula všetky náklady, ktoré sa priamo týkajú zmluvy. Odsek
68A objasňuje, že náklady na plnenie zmluvy zahŕňajú: prírastkové náklady na plnenie zmluvy a alokáciu iných nákladov,
ktoré priamo súvisia s plnením zmlúv.
Ročné vylepšenia štandardov IFRS 2018-2020 (Účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2022 alebo neskôr.
Skoršie uplatnenie je povolené):
Novela IFRS 9, Finančné nástroje. Zlepšenia objasňujú, že pri posudzovaní toho, či výmena dlhových nástrojov medzi
existujúcim dlžníkom a veriteľom prebieha za podmienok, ktoré sa podstatne líšia, poplatky, ktoré sa majú zahrnúť spolu
s diskontovanou súčasnou hodnotou peňažných tokov podľa nových podmienok, zahŕňajú iba zaplatené poplatky, resp.
prijaté medzi dlžníkom a veriteľom vrátane poplatkov zaplatených alebo prijatých buď dlžníkom alebo veriteľom v mene
toho druhého.
Novela k ilustratívnym príkladom k IFRS 16, Lízingy. Vylepšenia odstraňujú z ilustratívneho príkladu 13 k IFRS 16 referenciu
na náhradu, ktorú poskytne prenajímateľ nájomcovi za zhodnotenie predmetu nájmu ako aj vysvetlenia k účtovaniu týchto
náhrad u nájomcu.
Novela IAS 41, Poľnohospodárstvo. Zlepšenia odstraňujú požiadavku používať peňažné toky pred zdanením na ocenenie
reálnej hodnoty poľnohospodárskych aktív. Predtým IAS 41 vyžadoval, aby účtovná jednotka pri oceňovaní reálnej hodnoty
používala peňažné toky pred zdanením, ale nevyžadovala použitie diskontnej sadzby pred zdanením na diskontovanie
týchto peňažných tokov.
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Novela IAS 12, Dane z príjmov - Odložená daň súvisiaca s majetkom a záväzkami vyplývajúcimi z jednej transakcie (Účinné
pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené). Novela zužuje rozsah
výnimky z prvotného vykazovania (IRE), aby sa vylúčili transakcie, ktoré spôsobujú rovnaké a kompenzujúce dočasné
rozdiely – napr. lízingy a záväzky z vyraďovania. V prípade záväzkov z prenájmu a v prípade záväzkov týkajúcich sa uvedenia
do pôvodného stavu, bude potrebné súvisiace odložené daňové pohľadávky a záväzky vykázať od začiatku najskoršieho
prezentovaného porovnávacieho obdobia, pričom akýkoľvek kumulatívny dopad sa k tomuto dátumu vykáže ako úprava
nerozdeleného zisku alebo iných zložiek vlastného imania. Pre všetky ostatné transakcie sa úpravy vzťahujú na transakcie,
ku ktorým dôjde po začiatku najskoršieho prezentovaného obdobia.
Novely IFRS 10 a IAS 28 - Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným podnikom
(Dátum účinnosti je odložený na neurčito. K dispozícii na voliteľné uplatnenie v účtovnej závierke podľa IFRS).
Novely objasňujú, že pri transakcii zahŕňajúcej pridružený alebo spoločný podnik, rozsah vykázania zisku alebo straty závisí
od toho, či predaný alebo vložený majetok predstavuje podnik, takže:
• celý zisk alebo strata sa vykáže, keď transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným podnikom zahŕňa
prevod aktíva alebo aktív, ktoré tvoria podnik (či už sú umiestnené v dcérskej spoločnosti alebo nie), pričom
• čiastočný zisk alebo strata sa vykáže, keď transakcia medzi investorom a jeho pridruženým alebo spoločným podnikom
zahŕňa majetok, ktorý nepredstavuje podnik, aj keď je tento majetok umiestnený v dcérskej spoločnosti.
Európska komisia sa rozhodla odložiť schválenie na neurčito, je nepravdepodobné, že ho v dohľadnej dobe schváli aj EÚ.
Novela IAS 1, Prezentácia účtovnej závierky a IFRS Praktické odporúčanie 2 - Rozhodovanie o významnosti (Účinné pre
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené). Novela IAS 1 vyžaduje, aby
spoločnosti zverejnili svoje významné informácie o účtovných zásadách a nie informácie o významných účtovných zásadách.
Novela IAS 8, Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby (Účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1.
januára 2023 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené). Novela zaviedla definíciu „účtovných odhadov“ a zahrnula ďalšie
doplnenia k IAS 8, ktoré objasňujú, ako odlíšiť zmeny v účtovných zásadách od zmien v odhadoch. Toto rozlíšenie je dôležité,
pretože zmeny v účtovných zásadách sa vo všeobecnosti uplatňujú retrospektívne, zatiaľ čo zmeny v odhadoch sa účtujú
v období, v ktorom k zmene došlo.
5

Dôležité účtovné odhady a úsudok pri aplikovaní postupov účtovania

Skupina uskutočňuje odhady a používa predpoklady ohľadne budúcnosti. Výsledné účtovné odhady, už podľa ich definície,
sa zriedka budú zhodovať so skutočnými výsledkami. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie odhady a predpoklady, kde existuje
podstatné riziko, že dôjde k významnej úprave účtovných hodnôt majetku a záväzkov počas nasledujúceho ročného
účtovného obdobia.
Nevyfakturované dodávky elektriny. Nevyfakturované výnosy za dodávku a distribúciu predstavujú účtovný odhad založený
na odhade objemu distribuovanej a dodanej elektriny v technických jednotkách - MWh na nízkonapäťovej úrovni a odhade
jednotkovej ceny, ktorou bude v budúcnosti fakturovaná.
Skupina používa softvérovú aplikáciu Enersim na odhad nevyfakturovaných dodávok na základe predpokladaných časových
kriviek spotreby zákazníkov, ktorý k 31. decembru 2021 predstavoval 131 084 tisíc EUR (2020: 150 375 tisíc EUR). Tento účtovný
odhad je založený na:
a) odhade objemu distribúcie a dodávky zákazníkom v segmente domácnosti v technických jednotkách (MWh) medzi
dátumom posledného odpočtu a koncom účtovného obdobia;
b) odhade spotreby s použitím časovej štruktúry spotreby rôznych zákazníckych profilov, ktoré boli stanovené podľa
meranej vzorky;
c) odhade strát v distribučnej sieti; a
d) jednotkovej cene v EUR/MWh, ktorá bude použitá pre fakturáciu distribúcie a dodávky.
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Skupina vykázala nasledovné súvahové hodnoty nevyfakturovaných výnosov za distribúciu a dodávku elektrickej energie:
Súvahové hodnoty nevyfakturovaných výnosov za distribúciu
a dodávku elektrickej energie
V tisícoch EUR

31. december 2021

31. december 2020

Dohadné pohľadávky za distribúciu a dodávku elektrickej energie ako
súčasť položky „Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky“

16 898

10 411

Dohadné záväzky za distribúciu a dodávku elektrickej energie ako
súčasť položky „Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky“

30 694

28 759

Ak by bol odhad celkových sieťových strát nižší o 0,1%, čo predstavuje 10 GWh (2020: 10 GWh), pri zachovaní ostatných
parametrov, výnosy z dodávky energie a distribučných služieb by boli vyššie o 1 079 tisíc EUR (2020: 1 101 tisíc EUR).
Nevyfakturované dodávky plynu. Nevyfakturované výnosy za dodávku a distribúciu predstavujú účtovný odhad založený
na odhade objemu distribuovaného a dodaného plynu v technických jednotkách - MWh a odhade jednotkovej ceny, ktorou
bude v budúcnosti fakturovaný. Tento účtovný odhad je založený na:
a) odhade objemu distribúcie a dodávky zákazníkom v segmente domácnosti v technických jednotkách (MWh) medzi
dátumom posledného odpočtu a koncom účtovného obdobia;
b) odhade spotreby s použitím časovej štruktúry spotreby rôznych zákazníckych profilov; a
c) jednotkovej cene v EUR/MWh, ktorá bude použitá pre fakturáciu distribúcie a dodávky.
Skupina vykázala nasledovné súvahové hodnoty nevyfakturovaných výnosov za distribúciu a dodávku plynu:
Súvahové hodnoty nevyfakturovaných výnosov za distribúciu a dodávku plynu
V tisícoch EUR
Dohadné pohľadávky za distribúciu a dodávku plynu ako súčasť
položky „Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky“
Dohadné záväzky za distribúciu a dodávku plynu ako súčasť položky
„Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky“

31. december 2021

31. december 2020

944

7 317

4 220

9 449

Odhadovaná doba ekonomickej životnosti distribučnej siete elektrickej energie. Odhad ekonomickej doby životnosti
položiek majetku siete vyžaduje aplikovanie úsudku na základe minulých skúseností s podobnými položkami. Budúce
ekonomické úžitky, ktoré dané aktíva predstavujú, sa spotrebovávajú prevažne ich používaním. Avšak iné faktory, ako
napríklad technická zastaranosť alebo opotrebovanie, často vedú k zníženiu ekonomických úžitkov, ktoré dané aktíva
predstavujú.
Vedenie vyhodnocuje zostávajúcu dobu ekonomickej životnosti na základe aktuálneho technického stavu majetku
a odhadovanej doby, počas ktorej Skupina očakáva prílev ekonomických úžitkov z tohto majetku. Zohľadňujú sa nasledovné
najdôležitejšie faktory: (a) očakávané používanie aktív, (b) očakávané fyzické opotrebovanie, ktoré závisí od faktorov
prevádzky a programu údržby a (c) technické zastaranie, ak existuje.
Ak by očakávaná doba ekonomickej životnosti aktív distribučnej siete bola kratšia o 10% ako odhad vedenia k 31. decembru
2021, Skupina by zaúčtovala dodatočné odpisy aktív siete vo výške 5 105 tisíc EUR (2020: 5 049 tisíc EUR).
Metóda očakávaných strát z pohľadávok „ECL“. Skupina aplikuje na pohľadávky z obchodného styku zjednodušený prístup
podľa IFRS 9, t.j. odhaduje ECL ako očakávané straty za celú dobu do ich splatnosti. Skupina na výpočet očakávaných strát
pre pohľadávky z obchodného styku používa maticu opravných položiek, ktorá zohľadňuje dobu pohľadávok po splatnosti,
mieru strát pre každú skupinu doby po splatnosti a výšku odpísaných pohľadávok. Skupina zvážila očakávanú platobnú
disciplínu na ďalších 12 mesiacov.
Na základe týchto ukazovateľov sa rozhodla, že tvorba opravných položiek k pohľadávkam z obchodného styku na
základe historických údajov je dostačujúca, keďže vývoj relevantných ukazovateľov o budúcom vývoji zodpovedá vývoju
z predošlých období, vrátane obdobia od marca 2020, ktoré už bolo ovplyvnené situáciou ohľadne koronavírusu. Možný vývoj
makroekonomických ukazovateľov nemá významný dopad na hodnotu očakávaných strát z pohľadávok z obchodného styku.
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Opcie na predĺženie a ukončenie lízingu. Pri určovaní doby lízingu vedenie zvažuje všetky skutočnosti a okolnosti, ktorá
vytvárajú ekonomický stimul na uplatnenie opcie na predĺženie alebo na neuplatnenie opcie na ukončenie nájmu. Opcie na
predĺženie (alebo obdobia po opcii na ukončenie) sú zahrnuté do doby lízingu, len ak je dostatočne isté, že lízing sa predĺži
(alebo neukončí).
Pri lízingoch na pozemky, budovy, energetické zariadenia a dopravné prostriedky sú zvyčajne najrelevantnejšie nasledujúce
faktory:
• Ak sú značné pokuty na ukončenie (alebo nepredĺženie), zvyčajne je dostatočne isté, že Skupina predĺži (alebo neukončí)
lízing.
• Ak existujú akékoľvek technické zhodnotenia predmetu lízingu, pri ktorých sa očakáva významná zvyšková hodnota, je
zvyčajne dostatočne isté, že Skupina predĺži (alebo neukončí) lízing.
Skupina zvažuje aj iné faktory vrátane historického trvania lízingu a náklady a narušenia obchodnej činnosti, ktoré sú
potrebné na nahradenie prenajímaného aktíva. Väčšinu držaných opcií na predĺženie a ukončenie môže uplatniť iba Skupina
a nie príslušný prenajímateľ.
K 31. decembru 2021 možné budúce peňažné výdavky v hodnote 0 tisíc EUR (nediskontované) (2020: 0 tisíc EUR) neboli
zahrnuté do lízingového záväzku, pretože nie je dostatočne isté, že lízingy budú predĺžené (alebo neukončené).
Doba lízingu sa prehodnocuje, ak sa opcia skutočne uplatňuje (alebo neuplatňuje) alebo Skupina ju musí uplatniť
(alebo neuplatniť). Posúdenie dostatočnej istoty sa reviduje, iba ak nastane významná udalosť alebo významná zmena
v okolnostiach, ktorá ovplyvňuje toto posúdenie a je pod kontrolou nájomcu. Počas aktuálneho účtovného obdobia nedošlo
k revízii odhadovaných dôb lízingu.
Skupina odhadla, že záruky zvyškovej hodnoty predmetov nájmu nie sú významné.
Kontrola nad ZSE Elektrárne, s.r.o. Dňa 30. júla 2020 spoločnosť E.ON a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky, ako akcionári Skupiny, podpísali Memorandum o porozumení (ďalej len „Memorandum“).
Podľa Memoranda E.ON prisľúbil v období od 24. augusta 2020 počas nasledujúcich 3 rokov predať 100%-ný obchodný podiel
v spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o, v prípade, že sa ho Slovenská republika rozhodne odkúpiť. Prípadný prevod obchodného
podielu v spoločnosti ZSE Elektrárne, s.r.o. by sa v zmysle tohto Memoranda realizoval za jeho objektívnu trhovú hodnotu
a za štandardných trhových podmienok.
Vedenie Skupiny usúdilo, že Skupina má aj naďalej kontrolu nad ZSE Elektrárne, s.r.o., pretože podľa jeho názoru je
Memorandum nezáväzné, bolo podpísané spoločnosťou E.ON a nie Západoslovenskou energetikou, a.s. a teda je voči
Skupine a jej orgánom priamo právne nevymáhateľné. S ohľadom na trojročný prísľub uskutočniť predaj vedenie usudzuje,
že predaj ZSE Elektrárne, s.r.o. nie je vysoko pravdepodobný do jedného roka a teda príslušný majetok a záväzky teda neboli
reklasifikované do obežných položiek ako majetok a záväzky držané na predaj podľa IFRS 5, Dlhodobé aktíva držané na
predaj a ukončované činnosti.
Vedenie tiež neúčtovalo o odloženej dani z investície do ZSE Elektrárne, s.r.o.. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou čistého
majetku ZSE Elektrárne, s.r.o. a daňovým nákladom odpočítateľným voči výnosu z predaja je 58 633 tisíc EUR (2020: 22 065
tisíc EUR). Podľa názoru vedenia k predaju ZSE Elektrárne, s.r.o. a teda k realizácii možnej odloženej dane v dohľadnej dobe
nedôjde, a preto sa odložená daň z tohto dočasného rozdielu nesmie zaúčtovať podľa ustanovení v paragrafe 39 v IAS 12,
Dane z príjmov.
Vykázanie odloženej daňovej pohľadávky. Vedenie použilo svoj úsudok pri zaúčtovaní odloženej daňovej pohľadávky vo
výške 16 052 tisíc EUR (2020: 15 000 tisíc EUR) z odpočítateľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou
zostatkovou cenou paroplynovej elektrárne v Malženiciach na základe prognóz budúcich zdaniteľných ziskov za obdobia,
pre ktoré sú k dispozícii forwardové ceny komodít. Projekcie cien komodít a neistoty v predpovediach, ktoré sa týkajú
neskorších období, neposkytujú dostatočné presvedčivé dôkazy, ktoré by mohli zdôvodniť zaúčtovanie potenciálnej
dodatočnej odloženej daňovej pohľadávky v sume do 49 268 tisíc EUR (2020: 57 995 tisíc EUR), ktorá sa vzťahuje na zvyšok
odpočítateľných dočasných rozdielov týkajúcich sa tejto elektrárne.
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Dlhodobý hmotný majetok

Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku počas roka 2021 boli nasledovné:

Obstarávacia cena
k 1. januáru 2021
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná
hodnota k 1. januáru 2021

23 672 139 040 783 067 444 704

Spolu

Nedokončené
investície

Ostatné
aktíva prenajaté
iným
stranám

Ostatné
aktíva na vlastné
použitie*

Paroplynová
elektráreň

Rozvodne
a podobné
sieťové
zariadenia

Elektrické
vedenia

Pozemky

V tisícoch EUR

Stavby
distribučnej
siete

Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku

32 446

104 058

24 088 111 646 1 662 721
-17 822

-

-689 538

45 662

6 266 111 646

973 183

112 759

-

-69 001 -301 143 -238 674

-4 502

-58 396

23 672

70 039 481 924 206 030

27 944

Prírastky

-

-

-

-

-

-

- 112 759

Kapitalizované náklady na
úvery a pôžičky**

-

-

-

-

-

-

-

260
-115

17 124
-3 704
-36

48 410
-19 217
-

35 433
-22 965
-53

-1 871
-

6 997
-6 123
-473

-

101

1 354

139

-

-

-

-

1 594

917

-

-

-

-

2 390

-

66

3 373

24 734 144 051 820 249 478 561

32 446

121 945

24 349 117 982 1 764 317
-18 577

Reklasifikácie
Odpisy
Vyradenie
Ukončenie nájmu kúpou
aktíva
Prvá konsolidácia BK, a.s.
(pozn. 31)
Obstarávacia cena
k 31. decembru 2021
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná
hodnota k 31. decembru
2021

-

-60 527 -307 778 -259 977

-6 373

-73 492

24 734

83 524 512 471 218 584

26 073

48 453

2 111

2 111

304 -108 528
-798
-72

-54 678
-749

-

-726 724

5 772 117 982 1 037 593

* Ostatné aktíva na vlastné použitie predstavujú stroje, nesieťové a administratívne budovy, vozidlá a ostatné aktíva.
** Sadzba použitá pre kapitalizáciu nákladov na úvery a pôžičky bola približne 3,07% p.a. za rok 2021 (2020: 3,07% p.a.).
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Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku počas roka 2020 boli nasledovné:

Obstarávacia cena
k 1. januáru 2020
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná
hodnota k 1. januáru 2020

22 963 122 148 748 946 414 296

32 359

114 969

30 777

Spolu

Nedokončené
investície

Ostatné
aktíva na vlastné
použitie*
Ostatné
aktíva prenajaté
iným
stranám

Paroplynová
elektráreň

Rozvodne
a podobné
sieťové
zariadenia

Elektrické
vedenia

Pozemky

V tisícoch EUR

Stavby
distribučnej
siete

Pohyby v účtovnej hodnote dlhodobého hmotného majetku

86 323 1 572 781

-

-54 525 -283 667 -218 082

-2 639

-71 996

-23 612

-

-654 521

22 963

67 623 465 279 196 214

29 720

42 973

7 165

86 323

918 260

105 957

Prírastky

-

-

-

1 609

-

-

- 104 348

Kapitalizované náklady na
úvery a pôžičky**

-

-

-

-

-

-

-

1 818

1 818

860
-151

5 698
-3 572
-21

33 721
-18 632
-

32 078
-23 491
-380

88
-1 864
-

7 677
-4 928
-60

-899
-

-80 122
-721

-53 386
-1 333

-

311

1 556

-

-

-

-

-

1 867

23 672 139 040 783 067 444 704

32 446

104 058

24 088 111 646 1 662 721
-17 822

Reklasifikácie
Odpisy
Vyradenie
Ukončenie nájmu kúpou
aktíva
Obstarávacia cena k 31.
decembru 2020
Oprávky a opravné položky
Zostatková účtovná
hodnota k 31. decembru
2020

-

-69 001 -301 143 -238 674

-4 502

-58 396

23 672

70 039 481 924 206 030

27 944

45 662

-

-689 538

6 266 111 646

973 183

* Ostatné aktíva na vlastné použitie predstavujú stroje, nesieťové a administratívne budovy, vozidlá a ostatné aktíva.
** Sadzba použitá pre kapitalizáciu nákladov na úvery a pôžičky bola približne 3,07% p.a. za rok 2020

Podľa úsudku vedenia distribučná sieť elektrickej energie nespadá do pôsobnosti IFRIC 12, Koncesie na služby, a teda nie je
prezentovaná ako nehmotný majetok, pretože (a) Skupina má možnosť predať alebo poskytnúť aktíva tejto infraštruktúry
ako zabezpečenie svojich záväzkov a (b) vzťah s regulátorom a so slovenskou vládou nie je typická koncesia „postaviť,
prevádzkovať a previesť“, ale skôr privatizácia, pre ktorú informačná poznámka č. 2 k IFRIC 12 indikuje, že aktívum spadá
do pôsobnosti IAS 16, Dlhodobý hmotný majetok. Skupina neposkytla žiadny významný dlhodobý hmotný majetok ako
zabezpečenie za svoje úvery a pôžičky alebo iné finančné záväzky do koncu bežného a minulého účtovného obdobia.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku boli nasledovné:
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
V tisícoch EUR
Zostatková hodnota predaného a vyradeného majetku
Odovzdanie emisných kvót do Národného registra emisných kvót
Použitie rezervy na emisie CO2
Zisk / (strata) z predaja majetku (bod č. 28 poznámok)
Ostatné
Príjmy z predaja
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2021

2020

749
16 945
-16 945
2 073
-76
2 746

1 333
11 811
-11 811
-117
-848
368
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Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou do výšky 734 304 tisíc EUR v prípade
budov a do výšky 1 011 785 tisíc EUR v prípade strojov, náradia, prístrojov, príslušenstva a ostatného majetku (2020: 700 961
tisíc EUR a 972 139 tisíc EUR).
Príjmy z dlhodobého hmotného majetku prenajatého iným stranám, ktorý hlavne predstavujú optické linky a súvisiace
technológie, sú uvedené v bode č. 28 poznámok. Budúce príjmy z nevypovedateľného prenájmu sú splatné nasledovne:
Splatnosť budúcich príjmov z nevypovedateľného prenájmu
V tisícoch EUR
Splatné:
- počas 1. roka
Budúce príjmy z nevypovedateľného prenájmu spolu
7

2021

2020

209
209

980
980

Nehmotný majetok

Pohyby v účtovnej hodnote nehmotného majetku boli nasledovné:
Pohyby v účtovnej hodnote nehmotného majetku
V tisícoch EUR

Emisné
Softvér Aktíva, ktoré nie sú
Oceniteľné
kvóty oxidu Goodwill
a podobné
ešte k dispozícii
práva
uhličitého
aktíva
na užívanie

Spolu

Obstarávacia cena k 1. januáru 2020
Oprávky a opravné položky

25 374
-

-

8 728
-5 655

57 929
-50 452

8 171
-

100 202
-56 107

Zostatková účtovná hodnota k 1.
januáru 2020

25 374

-

3 073

7 477

8 171

44 095

Prírastky
Reklasifikácie
Odpisy
Vyradenie
Obstarávacia cena k 31. decembru 2020
Oprávky a opravné položky

27 973
-11 811
41 536
-

-

327
1 251
-2 292
8 224
-5 865

4 903
-4 086
62 389
-54 095

6 844
-6 154
8 861
-

35 144
-6 378
-11 811
121 010
-59 960

Zostatková účtovná hodnota k 31.
decembru 2020

41 536

-

2 359

8 294

8 861

61 050

Prírastky
Reklasifikácie
Odpisy
Vyradenie
Prvá konsolidácia BK, a.s. (pozn. 31)
Obstarávacia cena k 31. decembru 2021
Oprávky a opravné položky

26 859
-16 945
51 450
-

1 139
1 139
-

653
-1 034
5 795
14 625
-6 852

7 549
-4 144
30
69 724
-57 995

7 126
-8 202
20
7 805
-

33 985
-5 178
-16 945
6 984
144 743
-64 847

Zostatková účtovná hodnota k 31.
decembru 2021

51 450

1 139

7 773

11 729

7 805

79 896
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Aktíva, ktoré ešte nie sú k dispozícii na používanie predstavujú najmä aktualizácie a zlepšenia funkcionality zákazníckeho
a geografického informačného systému.
8

Investičná nehnuteľnosť

Skupina prenajíma časť svojich pozemkov a administratívnych a prevádzkových priestorov na základe operatívneho
prenájmu tretím stranám.
Pohyby v účtovnej hodnote investičnej nehnuteľnosti boli nasledovné:

Pohyby v účtovnej hodnote investičnej nehnuteľnosti
Pozemky

2021
Budovy

Spolu

Pozemky

2020
Budovy

Obstarávacia cena k 1. januáru
Oprávky a opravné položky

-

-

-

-

-

-

Zostatková účtovná hodnota
k 1. januáru

-

-

-

-

-

-

143

1 293

1 436

-

-

-

Prevod z dlhodobého hmotného
majetku na investičnú nehnuteľnosť

-

-

-

-

-

-

Prírastky
Odpisy
Vyradenie

-

-27
-

-27
-

-

-

-

Obstarávacia cena k 31. decembru
Oprávky a opravné položky

143
-

1 293
-27

1 436
-27

-

-

-

Zostatková účtovná hodnota
k 31. decembru

143

1 266

1 409

-

-

-

V tisícoch EUR

Prvá konsolidácia BK, a.s. (pozn. 31)

Spolu

Vedenie Skupiny odhaduje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa reálna hodnota investičnej nehnuteľnosti významne
neodlišuje od jej účtovnej hodnoty.
Príjmy z prenájmu investičnej nehnuteľnosti tretím stranám sú uvedené v bode č. 28 poznámok. Budúce minimálne lízingové
splátky z operatívneho prenájmu investičnej nehnuteľnosti sú nasledovné:
Budúce minimálne lízingové splátky z operatívneho prenájmu investičnej
nehnuteľnosti
V tisícoch EUR

2021

2020

Splatné:
- počas 1. roka
- počas 2. roka

93
80

-

- počas 3. roka

80

-

- počas 4. roka

80

-

333

-

Pohľadávka z nediskontovaných splátok operatívneho prenájmu k 31. decembru
spolu
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9

Práva na užívanie majetku a záväzky z lízingu

Skupina si prenajíma rôzne pozemky, administratívne budovy, energetické stavby a zariadenia a dopravné prostriedky.
Zmluvy o prenájme sa zvyčajne uzatvárajú na dobu určitú zvyčajne od 2 do 20 rokov (doby nájmu sú uvedené v bode č.
2 poznámok), ale môžu obsahovať opcie na predĺženie. Pri majetku, kde zmluva bola stanovená na dobu neurčitú, bola
životnosť určená na základe predpokladanej doby prenájmu.
Lízingy sa vykazujú ako aktívum predstavujúce právo na užívanie majetku a zodpovedajúci záväzok odo dňa, kedy sa
prenajímané aktívum stane dostupné pre použitie Skupinou. Pohyby v právach na užívanie majetku sú nasledovné:
Pohyby v účtovnej hodnote nehmotného majetku
V tisícoch EUR

