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Príhovor predsedu predstavenstva
Vážené dámy, vážení páni,
k 1. júlu 2007 začala svoju činnosť naša novozaložená spoločnosť ZSE Energia, a.s. Oblasť „sales“,
ktorá bola pred tým začlenená do spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., sa týmto právne
osamostatnila. Dovoľujem si Vám teraz predložiť výsledok jej prvého hospodárskeho roka.
Vyčlenenie samostatnej obchodno-predajnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výhradne nákupom
a predajom energie a poskytovaním služieb orientovaných na zákazníka, európska legislatíva pre
oblasť energetiky – na rozdiel od „undbundlingu“ pri distribúcii – nevyžaduje. Napriek tomu sme
obchodno-predajnú činnosť previedli do oddelenej spoločnosti s cieľom dosiahnuť vyššiu
transparentnosť činnosti, ktorá sa nachádza v prostredí silnej hospodárskej súťaže, ako aj
transparentnosť jej výsledkov. Na hospodársku súťaž sme sa dôkladne pripravili a sme presvedčení,
že budeme úspešnejší než ostatní, lebo našim zákazníkom poskytujeme férové ceny a kvalitné
služby. Napriek tomu chceme byť stále lepší. Zákazník a jeho priania sú pre nás stredobodom
pozornosti. Spokojnosť zákazníka je mierou nášho úspechu.
Konsolidované výsledky Skupiny ZSE za rok 2007 ukázali, že rastúca hospodárska súťaž síce
predstavuje riziká, ale ponúka predovšetkým aj príležitosti. Práve obchodno-predajná činnosť
prispela – aj v dôsledku mnohých novopripojených zákazníkov v našej kmeňovej oblasti západného
Slovenska – k veľmi pozitívnym hospodárskym výsledkom, a to oveľa vyššou mierou než sme
očakávali.
Dovoľte mi, aj v mene ostatných kolegov z predstavenstva spoločnosti, poďakovať sa našim
zamestnancom za ich angažovanosť, bez ktorej by tento výsledok nebol možný.
Výnimočná vďaka patrí samozrejme aj našim zákazníkom za vernosť, ktorú nám preukázali, a za
mnohé pozitívne reakcie. Všetkým našim obchodným partnerom ďakujeme za úspešnú spoluprácu.

Dietrich Max Fey
predseda predstavenstva
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Kľúčové údaje o spoločnosti

Ukazovatele
K 31. 12. 2007

Objem predanej elektrickej energie (GWh)
Tržby z predaja elektrickej energie (mil. Sk)
Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh)
Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh)
Náklady na nákup elektrickej energie (mil. Sk)
* len za dodávku elektrickej energie

Orgány spoločnosti
(1)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Predstavenstvo
K 31. 12. 2007
Predseda:

Dietrich Max Fey (zvolený 3. júla 2007)
Ing. Tomáš Varcop (odvolaný 2. júla 2007)

Podpredseda:

Ing. Anton Masár (zvolený 3. júla 2007)

Členovia:

Ing. Rastislav Jamrich (zvolený 3. júla 2007)
Ing. Miloš Horínek (zvolený 3. júla 2007)

(2)

DOZORNÝ ORGÁN
Dozorná rada
K 31. 12. 2007

Predseda:

Ing. Jozef Smolka (zvolený 3. júla 2007)
Dietrich Max Fey (odvolaný 2. júla 2007)

Podpredseda:

Konrad Kreuzer (zvolený 3. júla 2007)

Členovia:

Ing. Milan Kováč (zvolený 3. júla 2007)
Mgr. Peter Privalinec (zvolený 3. júla 2007)
Ján Dohňanský (zvolený 3. júla 2007)
doc. Ing. Peter Staněk (zvolený 3. júla 2007)
Ing. Andrej Devečka (odvolaný 2. júla 2007)
PaedDr. Ján Orlovský (odvolaný 2. júla 2007)
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4 111
8 105
4 511*
1,8
7 087

Štruktúra akcionárov spoločnosti ZSE Energia, a.s., k 30. júnu 2007 bola nasledovná:
Štruktúra akcionárov k 30. júnu 2007
Absolútna hodnota v tis. Sk
1 000

Západoslovenská energetika, a.s.

Výška podielu na Výška hlasovacích
základnom imaní
práv
100 %

100 %

Dňa 1. júla 2007 došlo k zmene v štruktúre akcionárov spoločnosti ZSE Energia, a.s.:
Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2007
Absolútna hodnota v tis. Sk

Západoslovenská energetika, a.s.

Predmet činnosti
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200 000

Výška podielu na Výška hlasovacích
základnom imaní
práv
100 %

100 %

Predmet činnosti
Údaje o spoločnosti a predmet činnosti
ZSE Energia, a.s. (spoločnosť), IČO 36 677 281, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bola
založená dňa 18. augusta 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 22. septembra 2006.
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3978/B.
ZSE Energia, a.s., bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N
107/2006, NZ 32405/2006, NCRIs 32326/2006 dňa 18. 8. 2006 v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien
vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol
schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.
V rámci plnenia zákonnej požiadavky na odčlenenie distribúcie od ostatných obchodných aktivít
spoločností poskytujúcich integrované služby v oblasti elektrickej energie ustanovených smernicou
Európskej únie č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorných trh s elektrickou energiou,
ktorá bola do slovenskej legislatívy zakomponovaná prostredníctvom zákona o energetike 656/2004
Z.z., materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., vyčlenila okrem distribučných činností
aj činnosť dodávky elektriny do dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s. ZSE Energia, a.s., začala
počnúc 1. júlom 2007 vykonávať ako svoju hlavnú činnosť dodávku elektriny.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti ZSE Energia, a.s., podľa výpisu z obchodného registra:
•
•
•
•
•
•

dodávka elektriny,
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti,
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti.