Pozemky

Admini- Energetické
Dopravné
stratívne
stavby
prostriedky
budovy a zariadenia

Spolu

Zostatková účtovná hodnota k 1. januáru 2020

595

8 159

11 964

5 190

25 908

Prírastky
Vyradenia
Odpisy
Zníženie hodnoty

-18
-208

505
-968
-354

3 440
-631
-205

327
-41
-1 658
-

4 272
-41
-3 275
-767

-

-

-1 867

-

-1 867

Zostatková účtovná hodnota k 31. decembru 2020

369

7 342

12 701

3 818

24 230

Prírastky
Vyradenia
Odpisy
Zníženie hodnoty

-10
-

322
-537
-897
-994

3 383
-1 572
-668
-

2 539
-47
-1 501
-

6 244
-2 156
-3 076
-994

-

-

-1 594

-

-1 594

359

1 257
6 493

12 250

4 809

23 911

Ukončenie nájmu kúpou aktíva
(bod č. 6 poznámok)

Ukončenie nájmu kúpou aktíva
(bod č. 6 poznámok)
Prvá konsolidácia BK, a.s. (bod č. 31 poznámok)
Zostatková účtovná hodnota k 31. decembru 2021

1 257

Skupina vykázala záväzky z lízingu nasledovne:
Záväzky z lízingu
V tisícoch EUR

31. decembra 2021 31. decembra 2020

Krátkodobé lízingové záväzky
Dlhodobé lízingové záväzky
Lízingové záväzky spolu

3 236
21 116
24 352

3 507
21 005
24 512

Úrokové náklady z nájmov zahrnuté do úrokových a podobných nákladov boli za rok 2021 vo výške 404 tisíc EUR (2020: 443
tisíc EUR).
Náklady na krátkodobé nájmy a na prenájom majetku s nízkou hodnotou, ktoré nie sú krátkodobé nájmy (zahrnuté do
ostatných prevádzkových nákladov):
Náklady na krátkodobé nájmy a na prenájom majetku s nízkou hodnotou
2021

2020

Náklady na krátkodobé nájmy

V tisícoch EUR

231

211

Náklady na prenájom majetku s nízkou hodnotou, ktoré nie sú uvedené vyššie ako
krátkodobé nájmy

886

577
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Celkové peňažné výdavky za nájmy predstavovali:
Celkové peňažné výdavky za nájmy
V tisícoch EUR

2021

2020

Platby súvisiace s krátkodobými nájmami
Platby súvisiace s prenájmom majetku s nízkou hodnotou, ktoré nie sú krátkodobé nájmy
Splatenie istiny lízingových záväzkov
Uhradený úrokový náklad z lízingov
Celkové peňažné výdavky za nájmy spolu

231
886
5 308
404
6 829

211
577
5 027
443
6 258

Zmluvy o lízingoch neobsahujú žiadne zabezpečenie. Vlastnícke právo k prenajatému majetku má prenajímateľ. Prenajatý
majetok sa nemôže použiť ako zabezpečenie iných pôžičiek Skupiny.
10 Investície účtované metódou podielu na vlastnom imaní
Investície účtované metódou podielu na vlastnom imaní
V tisícoch EUR

2021

2020

525
33
558

525
33
558

V tisícoch EUR

2021

2020

Zemný plyn
Materiál a náhradné diely
Nedokončená výroba
Tovar
Zásoby spolu

3 370
3 350
217
314
7 251

4 237
2 459
231
163
7 090

Energotel, a.s. - 20%-ná investícia do spoločného podniku
SPX, s.r.o.
Investície účtované metódou podielu na vlastnom imaní spolu
11 Zásoby
Zásoby

Zásoby sú uvedené po odpočítaní opravnej položky na málo-obrátkové materiály a náhradné diely vo výške 74 tisíc EUR
(2020: 21 tisíc EUR) a tovar vo výške 30 tisíc EUR (2020: 0 tisíc EUR).
Zemný plyn je uskladnený v podzemnom zásobníku, ktorý kontroluje spriaznená strana pod významným vplyvom slovenskej
vlády.
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12 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
V tisícoch EUR

2021

2020

501
-38
463

-

2 230
2 693

1 723
1 723

Pohľadávky z obchodného styku
Mínus opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok z obchodného styku
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, netto

231 887
-19 507
212 380

170 040
-17 246
152 794

Komoditné zmluvy ocenené v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok
Zmluvné aktíva - služby externých predajcov
Preddavky
Ostatné
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky spolu

20 053
1 456
2 578
303
236 770

7 302
1 009
2 647
1
163 753

Pohľadávky z obchodného styku
Mínus opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok z obchodného styku
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, netto
Zmluvné aktíva - služby externých predajcov
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky spolu

Pohyby v opravnej položke k pohľadávkam z obchodného styku boli nasledovné:
Pohyby v opravnej položke k pohľadávkam z obchodného styku
2021

2020

K dlhodobým
pohľadávkam

Ku
krátkodobým
pohľadávkam

Spolu

K dlhodobým
pohľadávkam

Ku
krátkodobým
pohľadávkam

Spolu

-

17 246

17 246

-

24 861

24 861

12

3 841

3 853

-

-1 236

-1 236

-

-1 839

-1 839

-

-6 379

-6 379

Prvá konsolidácia BK, a.s. (bod č.
31 poznámok)

26

259

285

-

-

-

Opravná položka na zníženie
hodnoty k 31. decembru

38

19 507

19 545

-

17 246

17 246

V tisícoch EUR

Opravná položka na zníženie
hodnoty k 1. januáru
Zmena stavu opravnej položky
zaúčtovaná do nákladov (bod č.
27 poznámok)
Sumy odpísané počas roka ako
nevymožiteľné

Skupina má koncentráciu úverového rizika voči spriazneným stranám slovenskej vlády. Viď bod č. 39 poznámok.
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Podrobnosti o stave očakávaných strát vo vzťahu k pohľadávkam z obchodného styku k súvahovému dňu:
Podrobnosti o stave očakávaných strát vo vzťahu k pohľadávkam
31. december 2021
V tisícoch EUR

% straty

31. december 2020

Brutto Očakávaná
účtovná
strata
hodnota
(ECL)

Netto
účtovná
hodnota

% straty

Brutto Očakávaná
účtovná
strata
hodnota
(ECL)

Netto
účtovná
hodnota

Dlhodobé
pohľadávky
z obchodného styku:
Do splatnosti
Dlhodobé
pohľadávky
z obchodného styku
spolu

7,58%

501

38

463

-

-

-

-

501

38

463

-

-

-

1,30%

211 154

2 739

208 415

1,42%

151 325

2 151

149 174

9,47%
31,19%
23,61%
12,33%
34,30%
71,09%
97,28%

3 008
513
144
73
207
467
16 321

285
160
34
9
71
332
15 877

2 723
353
110
64
136
135
444

6,18%
12,40%
12,93%
61,50%
58,15%
84,69%
100,00%

2 848
500
232
187
325
653
13 970

176
62
30
115
189
553
13 970

2 672
438
202
72
136
100
-

231 887

19 507

212 380

170 040

17 246

152 794

232 388

19 545

212 843

170 040

17 246

152 794

Krátkodobé
pohľadávky
z obchodného styku
Do splatnosti
Po splatnosti:
- 1 až 30 dní
- 31 až 60 dní
- 61 až 90 dní
- 91 až 120 dní
- 121 až 180 dní
- 181 až 360 dní
- nad 360 dní
Krátkodobé
pohľadávky
z obchodného styku
spolu
Pohľadávky
z obchodného styku
spolu

Pohyby zmluvných aktív, ktoré predstavujú časovo rozlíšené sprostredkovateľské provízie, boli nasledovné:
Pohyby zmluvných aktív
V tisícoch EUR
Stav k 1. januáru
Prírastky
Zúčtovanie do nákladov
Zmluvné aktíva spolu k 31. decembru

2021

2020

2 732
2 585
-1 631
3 686

1 818
1 903
-989
2 732

Z účtovnej hodnoty zmluvného aktíva bude počas nasledujúceho roka odpísaná do nákladov suma 1 456 tisíc EUR (2020:
1 009 tisíc EUR) a zvyšok má zostatkovú dobu odpisovania do 5 rokov. Opravná položka, vypočítaná na základe miery
očakávaných strát k vyššie uvedenému aktívu, bola nevýznamná.

120 | Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke

Výročná správa 2021 – Západoslovenská energetika, a.s.

Vplyv zabezpečenia krátkodobých pohľadávok z obchodného styku bol nasledovný:
Vplyv zabezpečenia pohľadávok z obchodného styku
31. december 2021
V tisícoch EUR
Pohľadávky z obchodného styku kryté poistením
Nezabezpečené pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, netto

31. december 2020

Účtovná
hodnota

Poistená
hodnota

Účtovná
hodnota

Poistená
hodnota

44 608
167 772
212 380

44 608
44 608

81 047
71 747
152 794

81 047
81 047

Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku nie sú kryté poistením.
13 Peniaze a peňažné ekvivalenty
Peniaze a peňažné ekvivalenty
V tisícoch EUR

2021

2020

Peniaze v hotovosti a ceniny
Bežné účty v bankách
Krátkodobé bankové vklady
Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze finančnej pozície spolu

12
10 775
10 787

32 640
50 000
82 640

Mínus zostatky s obmedzenou možnosťou s nimi disponovať
Peniaze a peňažné ekvivalenty vo výkaze peňažných tokov spolu

10 787

82 640

Skupina má koncentráciu úverového rizika pokiaľ ide o peniaze a peňažné ekvivalenty voči piatim bankám (2020: piatim
bankám).
Úverová kvalita peňazí a peňažných ekvivalentov je nasledovná:
Úverová kvalita peňazí a peňažných ekvivalentov
V tisícoch EUR
Položky do splatnosti a bez indikácie zníženia hodnoty
Úverový rating Aa3 od Moody’s
Úverový rating A2 od Moody’s
Úverový rating A3 od Moody’s
Úverový rating Baa1 od Moody’s
Bez ratingu
Peniaze a peňažné ekvivalenty spolu

2021

2020

18
9 396
861
512
10 787

17
59 972
21 790
861
82 640

Skupina neúčtovala o opravnej položke na možné úverové straty z položiek peňazí a peňažných ekvivalentov, pretože po
zvážení pravdepodobnosti úpadku bankových inštitúcií by vplyv takýchto očakávaných strát na účtovnú závierku Skupiny bol
nevýznamný.
14 Základné imanie
Spoločnosť vydala a má v obehu 5 934 594 kmeňových akcií (2020: 5 934 594 kmeňových akcií), každú z nominálnou
hodnotou 33,19 EUR. Všetky akcie boli splatené v plnej výške.
Podľa akcionárskej zmluvy je Spoločnosť spoločne kontrolovaná spoločnosťou E.ON a Slovenskou republikou. Akcionárska
zmluva uvádza, že zmluvné strany pri riadení činností, ktoré významne ovplyvňujú hospodárske výsledky Spoločnosti, konajú
spoločne. Riadiaca štruktúra Spoločnosti určuje, že strategický plán Spoločnosti schvaľujú zástupcovia spoločnosti E.ON, ako
aj zástupcovia Slovenskej republiky. Zároveň všetky rozhodnutia valného zhromaždenia prijímajú súčasní akcionári spoločne,
pretože na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina dvoch tretín hlasov, pričom prevody akcií na
subjekty mimo kontroly súčasných akcionárov sú obmedzené.
Výročná správa 2021 – Západoslovenská energetika, a.s.

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke | 121

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce obdobie a schválilo
dividendy vo výške 89 602 tisíc EUR alebo 15,10 EUR na jednu akciu (2020: dividendy 74 135 tisíc EUR alebo 12,49 EUR na
akciu). Podľa slovenského práva, základom pre vyplatenie dividend je nerozdelený zisk vykázaný v individuálnej účtovnej
závierke Spoločnosti, ktorý bol 136 172 tisíc EUR (2020: 134 903 tisíc EUR).
15 Zákonný rezervný fond
Zákonný rezervný fond predstavuje prevod z nerozdeleného zisku Spoločnosti, ktorý je požadovaný slovenskou legislatívou.
Spoločnosť je povinná do zákonného rezervného fondu prideliť minimálne 10% jej zisku až kým zákonný rezervný fond
nedosiahne 20% základného imania Spoločnosti. Tento fond nie je možné vyplatiť ako dividendy a existuje na krytie
budúcich strát.
16 Emitované dlhopisy
Emitované dlhopisy (ISIN: XS0979598462) v nominálnej hodnote 315 000 tisíc EUR sú splatné dňa 14. októbra 2023 a majú
kupón vo výške 4,00% p.a. Druhá séria vydaných dlhopisov (ISIN: XS1782806357) vo výške 315 000 tisíc EUR je splatná dňa 2.
marca 2028 a má kupón vo výške 1,75% p.a. Dlhopisy sú obchodovateľné na burze v Írsku v Dubline.
Amortizovaná účtovná hodnota dlhopisov je nasledovná:
Amortizovaná účtovná hodnota dlhopisov
V tisícoch EUR
Emitované dlhopisy – dlhodobá časť a časovo rozlíšené transakčné náklady
Časovo rozlíšený úrok splatný do jedného roka a časovo rozlíšené transakčné náklady
Účtovná hodnota dlhopisov spolu

2021

2020

628 267
6 881
635 148

627 815
6 881
634 696

2021

2020

21 430
1 136
22 566

-

17 Úvery
Úvery
V tisícoch EUR
Revolvingový úver
Kontokorentné úvery
Úvery spolu

Skupina má k 31. decembru 2021 s bankami uzatvorené zmluvy o revolvingových úverových linkách v celkovej výške 75 000
tisíc EUR (2020: 75 000 tisíc EUR) a kontokorentných úverových linkách v celkovej výške 4 650 tisíc EUR (2020: 100 000 tisíc
EUR). K 31. decembru 2021 mala Skupina z týchto liniek vyčerpaných 22 566 tisíc EUR (2020: 0 tisíc EUR).
Všetky úvery Skupiny sú denominované v EUR. Reálna hodnota krátkodobých úverov sa rovná ich účtovnej hodnote, keďže
vplyv diskontovania nie je významný. Žiaden dlhodobý hmotný majetok alebo iné aktíva nie sú založené ako zabezpečenie
pôžičiek.
18 Daň z príjmov
Náklad na daň z príjmov pozostáva z nasledovných položiek
Náklad na daň z príjmov
V tisícoch EUR
Splatná daň z príjmov na základe štandardnej sadzby 21% (2020: 21%)
Osobitný odvod zo ziskov regulovaných činností
Odložená daň
Náklad / (výnos) dane z príjmov spolu
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2021

2020

27 751
5 581
-2 083
31 249

29 040
6 707
-12 146
23 601
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Uplatňovaná štandardná sadzba dane z príjmov za rok 2021 bola 21% (2020: 21%). Od roku 2017 platí nová metodika výpočtu
osobitného odvodu, kde základ pre osobitný odvod sa počíta nasledovne: zisk pred zdanením x (výnosy z regulovaných
činností / celkové výnosy). Sadzba osobitného odvodu pre roky 2019 – 2020 bola 6,54% p.a. a sadzba 4,356% p.a. sa uplatňuje
od roku 2021. Osobitný odvod je odpočítateľnými nákladom pre účely aplikovania splatnej dane z príjmu.
Na základe tohto je na regulované činnosti uplatňovaná nasledovná sadzba dane:
Sadzba dane uplatňovaná na regulované činnosti
V tisícoch EUR
Štandardná sadzba dane z príjmov za rok
Sadzba osobitného odvodu
Vplyv odpočítateľnosti osobitného odvodu od štandardnej sadzby dane*
Sadzba dane uplatňovaná na zisky z podnikania v regulovaných odvetviach

2021

2020

21,000%
4,356%
-1,058%
24,298%

21,000%
6,540%
-1,691%
25,849%

* Tento vplyv je vypočítaný nasledovne: % sadzby osobitného odvodu x ((1-% sadzby dane z príjmov)/(1+% sadzby osobitného odvodu)-1)

Skupina zahŕňa aktivity alebo dcérske spoločnosti, ktoré sú zdaňované štandardnou sadzbou dane z príjmov 21% alebo
sadzbou dane 24,298% (2020: 25,849%), ktorá sa uplatňuje na podnikanie v regulovaných odvetviach. Pre účely nižšie
uvedeného odsúhlasenia uplatňovanej a efektívnej dane bola použitá uplatňovaná sadzba dane vo výške 22,522% (2020:
23,307%), ktorá predstavuje vážený priemer sadzieb dane pre regulované a neregulované odvetvia. Táto uplatňovaná
sadzba dane sa zmenila v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu zmeny sadzby odvodu a z dôvodu zmeny pomeru
zisku z podnikania v regulovaných a neregulovaných odvetviach (2020: z dôvodu zmeny pomeru zisku z podnikania
v regulovaných a neregulovaných odvetviach). Odsúhlasenie medzi skutočným nákladom na daň z príjmov a teoretickou
sumou, ktorá je vypočítaná na základe uplatňovanej sadzby dane, je nasledovné:
Odsúhlasenie medzi skutočným nákladom na daň z príjmov a teoretickou sumou
V tisícoch EUR
Zisk pred zdanením

2021
166 826

2020
159 172

37 573

37 098

- podiel na zisku investícií účtovaných metódou podielu na vlastnom imaní,
ktorý nepodlieha štandardnej sadzbe dane

-37

-104

- náklady, ktoré sú daňovo neuznateľné pre štandardnú sadzbu dane, avšak sú
odpočítateľné pri výpočte osobitného odvodu

505

298

Vplyv zmeny stavu nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
z odpočítateľných dočasných rozdielov (bod č. 5 poznámok)

-7 676

-15 000

Ostatné
Náklad na daň z príjmov za účtovné obdobie

884
31 249

1 309
23 601

Teoreticky daňový náklad pri uplatňovanej sadzbe dane 22,522% (2020:
23,307%)
Daňovo neuznateľné náklady / nezdaňované výnosy, ku ktorým nebola
účtovaná odložená daň

Očakávané vyrovnanie odložených daní nastane po viac ako 12 mesiacoch po konci účtovného obdobia, pretože daňové
priznanie sa podáva ročne, t.j. odložená daň k 31. decembru 2021, z ktorej sa stane splatná daň v roku 2022, bude
vyrovnaná v roku 2023, po podaní daňového priznania za rok 2022. Preddavky na daň z príjmov sú vypočítané na základe
dane za predchádzajúce obdobie a ich výška teda nesúvisí s hodnotou odloženej dane alebo splatnej dane očakávanej
v nasledujúcich obdobiach.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky nie sú vzájomne započítané medzi jednotlivými spoločnosťami Skupiny, keďže na
daňové účely nie je Skupina považovaná na jeden daňový subjekt.
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Odložené dane sa vzťahujú na nasledovné dočasné rozdiely:
Sadzba dane uplatňovaná na regulované činnosti
V tisícoch EUR

2021

2020

Rozdiely medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku,
vrátane odloženej dane z osobitného odvodu

60 243

56 678

Záväzky zo zamestnaneckých požitkov splatných po ukončení zamestnania
a ostatných dlhodobých a krátkodobých zamestnaneckých požitkov

-3 632

-4 111

Ostatné záväzky
Opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok
Ostatné
Odložený daňový záväzok spolu, netto

-9 537
1 546
-601
48 019

-6 848
21
-892
44 848

2021

2020

17 087

17 766

985

677

4 144
2 573
-783
24 006

1 726
396
-117
20 448

Sadzba dane uplatňovaná na regulované činnosti
V tisícoch EUR
Rozdiely medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku
Záväzky zo zamestnaneckých požitkov splatných po ukončení zamestnania
a ostatných dlhodobých a krátkodobých zamestnaneckých požitkov
Ostatné záväzky
Opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok
Ostatné
Odložená daňová pohľadávka spolu, netto

Pohyby v odložených daniach z dočasných rozdielov boli zaúčtované s vplyvom na hospodársky výsledok s výnimkou sumy
-542 tisíc EUR (2020: 353 tisíc EUR), ktorá sa týka poistno-matematických precenení záväzkov zo zamestnaneckých požitkov
splatných po ukončení zamestnania, a ktorá bola zaúčtovaná do ostatného súhrnného zisku.
Skupina nezaúčtovala odložený daňový záväzok vzťahujúci sa na investície do dcérskych spoločností, pretože (a) očakáva,
že akékoľvek budúce dividendy budú vyplácané len z budúcich ziskov a (b) daň sa nevzťahuje na dividendy zo slovenských
dcérskych spoločností, pridružených spoločností a spoločných podnikov.
Okrem toho, Skupina má kontrolu nad tým, kedy sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať a neplánuje ich realizáciu
v dohľadnej dobe, napríklad formou predaja alebo zdaňovaných dividendových príjmov od dcérskych spoločností.
19 Zamestnanecké požitky po ukončení zamestnania
Na základe dohody s odbormi má Skupina povinnosť zo zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných po
ukončení zamestnania, ktorú predstavuje platba jedného až siedmych mesačných platov každému zamestnancovi pri
odchode do dôchodku v závislosti od počtu rokov odpracovaných pre Skupinu.
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Pohyby v súčasnej hodnote zamestnaneckých pôžitkov so stanovenou výškou splatných po ukončení zamestnania:
Pohyby v súčasnej hodnote zamestnaneckých pôžitkov so stanovenou výškou
splatných po ukončení zamestnania
2021

2020

13 043

11 156

886
77

708
77

-

-

785

629

Poistno-matematické precenenia:
- z dôvodu zmien vo finančno-matematických predpokladoch
- z dôvodu zmien v demografických predpokladoch
- z dôvodu rozdielu medzi skutočnosťou a pôvodnými predpokladmi

-165
-624
-3 783

1 278
315
94

Poistno-matematické precenenia zaúčtované do ostatného súhrnného zisku
Odchodné vyplatené počas roka

-4 572
-416

1 687
-585

Súčasná hodnota zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných po
ukončení zamestnania, stav na konci roka

9 018

13 043

2021
2 166
4,58% p.a.
2,00% p.a.
4,00% p.a.
0,90% p.a.

2020
2 013
4,58% p.a.
2,00% p.a.
4,00% p.a.
0,60% p.a.

Súčasná hodnota zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou splatných po
ukončení zamestnania, stav na začiatku roka
Náklad na odpracovanú dobu v účtovnom období
Úrokový náklad
Náklad na v minulosti odpracovanú dobu z dôvodu zmien v pravidlách
odmeňovania
Náklad spolu (bod č. 26 poznámok)

Základné poistno-matematické predpoklady boli nasledovné:
Základné poistno-matematické predpoklady
Počet zamestnancov 31. decembru
Miera fluktuácie zamestnancov
Očakávaný nárast miezd v krátkodobom horizonte
Očakávaný nárast miezd v dlhodobom horizonte
Diskontná sadzba

Ak by sa skutočná diskontná sadzba odlišovala o 0,5% od odhadovanej diskontnej sadzby, hodnota záväzku z titulu
dôchodkových plnení by bola o 140 tisíc EUR nižšia alebo o 519 tisíc EUR vyššia (2020: o 700 tisíc EUR nižšia alebo o 764 tisíc
EUR vyššia).
Na rozdiel od roku 2020 poistní matematici aplikovali novú interpretáciu štandardu Rady pre medzinárodné účtovné
štandardy (Priradenie požitkov obdobiam služby IAS 19 Zamestnanecké požitky, ako je opísané v aktualizácii IFRIC
z decembra 2020 a dokumente IAS z programu zasadnutia z mája 2021), ktorá sa týka období služby ktorým účtovná
jednotka priraďuje benefit pre konkrétny typ programu so stanovenými požitkami. Výška odchodného, na ktorý má
zamestnanec nárok, závisí od dĺžky služby pred odchodom dôchodku. V roku 2020 nebola dĺžka služieb obmedzená. Vplyv
tejto zmeny sa považuje za nevýznamný, preto sa vykazuje v ostatných súhrnných ziskoch a stratách.
20 Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky
Skupina vypláca 1 400 EUR (2020: 1 400 EUR) každému zamestnancovi, ktorý dosiahol vek 50 rokov, ak predtým pre Skupinu
odpracoval aspoň 5 rokov (2020: 5 rokov). Skupina tiež vypláca odmeny pri dosiahnutí pracovného jubilea vo všeobecnosti
každých 10 rokov v sume od 400 EUR do 1 250 EUR (2020: od 400 EUR do 1 250 EUR). Záväzok za ostatné dlhodobé
zamestnanecké požitky bol odhadnutý metódou plánovaného ročného zhodnotenia požitkov (angl. Projected Unit Credit
Method).
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21 Rezervy na ostatné záväzky a náklady
Rezervy na ostatné záväzky a náklady
V tisícoch EUR
Rezervy na súdne spory
Rezervy na stratové zmluvy
Rezerva na vypustené emisie CO2 do ovzdušia
Krátkodobé rezervy na ostatné záväzky a náklady spolu

2021

2020

43 050
8 365
19 787
71 202

29 739
16 949
46 688

K 31. decembru 2021 a 2020 Skupina vykázala krátkodobé rezervy k známym a kvantifikovateľným rizikám vzťahujúcim sa
na súdne spory voči Skupine, ktoré predstavujú najlepší možný odhad súm, u ktorých je viac pravdepodobné ako nie, že sa
budú platiť. Aktuálne výšky plnení, ak vôbec dôjde k ich plneniu, sú závislé na množstve rôznych okolností, ktorú nastanú
v budúcnosti, a ktorých výsledok je neistý, a preto výška rezervy sa môže v budúcnosti meniť. Viď tiež bod č. 38 poznámok.
Pohyby rezerv na ostatné záväzky a náklady boli nasledovné:
Pohyby rezerv na ostatné záväzky a náklady
2021

2020
Rezerva
na emisie
CO2

Rezervy
spolu

21 666

11 808

33 474

42 120

8 795

16 951

25 746

-16 945
-661
71 202

-722
29 739

-11 811
1
16 949

-11 811
-722
1
46 688

Rezervy na
súdne spory

Rezervy na
stratové
zmluvy

Rezerva
na emisie
CO2

Stav k 1. januáru

29 739

-

16 949

46 688

Prírastky zaúčtované do
hospodárskeho výsledku

13 968

8 365

19 787

-657
43 050

8 365

-16 945
-4
19 787

V tisícoch EUR

Použitie rezervy
Rozpustenie rezervy
Ostatné
Stav k 31. decembru

Rezervy Rezervy na
spolu súdne spory

Skupina v priebehu roku 2021, v súlade s princípom opatrnosti a na základe interného zhodnotenia rizika vyplývajúceho zo
sporov o tarifu za prístup výrobcov elektrickej energie do distribučnej sústavy, vytvorila dodatočnú rezervu na súdne spory
na nepremlčanú časť zaplatených platieb za roky 2017 a 2018 vo výške 10 089 tisíc EUR (2020: 8 795 tisíc EUR), ktoré doteraz
neboli rezervou pokryté. Viď tiež bod č. 38 poznámok.
Z vyššie uvedenej rezervy na súdne spory k 31. decembru 2021 bola suma vo výške 9 432 tisíc EUR (2020: 8 073 tisíc EUR)
zaúčtovaná ako poníženie výnosov.
Spoločnosť ZSE Energia, a.s. na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) vykonáva
dodávku elektrickej energie ako dodávateľ poslednej inštancie (ďalej len „DPI“) na časti vymedzeného územia
prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. V dôsledku nepriaznivého vývoja cien elektrickej
energie a plynu na komoditných trhoch Skupina k 31. decembru 2021 vytvorila rezervu na stratové zmluvy v súvislosti
s dodávkou elektrickej energie a plynu pre zákazníkov získaných v rámci inštitútu DPI. Títo novozískaní zákazníci sú najmä
zo segmentu domácností. Keďže tento segment podlieha regulovaným cenám elektrickej energie a plynu a zároveň
Skupina nemala pre týchto zákazníkov vopred nakúpený potrebný objem týchto komodít, musela ho Skupina nakúpiť na
veľkoobchodnom trhu za trhové ceny, ktoré prevyšujú ceny schválené ÚRSO pre segment domácností na roky 2021 a 2022.
Tento odhad je založený najmä na odhade počtu zákazníkov, ktorí v budúcnosti ukončia zmluvu o dodávke. Ak by bol odhad
odchádzajúcich zákazníkov nižší o 1%, pri zachovaní ostatných parametrov, celková rezerva by bola nižšia o 43 tisíc EUR.
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22 Zmluvné záväzky z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov
Skupina vykazuje záväzky vyplývajúce zo zmlúv so zákazníkmi:
Zmluvné záväzky z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov
V tisícoch EUR
Dlhodobé

2021

2020

32 482
68 983
101 465

32 636
68 420
101 056

V tisícoch EUR
Krátkodobé

2021

2020

Zmluvné záväzky - príspevky od zákazníkov
Zmluvné záväzky - pripojovacie poplatky
Krátkodobé zmluvné záväzky spolu

2 259
5 972
8 231

2 233
5 621
7 854

Zmluvné záväzky - príspevky od zákazníkov
Zmluvné záväzky - pripojovacie poplatky
Dlhodobé zmluvné záväzky spolu
Zmluvné záväzky z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov

Príspevky zákazníkov sú platené hlavne na investičné výdavky uskutočnené pre zákazníka a zahŕňajú najmä aktíva
umožňujúce prístup k sieti, a ktoré zákazníci zdarma previedli na Skupinu. Príspevky sú nevratné a sú účtované ako ostatné
prevádzkové výnosy počas doby životnosti súvisiaceho majetku. Pripojovacie poplatky sú platené zákazníkmi za ich
pripojenie k sieti elektrickej energie. Tieto poplatky sú zaúčtované ako zmluvné záväzky a sú zúčtovávané do výnosov počas
doby životnosti súvisiaceho majetku, približne počas 20 rokov.
Pohyby zmluvných záväzkov voči zákazníkom z pripojovacích poplatkov a príspevkov zákazníkov boli nasledovné:
Pohyby zmluvných záväzkov voči zákazníkom
Dlhodobé
V tisícoch EUR

Príspevky
od zákazníkov

Krátkodobé

Pripojovacie
poplatky

Spolu

Príspevky
od zákazníkov

Pripojovacie
poplatky

Spolu

Stav k 1. januáru 2020
Prírastky
Presuny
Zúčtovanie do výnosov
Stav k 31. decembru 2020

33 215
1 654
-2 233
32 636

67 387
6 654
-5 621
68 420

100 602
8 308
-7 854
101 056

2 179
2 233
-2 179
2 233

5 292
5 621
-5 292
5 621

7 471
7 854
-7 471
7 854

Prírastky
Presuny
Zúčtovanie do výnosov
Stav k 31. decembru 2021

2 105
-2 259
32 482

6 535
-5 972
68 983

8 640
-8 231
101 465

2 259
-2 233
2 259

5 972
-5 621
5 972

8 231
-7 854
8 231
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Analýza splatnosti zmluvných záväzkov voči zákazníkom bola nasledovná:
Analýza splatnosti zmluvných záväzkov voči zákazníkom
K 31. decembru 2021

K 31. decembru 2020

Príspevky od
zákazníkov

Pripojovacie
poplatky

Spolu

Príspevky
od zákazníkov

Pripojovacie
poplatky

Spolu

2 259

5 972

8 231

2 233

5 621

7 854

Dlhodobé:
od 12 mesiacov do 5 rokov
Nad 5 rokov

9 101
23 381

24 201
44 782

33 302
68 163

8 873
23 763

23 194
45 226

32 067
68 989

Spolu dlhodobé
Stav k 31. decembru spolu

32 482
34 741

68 983
74 955

101 465
109 696

32 636
34 869

68 420
74 041

101 056
108 910

V tisícoch EUR
Stav k 31. decembru splatný
Krátkodobé:
do 12 mesiacov

23 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
V tisícoch EUR

2021

2020

Záväzky z obchodného styku
Ostatné finančné záväzky

263
571

-

Finančné nástroje predstavujúce dlhodobé záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky spolu

834

-

8 027
8 861

5 844
5 844

93 751
10 350
17 501
6 047

115 972
8 430
6 752
3 700

Finančné nástroje predstavujúce krátkodobé záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky spolu

127 649

134 854

Zmluvné záväzky – elektrická energia a zemný plyn a poplatky za ich distribúciu
Záväzky zo zamestnaneckých požitkov
Sociálne odvody
Dohadné záväzky voči zamestnancom
Prijaté preddavky
Daň z pridanej hodnoty
Ostatné záväzky
Dotácie
Záväzok za spotrebné dane
Krátkodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu

35 331
3 381
2 895
9 975
27 715
6 022
7 744
710
336
221 758

38 425
3 176
2 683
9 387
22 976
4 575
8 055
531
336
224 998

Dotácie
Dlhodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu
Záväzky z obchodného styku
Ostatné dohadné záväzky
Komoditné zmluvy ocenené v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok
Ostatné finančné záväzky
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Skupina mala krátkodobé záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti vo výške 512 tisíc EUR (2020: 219 tisíc EUR)
a dlhodobé záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti vo výške 0 tisíc EUR (2020: 0 tisíc EUR). K 31. decembru 2021
a 2020 žiaden z týchto záväzkov nebol po splatnosti viac ako 30 dní.
Pohyby zmluvných záväzkov voči zákazníkom za zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu, zemný plyn a poplatky za ich
distribúciu boli nasledovné:
Pohyby zmluvných záväzkov voči zákazníkom
V tisícoch EUR
Stav k 1. januáru
Prírastky
Zúčtovanie do výnosov
Stav k 31. decembru

2021

2020

38 425
35 331
-38 425
35 331

43 583
38 425
-43 583
38 425

Vyššie uvedené zmluvné záväzky voči zákazníkom sú splatné do jedného roka.
24 Výnosy z predaja elektrickej energie a ostatné výnosy a výnosy z predaja plynu
Vykazovanie výnosov z predaja elektrickej energie a ostatných výnosov a výnosov z predaja plynu Skupiny z hľadiska
momentu plnenia je nasledovné:
Výnosy z predaja elektrickej energie a ostatné výnosy a výnosy z predaja plynu
V tisícoch EUR
Výnosy vykázané k danému momentu
Výnosy vykázané v priebehu obdobia
Výnosy z predaja elektrickej energie a ostatné výnosy a výnosy z predaja plynu spolu

2021

2020

19 352
1 321 784
1 341 136

10 253
1 200 590
1 210 843

Skupina poskytuje prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektrickej energie za regulovaný poplatok. Slovensko
implementovalo smernicu Európskej únie o trhu s elektrickou energiou, ktorá priniesla úplnú liberalizáciu trhu pre všetkých
zákazníkov, vrátane domácností, od 1. júla 2007, tzn. možnosť zmeny dodávateľa elektrickej energie majú všetci zákazníci po
1. júli 2007. Cenová regulácia dodávky elektrickej energie sa však naďalej vzťahuje na určité chránené skupiny zákazníkov,
pričom cenová regulácia infraštruktúry vrátane prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektrickej energie ako
prirodzeného monopolu je aplikovaná bez ohľadu na liberalizáciu trhu s dodávkou elektrickej energie.
Výnosy pozostávajú z nasledovného:
Výnosy pozostávajú
V tisícoch EUR

2021

2020

Predaj elektrickej energie priemyselným a ostatným podnikateľským zákazníkom
Predaj elektrickej energie domácnostiam
Predaj elektrickej energie spolu

405 985
141 225
547 210

372 394
142 043
514 437

Distribučné poplatky za elektrickú energiu dodanú priemyselným a ostatným podnikateľským
zákazníkom

393 254

382 371

Distribučné poplatky za elektrickú energiu dodanú domácnostiam
Tržby za rezervovanú kapacitu
Odhad zníženia výnosov z titulu vrátenia zákazníkom
Distribučné poplatky spolu*

189 799
9 437
-9 432
583 058

169 282
9 121
-8 073
552 701

179 697
6 360
24 811
1 341 136

125 402
5 976
12 327
1 210 843

Tržby z predaja plynu
Tržby za pripojovacie práce a testovacie poplatky
Ostatné tržby
Výnosy z predaja elektrickej energie a ostatné výnosy a výnosy z predaja plynu spolu
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25 Nákup elektrickej energie, zemného plynu na výrobu elektrickej energie a súvisiace poplatky
Nasledovné sumy boli zaúčtované ako náklady na nákup elektrickej energie, zemného plynu na výrobu elektrickej energie
a súvisiace poplatky:
Náklady na nákup elektrickej energie, zemného plynu na výrobu elektrickej
energie a súvisiace poplatky
V tisícoch EUR

2021

2020

Nákup elektrickej energie od: Slovenské elektrárne (”SE“)
Nákup elektrickej energie od ostatných výrobcov a obchodníkov
Nákup energie na spotovom trhu
Komoditné zmluvy ocenené v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok
Nákup zemného plynu na výrobu elektrickej energie

117 492
110 743
276 321
70
52 658

106 034
248 909
47 693
2 988
69 285

Vysporiadenie zazmluvneného, ale nespotrebovaného zemného plynu na výrobu
elektrickej energie

-54 189

-

Spotreba emisných kvót
Nákup elektrickej energie a zemného plynu na výrobu elektrickej energie spolu

19 783
522 878

16 951
491 860

Poplatky za prenos elektriny, prístupu do systému, poplatky za podporné služby,
tarifa za prevádzkovanie systému a systémové služby a súvisiace poplatky

295 701

280 709

Nákup elektrickej energie, zemného plynu na výrobu elektrickej energie a súvisiace
poplatky spolu

818 579

772 569

2021

2020

57 891
9 925

53 406
9 255

Náklad na stanovené benefity splatné po ukončení zamestnania (bod č. 19
poznámok)

963

785

Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky – náklad na prácu za bežné obdobie
a úrokové náklady (bod č. 20 poznámok)

191

183

28

115

17 173
86 171

15 806
79 550

26 Zamestnanecké požitky
Zamestnanecké požitky
V tisícoch EUR
Platy a mzdy
Príspevky do penzijných fondov so stanovenou výškou príspevku

Poistno-matematické precenenia záväzkov z ostatných dlhodobých
zamestnaneckých požitkov (bod č. 20 poznámok)
Ostatné sociálne odvody a náklady
Zamestnanecké požitky spolu
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27 Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové náklady
V tisícoch EUR

2021

2020

Náklady na informačné technológie a údržbu softvéru
Náklady na opravu a údržbu
Náklady na prenájom majetku s nízkou hodnotou a na krátkodobé nájmy
Poštové a telekomunikačné služby
Služby call centra
Bezpečnostná služba
Reklama
Cestovné
Štatutárny audit
Ostatné služby
Služby externých predajcov
Projektový manažment
Poradenské služby
Marketing
Prevádzka a údržba telekomunikačných sietí
Rezerva na súdne spory (bod č. 21 poznámok)
Náklady na facility management

8 102
9 927
1 117
2 873
2 925
2 171
1 875
797
315
7 204
1 306
309
1 169
767
555
3 879
1 242

8 729
8 918
788
3 028
2 610
1 942
1 728
804
323
7 316
1 121
659
1 761
832
606
1 144

Opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok z obchodného styku
a ostatných pohľadávok (bod č. 12 poznámok)

3 853

-1 236

23
863
359
2 154
4 998
58 783

-49
864
559
1 802
8 366
52 615

Odpis nedobytných pohľadávok
Dane z majetku a z motorových vozidiel
Dary
Poistenie
Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové náklady spolu

Sieť firiem KPMG (2020: PwC) poskytla Skupine v roku 2021 neaudítorské služby v sume 0 tisíc EUR (2020: 77 tisíc EUR).
V roku 2020 tieto služby predstavovali služby v oblasti HR benchmarkingu, školenia, benchmarking interného auditu,
hodnotenie efektívnosti backoffice, účtovné poradenské služby a dohodnuté testovacie procedúry k deficitu OZE. Služby
schválil Výbor pre audit Spoločnosti.
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28 Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové výnosy
V tisícoch EUR
Príspevky zákazníkov na náklady ich pripojenia
Výnosy z operatívneho prenájmu (bod č. 6 poznámok)
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého hmotného majetku (bod č. 6 poznámok)
Dotácie
Výnosy zo zmluvných pokút
Náhrada škôd v dôsledku krádeže elektrickej energie
Poplatky za upomienky
Výnosy z poistných udalostí
Ostatné
Ostatné prevádzkové výnosy spolu

2021

2020

2 276
1 499
2 073
667
771
376
1 084
159
1 337
10 242

1 678
1 453
-117
-142
1 037
286
952
1 279
1 421
7 847

29 Úrokové a podobné náklady
Úrokové a podobné náklady
V tisícoch EUR

2021

2020

Úrokové náklady z dlhopisov
Amortizácia transakčných nákladov z dlhopisov a podobných nákladov
Úrokové náklady zo záväzkov z lízingov
Ostatné úrokové a podobné náklady

18 113
596
404
345

18 113
590
443
268

Ponížené o kapitalizované náklady z prijatých pôžičiek (bod č. 6 poznámok)

-2 111

-1 818

Úrokové a podobné náklady spolu

17 347

17 596

30 Segmentálna analýza
Prevádzkové segmenty Skupiny sú také, ktoré predstavenstvo používa pri riadení činnosti Skupiny, pri alokovaní zdrojov
a prijímaní strategických rozhodnutí. Skupina identifikuje svoje segmenty na základe charakteru produktov a služieb,
ktoré tieto segmenty poskytujú. Medzi prevádzkové segmenty Skupiny patria (i) distribúcia elektriny, (ii) dodávka
elektriny a plynu, (iii) výroba elektriny a (iv) ostatné činnosti ako je uvedené nižšie. Činnosť Skupiny sa zameriava na
územie Slovenska.
Hlavné ukazovatele, ktoré predstavenstvo používa pri svojom rozhodovaní, sú zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)
a objem investícií. Predstavenstvo samostatne monitoruje prevádzkové výsledky segmentov s cieľom prijať rozhodnutia
o alokácii zdrojov, zhodnotiť efekt tejto alokácie a posúdiť výkonnosť. Výnosy a náklady segmentov sú stanovené
konzistentne so spôsobom použitým v konsolidovanom výkaze ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku.
Jednotlivé typy produktov a služieb, od ktorých každý vykazovaný prevádzkový segment odvodzuje svoje hospodárske
výsledky, sú:
Distribúcia elektriny. Distribúcia elektriny distribučnou sieťou na západnom Slovensku. Distribúcia je regulované
odvetvie a preto Skupina musí umožniť prístup do svojej siete tretím stranám podľa podmienok schválených ÚRSO.
Dodávka elektriny a plynu. Dodávka elektriny a plynu veľkoodberateľom a individuálnym zákazníkom na Slovensku
a dodávka elektriny veľkoodberateľom v zahraničí. Táto činnosť je otvorená konkurencii ostatných dodávateľov. Tvorba
cien pre určité kategórie zákazníkov segmentu je regulovaná ÚRSO.
Vplyvom regulácie distribúcie a čiastočnej regulácie dodávky približne 78% (2020: 92%) EBITDA a 75% (2020: 90%) EBIT
Skupiny bolo tvorených predajom zákazníkom v rámci cenovej regulácie.
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Výroba elektriny. Výroba elektriny v paroplynovej elektrárni.
Ostatné. Segment Ostatné zahŕňa činnosti, ktoré realizuje Spoločnosť spolu s jej dcérskymi spoločnosťami ZSE Energy
Solutions, s.r.o., ZSE MVE, s. r. o., ZSE Business Services, s. r. o., ZSE Energetické služby, s. r. o., EKOTERM, s.r.o. a BK,
a.s. Predstavenstvo neposudzuje činnosť a výsledky Spoločnosti samostatne, ale v rámci segmentu Ostatné. Segment
Ostatné poskytuje hlavne centrálne funkcie ako centrálne služby, účtovníctvo, kontroling, ľudské zdroje a iné služby pre
oblasť dodávky aj distribúcie. Segment realizuje aj výrobu elektrickej energie v dvoch malých vodných elektrárňach,
obchodnú činnosť a tiež generuje určité externé tržby v rámci projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe
a v oblasti tepelného hospodárstva, elektroinštalácií a technickej správy budov pre tretie strany.
Informácie za vykazované segmenty za rok 2021 sú nasledovné:
Informácie za vykazované segmenty za rok 2021
V tisícoch EUR

Eliminácie
Ostatné a konsolidačné úpravy

Distribúcia

Dodávka

Výroba

173 874
202 237
376 111

1 153 248
149 635
1 302 883

1 162
157 832
158 994

12 852
19 680
32 532

-529 384
-529 384

1 341 136

-116 821

-1 085 458

-114 086

-13 232

511 018

-818 579

-59 543
-47 410
4 999
19 773

-161 612
-12 943
-19 139
2 613
-

-1 484
-4 207
12
-

-12 203
-9 523
87 049
11 532
119
165

76
2
21 496
-86 873
-8 914
-119
707

-161 536
-86 171
-58 783
176
10 242
20 645

Zisk pred úrokmi, zdanením,
odpismi a amortizáciou (EBITDA)

177 109

26 344

39 229

96 439

-91 991

247 130

Odpisy dlhodobého hmotného
majetku a investičnej
nehnuteľnosti

-67 175

-17

-934

-3 625

17 046

-54 705

Odpisy nehmotného majetku
Odpisy práv na užívanie majetku
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)

-3 457
-7 306
99 171

-1 287
-827
24 213

-20
38 275

-199
-498
92 117

-215
5 555
-69 605

-5 178
-3 076
184 171

120 225

1 399

3 966

3 083

-2 558

126 115

Výnosy od externých zákazníkov
Tržby medzi segmentmi
Výnosy za segment spolu
Nákup elektrickej energie,
zemného plynu na výrobu
elektrickej energie a súvisiace
poplatky
Nákup zemného plynu na predaj
Zamestnanecké požitky
Ostatné prevádzkové náklady
Výnosy z dividend
Ostatné prevádzkové výnosy
Výnosy zo sublízingu
Aktivácia vlastných nákladov

Objem investícií

Spolu

1 341 136

Odsúhlasenie EBIT za všetky segmenty na zisk pred zdanením je nasledovné:
Odsúhlasenie EBIT za všetky segmenty na zisk pred zdanením
V tisícoch EUR
EBIT spolu za všetky prevádzkové segmenty

2021
184 171

2020
176 757

Úrokové výnosy vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery
Úrokové a podobné náklady
Zisk pred zdanením

2
-17 347
166 826

11
-17 596
159 172
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Informácie za vykazované segmenty za rok 2020 sú nasledovné:
Informácie za vykazované segmenty za rok 2020
V tisícoch EUR

Eliminácie
Ostatné a konsolidačné úpravy

Distribúcia

Dodávka

Výroba

157 253
195 405
352 658

1 051 047
43 328
1 094 375

1 723
106 289
108 012

820
17 061
17 881

-362 083
-362 083

1 210 843

-99 417

-920 260

-94 374

-3 698

345 180

-772 569

-56 926
-43 481
-

-113 684
-11 961
-15 529
-

-1 314
-3 686
-

-9 351
-9 303
89 103

49
2
19 384
-88 608

-113 635
-79 550
-52 615
495

Štátna dotácia na nákup energie
z obnoviteľných zdrojov

20 478

-

-

-

-

20 478

Ostatné prevádzkové výnosy
Výnosy zo sublízingu
Aktivácia vlastných nákladov

5 449
17 636

2 349
-

12
-

8 794
177
264

-8 757
-177
602

7 847
18 502

196 397

35 290

8 650

93 867

-94 408

239 796

Výnosy od externých zákazníkov
Tržby medzi segmentmi
Výnosy za segment spolu
Nákup elektrickej energie,
zemného plynu na výrobu
elektrickej energie a súvisiace
poplatky
Nákup zemného plynu na predaj
Zamestnanecké požitky
Ostatné prevádzkové náklady
Výnosy z dividend

Zisk pred úrokmi, zdanením,
odpismi a amortizáciou (EBITDA)

Spolu

1 210 843

Odpisy dlhodobého hmotného
majetku a investičnej
nehnuteľnosti
Odpisy nehmotného majetku
Odpisy práv na užívanie majetku
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)

-69 424

-21

2 214

-3 511

17 356

-53 386

-4 478
-7 674
114 821

-1 841
-856
32 572

-5
10 859

-134
-448
89 774

80
5 703
-71 269

-6 378
-3 275
176 757

Objem investícií

100 609

1 393

2 837

3 699

1 439

109 977

Odsúhlasenie objemu investícií na platby za nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je nasledovné:
Odsúhlasenie objemu investícií
V tisícoch EUR
Objem investícií spolu za všetky prevádzkové segmenty

2021
126 115

2020
109 977

Platby za nákup emisných kvót
Majetok obstaraný avšak zatiaľ nezaplatený
Platby za majetok obstaraný v predchádzajúcich obdobiach

26 859
-30 398
27 307

27 973
-32 205
21 071

Prvá konsolidácia BK, a.s. – platba za majetok obstaraný v rámci akvizície dcérskej
spoločnosti (bod č. 31 poznámok)

-11 793

-

Platby za nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

138 090

126 816

Dlhodobý hmotný majetok v segmente distribúcie elektriny k 31. decembru 2021 predstavoval 93% celkového
dlhodobého hmotného majetku Skupiny (2020: 99%).
Údaje za účtovnú jednotku ako celok. Výnosy sú analyzované podľa druhu produktu alebo služieb v bode č. 24 poznámok.
Takmer všetky výnosy Skupiny sú od zákazníkov so sídlom v Slovenskej republike a takmer všetok dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok Skupiny sa nachádza v Slovenskej republike.
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31 Podnikové kombinácie
ZSE Energetické služby, s. r. o., dcérska spoločnosť Spoločnosti, kúpila 66,95% akcií v spoločnosti BK, a.s. v priebehu
roku 2021. Zostávajúce akcie vlastnia menšinoví akcionári (bod č. 1 a 32 poznámok). Spoločnosť BK, a.s. poskytuje tretím
stranám služby v oblasti elektroinštalácií a technickej správy budov a bola kúpená s cieľom posilnenia podnikania Skupiny
v oblasti energetických riešení.
Podrobnosti o nadobudnutých aktívach a pasívach a vzniknutom goodwille sú nasledovné:
Podrobnosti o nadobudnutých aktívach a pasívach a vzniknutom goodwille
V tisícoch EUR
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Investičná nehnuteľnosť
Práva na užívanie majetku
Pohľadávky z odloženej dane z príjmov
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Záväzky z lízingu
Záväzky z odloženej dane z príjmov
Úvery
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmov
Reálna hodnota identifikovateľných čistých aktív dcérskej spoločnosti
Znížené o: Menšinové podiely
Goodwill vzniknutý v rámci akvizície
Celková hodnota akvizície

Pozn.

Priradená reálna hodnota

6
7
8
9

3 373
5 845
1 436
1 257
89
342
5 466
480
-1 257
-1 244
-2 510
-6 980
-164
6 133

35
35
39

7

-2 027
1 139
5 245

Znížené o: Odložená platba

-450

Znížené o: Peniaze a peňažné ekvivalenty v obstaranej dcérskej
spoločnosti

-480

Odliv peňazí a peňažných ekvivalentov v rámci akvizície

4 315

Menšinové podiely predstavujú podiel na čistých aktívach nadobudnutej spoločnosti priraditeľný vlastníkom menšinových
podielov. Reálne hodnoty získaných aktív a záväzkov sú založené na modeloch diskontovaných peňažných tokov. Ocenenie
identifikovateľného nehmotného majetku vykonal nezávislý profesionálny odhadca.
Goodwill je priraditeľný hlavne ziskovosti nadobudnutého podnikania, jeho zákazníckemu kmeňu a obchodnej značke.
Goodwill nebude v budúcnosti odpočítateľný na daňové účely.
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32 Menšinové podiely
Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o každej dcérskej spoločnosti, ktorá má menšinové podiely, ktoré sú
významné pre Skupinu:
Menšinové podiely
Kumulovaný
Podiel
Miesto
Zisk alebo
Dividendy
podiel
hlasovacích
podnikania
Podiel
strata
vyplatené
menšinových
(a krajina menšinových
práv
priraditeľné
menšinovým
vlastníkov
založenia, ak
vlastníkov menšinových k menšinovým
vlastníkom
v dcérskej
je iná)
vlastníkom
počas roka
vlastníkov
spoločnosti

V tisícoch EUR

Rok ukončený 31. decembra 2021
BK, a.s.
EKOTERM, s.r.o.

Slovensko
Slovensko

33,05%
42,00%

33,05%
42,00%

-144
12

1 883
229

-

Slovensko

42,00%

42,00%

-

217

-

Rok ukončený 31. decembra 2020
EKOTERM, s.r.o.

Zosumarizované finančné informácie týchto dcérskych spoločností boli nasledovné:
Zosumarizované finančné informácie týchto dcérskych spoločností
K 31. decembru
V tisícoch EUR

Rok ukončený 31. decembra

Obežné
aktíva

Dlhodobé
aktíva

Krátkodobé Dlhodobé
Výnosy
záväzky záväzky

7 138
900

4 806
44

6 883
692

268

-

151

Zisk / Celkový súhrnný
(strata)
zisk / (strata)

Peňažné toky

2021
BK, a.s.
EKOTERM, s.r.o.

1 061 18 332
- 1 201

678
142

678
142

233
-4

-47

-47

18

2020
EKOTERM, s.r.o.

-

359

Finančné informácie za bežné účtovné obdobie sú len predbežné.
33 Riadenie finančného rizika
Činnosti, ktoré Skupina vykonáva, ju vystavujú určitým finančným rizikám: trhovému riziku (vrátane kurzového rizika, rizika
cien akcií a obchodných podielov, rizika úrokovej sadzby, cenového komoditného rizika), úverovému riziku a riziku likvidity.
Medzi hlavné finančné nástroje Skupiny patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku, peniaze a peňažné ekvivalenty,
emitované dlhopisy, finančné deriváty a krátkodobé bankové vklady.
Kurzové riziko. Skupina obchoduje na domácom trhu a jej výnosy, náklady a krátkodobé bankové vklady sú denominované
v EUR. Manažment nepovažuje kurzové riziko za významné vo vzťahu k činnosti Skupiny, nakoľko uskutočňuje len
nevýznamný objem transakcií v inej mene než EUR. Rozumne možná zmena spotového výmenného kurzu EUR voči cudzí
menám by ku koncu účtovného obdobia nemala žiadny vplyv na hospodársky výsledok Skupiny.
Riziko cien akcií a obchodných podielov. Vzhľadom na to, že Skupina nemá významné investície do akcií resp. obdobných
finančných nástrojov, nie je vystavená významnému cenovému riziku vyplývajúcemu z cien akcií.
Riziko úrokovej sadzby. Skupina nie je vystavená významnému riziku zo zmien trhových úrokových mier, pretože všetky jej
finančné aktíva a záväzky, vrátane emitovaných dlhopisov, majú pevne stanovené úrokové miery. Rozumne možná zmena
trhových úrokových mier, ako napríklad euribor, by ku koncu účtovného obdobia nemala žiadny vplyv na hospodársky
výsledok Skupiny.
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Cenové komoditné riziko. Skupina identifikovala a zaúčtovala určité komoditné zmluvy ako oceňované FVTPL. Vo
všeobecnosti sa vedenie snaží vybalancovať dopyt po elektrickej energii a plyne s objemami v súvisiacich nákupných
zmluvách. Na riadenie trhového rizika má Skupina implementovaný systém konzervatívnych objemových a finančných
limitov otvorenej pozície v komoditách, ktorý chráni Skupinu pred nečakanými zmenami trhových cien komodít na
veľkoobchodných trhoch. V prípade zmien cien komodít o 10%, zisk a vlastné imanie by sa zmenili o 99 tisíc EUR
(2020: 1 065 tisíc EUR).
Úverové (kreditné) riziko. Skupina je vystavená úverovému riziku, ktoré predstavuje riziko, že jedna zo strán finančného
nástroja spôsobí finančnú stratu druhej strane nesplnením svojho záväzku. Vystavenie sa úverovému riziku vzniká ako
dôsledok predaja energie a služieb Skupiny s odloženou dobou splatnosti ako aj v dôsledku iných transakcií s ďalšími
subjektmi, ktoré vedú ku vzniku finančných aktív. Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami a peňažnými
ekvivalentmi, a zostatkami na účtoch v bankách a finančných inštitúciách, obchodom s veľkými a malými odberateľmi,
vrátane nesplatených pohľadávok.
Na stanovenie výšky rizika Skupina používa metódu očakávaných strát „ECL“, ktorá zohľadňuje vážený odhad súčasnej
hodnoty budúcich očakávaných strát. Skupina aplikuje na pohľadávky z obchodného styku zjednodušený prístup podľa
IFRS 9, t.j. meria ECL pomocou celoživotných očakávaných strát. Skupina na výpočet celoživotných očakávaných strát pre
pohľadávky z obchodného styku používa maticu opravných položiek, ktorá zohľadňuje vekovú štruktúru pohľadávok, mieru
strát pre každú skupinu podľa doby po splatnosti a výšku odpísaných pohľadávok. Očakávané straty sa modelujú za celú
zostatkovú životnosť položiek. Životnosť sa rovná zostávajúcej zmluvnej dobe do splatnosti, upravenej o možné predčasné
splatenia, ak sa nejaké predpokladajú.
Kríza spojená s COVID-19 zasiahla Skupinu najmä prostredníctvom poklesu objemu spotrebovanej elektrickej energie,
predovšetkým u veľkých priemyselných zákazníkov. Skupina pravidelne podrobne monitoruje situáciu a upravuje očakávanú
spotrebu. Vzhľadom na zhoršenú situáciu v ekonomike tiež existuje zvýšené riziko problémov s platobnou disciplínou
zákazníkov. V súčasnosti Skupina neeviduje významný dopad zvýšených pohľadávok po splatnosti.
Pokiaľ ide o banky a finančné inštitúcie, Skupina má obchodné vzťahy len s tými, ktoré majú vysoký nezávislý rating.
S výnimkou uvedenou v bode č. 12 poznámok, Skupina nemá významnú koncentráciu úverového rizika najmä v dôsledku
vysokého počtu rôznorodých zákazníkov.
Skupina využíva systém upomienok, ktoré môžu vyústiť až do odpojenia poskytovania služby, čo predstavuje najčastejšie
používaný spôsob, ako si vynútiť dodržiavanie platobnej disciplíny. Aj napriek tomu, že splatenie môže byť ovplyvnené
ekonomickými faktormi, manažment sa domnieva, že Skupina nie je vystavená významnému riziku väčších strát ako vo
výške vytvorených opravných položiek. Na znižovanie rizika u vybraných veľkoodberateľov Skupina využíva poistné produkty.
Úverová kvalita zostatkov v bankách je uvedená v bode č. 13 poznámok a úverová kvalita pohľadávok z obchodného styku je
analyzovaná v bode č. 12 poznámok.
Na riadenie kreditného rizika veľkoobchodných aktivít má Skupina implementovaný systém konzervatívnych objemových
a finančných kreditných limitov, ktoré zabezpečujú diverzifikáciu kreditného rizika na viacerých veľkoobchodných partnerov.
Riziko likvidity. Riziko likvidity znamená, že Skupina môže mať ťažkosti so splnením svojich povinností v súvislosti
s finančnými záväzkami. Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných
prostriedkov, dostupnosti finančných prostriedkov prostredníctvom ešte nečerpaných úverových liniek a možnosti uzatvárať
trhové pozície. Vzhľadom na dynamický charakter činností sa Skupina snaží udržať flexibilitu financovania prostredníctvom
otvorených úverových liniek. Skupina sa tiež spolieha na likviditu finančných trhov a svoju schopnosť refinancovať
emitované dlhopisy. Stratégiou Skupiny je zabezpečiť financovanie najmenej šesť mesiacov predtým, než nastane splatnosť
existujúcich dlhopisov.
Skupina pravidelne monitoruje svoju pozíciu likvidity a využíva kontokorentné úvery len v minimálnej miere, ktoré by mali
v prípade potreby pokryť nedostatok peňažných prostriedkov. Skupina využíva aj výhody zmluvných podmienok medzi
Skupinou a jej zákazníkmi na zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre jej potreby. Splatnosť dodávateľských
faktúr je v priemere 20 dní. Očakávané toky peňažných tokov sú pripravované týždenne nasledovne: (a) očakávané
budúce peňažné toky z hlavných činností Skupiny a (b) očakávané budúce peňažné toky zabezpečujúce činnosť Skupiny
a vysporiadanie všetkých záväzkov Skupiny vrátane daní. Plán peňažných tokov slúži na zistenie momentálnej potreby
hotovosti a ak má Skupina dostatok zdrojov, umožňuje jej to krátkodobo ich uložiť v bankách.
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Nasledujúca tabuľka analyzuje nediskontované sumy finančných záväzkov Skupiny podľa príslušných skupín splatností a to
na základe zostatkovej doby do zmluvného dátumu splatnosti. Analýza splatnosti k 31. decembru 2021 je nasledovná:
Analýza splatnosti k 31. decembru 2021
V tisícoch EUR

Na požiadanie
Od
a menej ako
1 do 3
1 mesiac mesiacov

Záväzky
Emitované dlhopisy – istina
Emitované dlhopisy – budúce úroky
Úvery (pozn. 17)

Od
Od
3 do 12 12 mesiacov
mesiacov
do 5 rokov

Nad
5 rokov

Spolu

22 566

5 513
-

12 600
-

315 000
34 650
-

315 000
11 025
-

630 000
63 788
22 566

Záväzky z obchodného styku dlhodobé (pozn. 23)

-

-

-

263

-

263

Záväzky z obchodného styku krátkodobé (pozn. 23)

66 328

26 831

592

-

-

93 751

Ostatné dohadné záväzky (pozn. 23)

7 814

661

1 875

-

-

10 350

Záväzky z lízingu (vrátane budúcich
úrokov)

274

549

2 667

17 422

6 049

26 961

-

-

-

571

-

571

6 047

-

-

-

-

6 047

515
-651

1 031
-1 302

4 638
-5 859

3 242
-622

-

9 426
-8 434

102 893

33 283

16 513

370 526

332 074

855 289

Ostatné finančné záväzky - dlhodobé
(pozn. 23)
Ostatné finančné záväzky - krátkodobé
(pozn. 23)
Komoditné zmluvy FVTPL:
- platby*
- príjmy**
Budúce platby spolu, vrátane budúcej
istiny a úrokových platieb

* Nominálna hodnota záväzku predstavuje brutto stranu peňažnej platby komoditných zmlúv ocenených v reálnej hodnote cez hospodársky
výsledok. Súvisiaci nepeňažný príjem komodity nie je vykázaný.
** Nominálna hodnota pohľadávky predstavuje brutto stranu peňažného príjmu komoditných zmlúv ocenených v reálnej hodnote cez
hospodársky výsledok. Súvisiaci prevod komodity nie je vykázaný vo vyššie uvedenej tabuľke likvidity.
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Analýza splatnosti k 31. decembru 2020 je nasledovná:
Analýza splatnosti k 31. decembru 2020
V tisícoch EUR

Na požiadanie
Od
a menej ako
1 do 3
1 mesiac mesiacov

Záväzky
Emitované dlhopisy – istina
Emitované dlhopisy – budúce úroky

Od
Od
3 do 12 12 mesiacov
mesiacov
do 5 rokov

Nad
5 rokov

Spolu

-

5 513

12 600

315 000
47 250

315 000
16 537

630 000
81 900

76 634

38 367

387

584

-

115 972

Ostatné dohadné záväzky (pozn. 23)

7 570

835

25

-

-

8 430

Záväzky z lízingu (vrátane budúcich
úrokov)

291

582

2 906

18 009

5 990

27 778

3 700

-

-

-

-

3 700

4 703
-5 643

6 661
-9 304

23 107
-17 016

15 178
-7 040

-

49 649
-39 003

87 255

42 654

22 009

388 981

337 527

878 426

Záväzky z obchodného styku krátkodobé (pozn. 23)

Ostatné finančné záväzky - krátkodobé
(pozn. 23)
Komoditné zmluvy FVTPL:
- platby*
- príjmy**
Budúce platby spolu, vrátane budúcej
istiny a úrokových platieb

* Nominálna hodnota záväzku predstavuje brutto stranu peňažnej platby komoditných zmlúv ocenených v reálnej hodnote cez hospodársky
výsledok. Súvisiaci nepeňažný príjem komodity nie je vykázaný.
** Nominálna hodnota pohľadávky predstavuje brutto stranu peňažného príjmu komoditných zmlúv ocenených v reálnej hodnote cez
hospodársky výsledok. Súvisiaci prevod komodity nie je vykázaný vo vyššie uvedenej tabuľke likvidity.

34 Riadenie kapitálu
Cieľom Skupiny pri riadení kapitálu je zabezpečiť schopnosť pokračovať vo svojich činnostiach, dostatočnú návratnosť
kapitálu pre akcionárov a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom udržať nízke náklady financovania. Vedenie Skupiny
spravuje kapitál vykázaný podľa IFRS ako vlastné imanie k 31. decembru 2021 v hodnote 269 440 tisíc EUR (2020: 217 408
tisíc EUR). Skupina môže ovplyvniť výšku dividend akcionárom alebo vrátiť akcionárom kapitál s cieľom udržať alebo upraviť
štruktúru kapitálu.
Vedenie Skupiny považuje za najvýznamnejší indikátor riadenia kapitálu návratnosť priemerného kapitálu (ROACE). Vedenie
očakáva, že návratnosť priemerného kapitálu bude vyššia ako cena kapitálu. Indikátor ROACE sa počíta nasledovným
pomerom: zisk pred úrokmi a zdanením EBIT (v konsolidovanom výkaze ziskov a strát a súhrnných ziskov a strát Skupiny
uvedený ako Zisk z prevádzkovej činnosti) / priemerný kapitál.
Skupina nepodlieha externým regulatórnym minimálnym požiadavkám na výšku jej kapitálu.
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35 Pohyby v záväzkoch z finančných aktivít
Nasledujúca tabuľka analyzuje pohyby finančných záväzkov za každé z prezentovaných období:
Pohyby finančných záväzkov za každé z prezentovaných období
Emitované dlhopisy
(bod č. 16
poznámok)

Úvery
(bod č. 17
poznámok)

Záväzky z lízingu
(bod č. 9
poznámok)

Spolu

634 244

-

26 103

660 347

16 295
1 818
452
-

-

4 272
443
-767
-69

4 272
16 738
1 818
452
-767
-69

Úhrada úrokov
Úhrada istiny lízingového záväzku

-18 113
-

-

-443
-5 027

-18 556
-5 027

Stav k 31. decembru 2020

634 696

-

24 512

659 208

16 002
2 111
452
-

35
2 510
-

6 561
404
-2 156
1 257
-514

6 561
16 441
2 111
452
-2 156
3 767
-514

Úhrada úrokov
Prijaté úvery
Úhrada istiny lízingového záväzku

-18 113
-

-35
20 056
-

-404
-5 308

-18 552
20 056
-5 308

Stav k 31. decembru 2021

635 148

22 566

24 352

682 066

V tisícoch EUR
Stav k 1. januáru 2020
Nepeňažné pohyby
Prírastky lízingov (bod č. 9 poznámok)
Úrokové náklady (bod č. 29 poznámok)
Kapitalizované úroky (body č. 6 a 29 poznámok)
Umorovanie transakčných nákladov z dlhopisov
Ukončenie a modifikácie lízingov
Ostatné
Platby

Nepeňažné pohyby
Prírastky lízingov (bod č. 9 poznámok)
Úrokové náklady (bod č. 29 poznámok)
Kapitalizované úroky (body č. 6 a 29 poznámok)
Umorovanie transakčných nákladov z dlhopisov
Ukončenie a modifikácie lízingov
Prvá konsolidácia BK, a.s. (bod č. 31 poznámok)
Ostatné
Platby

36 Zverejnenie reálnych hodnôt
Ocenenia reálnou hodnotou sú analyzované podľa úrovne reálnych hodnôt a to nasledovne: (i) úroveň jeden predstavujú
ocenenia (neupravenou) cenou kótovanou na aktívnych trhoch pre identické aktíva alebo záväzky, (ii) úroveň dva
predstavujú oceňovacie techniky so všetkými podstatnými vstupnými premennými pre aktíva alebo záväzky, ktoré sú
podložené trhovými údajmi buď priamo (t.j. ako ceny) alebo nepriamo (t.j. odvodené z cien) a (iii) úroveň 3 predstavujú
ocenenia, ktoré nie sú založené na trhových údajov (t.j. ide o subjektívne vstupné premenné). V prípade, že ocenenie reálnou
hodnotou používa trhové vstupné premenné, ktoré si však vyžadujú významnú úpravu, toto ocenenie spadá do úrovne 3.
Významnosť vstupnej premennej pri ocenení sa vyhodnocuje voči sume reálnej hodnoty ako celku.
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a) Opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou
Opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou sú tie, kde účtovné predpisy vyžadujú alebo dovoľujú takéto ocenenie vo výkaze
finančnej pozície ku koncu každého účtovného obdobia:
Komoditné zmluvy ocenené reálnou hodnotou. Určité komoditné zmluvy sú vo výkaze finančnej pozície ocenené ich reálnou
hodnotou. Toto ocenenie reálnou hodnotou patrí do úrovne 2 v hierarchii reálnych hodnôt a kľúčovou vstupnou premennou
je spotová a forwardová cena elektrickej energie alebo plynu za MWh.
b) Aktíva a záväzky, ktoré neboli ocenené reálnou hodnotou, a pre ktoré sa reálna hodnota zverejňuje
Reálna hodnota analyzovaná podľa hierarchie reálnych hodnôt a účtovná hodnota aktív a záväzkov, ktoré nie sú ocenené
reálnou hodnotou, sú nasledovné:
Zverejnenie reálnych hodnôt

V tisícoch EUR

31. december 2021
reálna
reálna
Účtovná
hodnota
hodnota
hodnota
úrovne 1
úrovne 2

31. december 2020
reálna
reálna
Účtovná
hodnota hodnota
hodnota
úrovne 1 úrovne 2

Aktíva
Poskytnuté pôžičky

-

-

-

-

202

202

Pohľadávky z obchodného styku - dlhodobé,
netto (bod č. 12 poznámok)

-

463

463

-

-

-

Pohľadávky z obchodného styku - krátkodobé,
netto (bod č. 12 poznámok)

-

212 380

212 380

-

152 794

152 794

Peniaze a peňažné ekvivalenty
(bod č. 13 poznámok)

-

10 787

10 787

-

82 640

82 640

Spolu

-

223 630

223 630

-

235 636

235 636

673 251
-

22 566

635 148
22 566

696 512
-

-

634 696
-

Záväzky z obchodného styku - dlhodobé (bod
č. 23 pozn.)

-

263

263

-

-

-

Záväzky z obchodného styku - krátkodobé
(bod č. 23 pozn.)

-

93 751

93 751

-

115 972

115 972

Ostatné dohadné záväzky (bod č. 23 pozn.)

-

10 350

10 350

-

8 430

8 430

Ostatné finančné záväzky - dlhodobé (bod č.
23 pozn.)

-

571

571

-

-

-

Ostatné finančné záväzky - krátkodobé (bod č.
23 pozn.)

-

6 047

6 047

-

3 700

3 700

673 251

133 548

768 696

696 512

128 102

762 798

Záväzky
Emitované dlhopisy (bod č. 16 pozn.)
Úvery (bod č. 17 poznámok)

Spolu

Reálna hodnota záväzkov z lízingu sa v súlade s odsekom 29 štandardu IFRS 7 nezverejňuje. Reálna hodnota emitovaných
dlhopisov bola stanovená na základe kótovanej trhovej ceny dlhopisov (bod č. 16 poznámok). Reálne hodnoty ostatného
finančného majetku a záväzkov sa blížia k ich účtovnej hodnote.
37 Analýza finančných nástrojov podľa kategórie ich ocenenia
Pre účely oceňovania podľa IFRS 9 „Finančné nástroje“ finančné aktíva sa klasifikujú do týchto kategórií: a) finančné aktíva
FVTPL; b) dlhové nástroje FVOCI, c) nástroje vlastného imania FVOCI a d) finančné aktíva AH. Finančné aktíva FVTPL majú
dve podkategórie: i) aktíva povinne oceňované FVTPL a ii) aktíva tak zaradené pri prvotnom zaúčtovaní alebo následne.
Okrem tohto, pohľadávky z finančného lízingu tvoria samostatnú kategóriu. Všetky finančné aktíva a záväzky Skupiny, okrem
komoditných zmlúv vo FVTPL, sú oceňované v amortizovanej hodnote („AH“). Záväzky z lízingov boli ocenené a účtované
podľa IFRS 16, Lízingy.
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38 Podmienené záväzky a prísľuby
Daňové podmienené záväzky. Slovenská daňová legislatíva obsahuje viacero ustanovení, ktoré umožňujú viac ako jednu
interpretáciu. Interpretácia podnikateľských aktivít Skupiny jej vedením nemusí nevyhnutne zodpovedať interpretácii týchto
aktivít daňovými úradmi, avšak rozsah tohto rizika nie je možné spoľahlivo kvantifikovať. Účtovné obdobia 2017 až 2021
podliehajú možnosti daňovej kontroly, avšak v prípade otázok transferového oceňovania cezhraničných transakcií podliehajú
kontrole aj skoršie obdobia.
Súdne spory. Z času na čas v priebehu bežnej obchodnej činnosti môžu byť voči Skupine podané rôzne žaloby. Niektoré
spoločnosti alebo ich zástupcovia nepovažujú organizáciu a reguláciu sieťových odvetví alebo rozhodnutia regulátora za
spravodlivé a korektné. Tieto okolnosti viedli k tomu, že Skupina vytvorila rezervu na potencionálny dopad súdnych sporov
(bod č. 21 poznámok). Maximálna miera dodatočnej expozície Skupiny voči riziku týchto súdnych sporov je k 31. decembru
2021 vo výške 0 tisíc EUR (2020: 23 192 tisíc EUR) nad rámec už vytvorenej rezervy.
Investičné výdavky. K 31. decembru 2021 Skupina uzavrela zmluvy na budúce dodávky dlhodobého hmotného majetku
v celkovej sume 72 425 tisíc EUR (2020: 63 880 tisíc EUR). Otvorené zmluvy na budúce dodávky nehmotného majetku boli
v sume 4 975 tisíc EUR (2020: 897 tisíc EUR).
Bankové záruky. V prospech Skupiny boli vystavené bankové záruky za záväzky z nákupov s maximálnou sumou ručenia 50
375 tisíc EUR (2020: 11 528 tisíc EUR), pričom aktuálna výška ručených záväzkov k súvahovému dňu predstavuje hodnotu 5
972 tisíc EUR (2020: 26 551 tisíc EUR).
39 Zostatky a transakcie so spriaznenými stranami
Hlavnými spriaznenými stranami Skupiny sú (a) jej akcionári, ktorí majú nad Skupinou spoločnú kontrolu ako je uvedené
v bodoch č. 1 a 14 poznámok: (i) Vláda Slovenskej republiky a (ii) E.ON, ako aj (b) kľúčové vedenie. Skupina uplatňuje výnimku
zo zverejnenia transakcií so slovenskou vládou a entitami, nad ktorými Vláda Slovenskej republiky má kontrolu, spoločnú
kontrolu alebo podstatný vplyv. Táto výnimka sa nevzťahuje na individuálne významné transakcie, ako napríklad daňové
náklady a zaplatené dane, nákup elektriny od spoločnosti, v ktorej Vláda Slovenskej republiky má významný podiel a iné
transakcie, ktoré sú uvedené nižšie.
Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami boli za rok 2021 nasledovné:
Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Ministerstvo
hospodárstva
V tisícoch EUR
Slovenskej
republiky
Výnosy, ostatné prevádzkové
a úrokové výnosy
Výnosy z dividend
Nákup a náklady
Pohľadávky iné ako dane
Záväzky iné ako dane
Schválené a zaplatené dividendy

E.ON
Slovensko,
a.s

Skupina
E.ON**

Vláda
Slovenskej
republiky*

Spoločný
podnik
(pozn. č. 10)

81

159

19 906

136 510

1 057

25
5
45 697

34 945

12 452
1 118
3 217
8 960

676 383
50 986
34 211
-

176
1 326
100
94
-

* Stĺpec Vláda Slovenskej republiky predstavuje individuálne významné transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo
významným vplyvom Vlády Slovenskej republiky.
** Stĺpec Skupina E.ON predstavuje transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom skupiny E.ON.
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Dane z príjmov sú uvedené vo výkaze finančnej pozície, vo výkaze ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov a strát, vo
výkaze peňažných tokov a ďalej sú analyzované v bode č. 18 poznámok. Záväzok z DPH je uvedený v bode č. 23 poznámok.
Majetkové dane a daň z vozidiel je uvedená v bode č. 27 poznámok.
Zaplatená daň z príjmov predstavuje:
Zaplatená daň z príjmov
V tisícoch EUR
Splatná daň z príjmov pri štandardnej sadzbe 21% (2020: 21%) – viď bod č. 18 pozn.
Osobitný odvod zo zisku regulovaných odvetví (bod č. 18 poznámok)
Záväzky zo splatnej dane z príjmov na začiatku účtovného obdobia
Záväzky zo splatnej dane z príjmov na konci účtovného obdobia
Ostatné
Zaplatená daň z príjmov

2021

2020

-27 751
-5 581
-12 292
3 262
-164
-42 526

-29 040
-6 707
-5 179
12 292
8
-28 626

Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami boli za rok 2020 nasledovné:
Transakcie a zostatky so spriaznenými stranami
Ministerstvo
hospodárstva
V tisícoch EUR
Slovenskej
republiky

E.ON
Slovensko,
a.s

Skupina
E.ON**

Vláda
Slovenskej
republiky*

Spoločný
podnik
(pozn. č. 10)

23

142

20 953

121 241

1 049

Štátna dotácia na nákup energie
z obnoviteľných zdrojov

-

-

-

20 478

-

Výnosy z dividend
Nákup a náklady
Pohľadávky iné ako dane
Záväzky iné ako dane
Schválené a zaplatené dividendy

52
1
37 809

28 912

16 586
1 497
2 489
7 414

530 259
14 969
54 744
-

495
2 054
98
366
-

Výnosy, ostatné prevádzkové
a úrokové výnosy

* Stĺpec Vláda Slovenskej republiky predstavuje individuálne významné transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo
významným vplyvom Vlády Slovenskej republiky.
** Stĺpec Skupina E.ON predstavuje transakcie so spoločnosťami pod kontrolou, spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom skupiny E.ON.

Štátna dotácia na nákup energie z obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) bola schválená a vyplatená v roku 2020 z dôvodu
deficitu, ktorý vznikol v roku 2018, medzi sumou zahrnutou do regulovanej ceny distribučných služieb a skutočnou podporou
OZE vo forme ich povinnej štátom stanovenej nákupnej ceny. Deficit, ktorý vznikol v roku 2019, bol čiastočne vyplatený v roku
2021 na základe rozhodnutia ÚRSO a vykázaný ako súčasť výnosov (bod č. 24 poznámok).
Tabuľky s transakciami so spriaznenými stranami uvedené vyššie a na predchádzajúcej strane neobsahujú individuálne
nevýznamné transakcie, ako napríklad dodávky elektrickej energie nemocniciam, školám, ministerstvám a mnohým vládou
kontrolovaným alebo inak s vládou spriazneným podnikom za bežných obchodných podmienok. Vedenie neidentifikovalo
ďalšie transakcie s vládou spriaznenými stranami, ktoré sú kolektívne, avšak nie individuálne, významné.
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Kľúčové vedenie pozostáva z (a) členov predstavenstva, (b) členov dozornej rady a (c) riaditeľov divízií. Požitky a odmeny
členov kľúčového vedenia predstavovali:
Požitky a odmeny členov kľúčového vedenia
V tisícoch EUR
Predstavenstvo a ostatné kľúčové vedenie
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Príspevky do penzijných fondov so stanovenou výškou príspevku
Požitky a odmeny členov predstavenstva a ostatného kľúčového vedenia spolu
Dozorná rada
Mzdy a iné krátkodobé zamestnanecké požitky
Príspevky do penzijných fondov so stanovenou výškou príspevku
Požitky a odmeny členov dozornej rady spolu

2021

2020

2 023
307
2 330

1 977
218
2 195

388
66
454

360
55
415

40 Udalosti po konci účtovného obdobia
Dňa 24. februára 2022 bola z dôvodu generálnej opravy uskutočnená plánovaná odstávka paroplynovej elektrárne
v Malženiciach. Opätovné spustenie elektrárne je naplánované na 14. apríla 2022.
Nedávny ozbrojený konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a súvisiace udalosti zvýšili vnímané riziká podnikania
v energetickom sektore. Uvalenie ekonomických sankcií na ruské fyzické a právnické osoby Európskou úniou, Spojenými
štátmi americkými, Japonskom, Kanadou, Austráliou a inými viedlo k zvýšenej ekonomickej neistote na trhoch a zvýšilo
volatilitu cien energií. Dlhodobé účinky nedávno zavedených sankcií, ako aj hrozbu ďalších budúcich sankcií, je ťažké v tejto
chvíli určiť. Ku dňu schválenia tejto konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie vojnový konflikt pokračuje. Výsledok
a dopady konfliktu je ťažké predvídať, no môžu mať negatívny dopad na slovenskú ekonomiku. Prípadná eskalácia konfliktu
a sankcií by mohla negatívne ovplyvniť výsledky a finančnú situáciu Skupiny, avšak v súčasnosti nie je možné určiť, či toto
riziko nastane a v akej miere.
Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravu alebo zverejnenie v tejto
konsolidovanej účtovnej závierke.
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Vedenie schválilo túto účtovnú závierku na zverejnenie dňa 31. marca 2022:

Markus Kaune							
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ				

Marian Rusko
Člen predstavenstva

Kompletnú výročnú správu nájdete tu.
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