Základná organizačná štruktúra
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Základná organizačná štruktúra
Základnú organizačnú štruktúru spoločnosti ZSE Energia, a.s., tvoria:
•
•
•
•

úsek kľúčových zákazníkov,
úsek business and retail,
úsek marketing a podpora obchodu,
úsek obchodovania s energiami

so sídlom ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Organizačná schéma k 31. 12. 2007
Predstavens tvo ZSE Energia, a. s.

Riaditeľ
Asistent riaditeľa

Úsek
kľúčových
zákazníkov

Úsek
marketing a
podpora obchodu

Úsek business
and retail

Tím
marketingovej
komunikácie

Tím
back office
klúčových zákazníkov

Tím
Predaja EE
Bratislava

Tím
KAM

Tím
Predaja EE
Bratislava II

Tím
analýz a reportingu
predaja

Tím
Predaja EE
Trnava

Tím
product management

Tím
Predaja EE
Senica

Tím podpory obchodu

Tím
Predaja EE
Dunajská Streda

Tím
Predaja EE
Nové Zámky

Tím
Predaja EE
Nitra

Tím
Predaja EE
Trenčín

7/50

Úsek
obchodovania
s energiami

Tím
Back Office
nákup

Tím
Front Office
nákup

Tím middle
office nákupu ee

Štruktúra zamestnancov
K 31. decembru 2007 mala ZSE Energia, a.s., v priemere 129 zamestnancov, z toho 3 vedúcich
pracovníkov (k 31. decembru 2006: 0 zamestnancov).
Štruktúra zamestnancov
K 31.12.2007

Prírastky za rok 2007
Z toho:
presun z dôvodu unbundlingu
voľný nábor
návrat z MEP
presun v rámci skupiny ZSE
Ukončené pracovné pomery za rok 2007
Z toho:
dohodou
výpoveďou
skončenie PP na dobu určitú
odchod do SD, ID, PSD
úmrtie
v skúšobnej dobe
do MEP
organizačné dôvody
presun v rámci skupiny ZSE
Presun z dôvodu unbundlingu
Koncový stav k 31. 12. 2007

130
126
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia
Ženy
Muži
Spolu

K 31. 12. 2007

Podiel (v %)

60
70
130

46
54
100

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
Základné
Stredné odborné
Úplné stredné odborné
Vysokoškolské
Spolu
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K 31. 12. 2007

Podiel (v %)

0
4
80
46
130

0,0
3,1
61,5
35,4
100,0

Štruktúra zamestnancov podľa veku
K 31. 12. 2007

Podiel (v %)

0
1
26
22
18
21
17
13
7
5
130

0,0
0,8
20,0
16,9
13,8
16,2
13,1
10,0
5,4
3,8
100,0

Do 20
21-25
26-30
31-35
35-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Nad 60
Spolu

Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Štruktúra zdrojov elektrickej energie
K 31. 12. 2007
MWh
1 825
4 509 061
4 510 886

Vlastné
Cudzie
Spolu

0,04%

vlastné
cudzie

99,96%
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Štruktúra cudzích zdrojov elektrickej energie
K 31. 12. 2007
MWh
2 414 110
2 094 951
4 509 061

Slovenské elektrárne, a.s. (SE)
Ostatné
Spolu

53,54%

Slovenské elektrárne, a.s.
(SE)

46,46%

Ostatné

Štruktúra dodávky elektrickej energie (MWh)
K 31.12.2007

Veľkoodber
Maloodber - podnikatelia
Maloodber - domácnosti
Ostatné

MWh

V%

2 400 167
653 908
1 053 742
2 991

58,39
15,91
25,63
0,07

Štruktúra dodávky elektrickej energie k 31..12. 2007
0,07%
25,63%

Veľkoodber
Maloodber-podnikatelia

15,91%

Maloodber-domácnosti

58,39%

Ostatné

Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh)
Rok

Spolu

z toho VO

z toho MO

2007

4 111

2 403

1 708
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Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2007
1. Založenie spoločnosti a jej fungovanie
Vznik spoločnosti ZSE Energia, a.s., je výsledkom európskeho legislatívneho vývoja v oblasti
energetiky a snahy o otvorenie trhu s energiami voľnej súťaži. Požiadavka Európskej komisie a jej
Smernice č. 2003/54/ES a zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. na oddelenie prevádzky distribučnej
sústavy (PDS) od ostatných činností energetických podnikov bola v podmienkach materskej
spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., realizovaná vyčlenením nielen PDS, ale aj činností
súvisiacich s nákupom a predajom elektrickej energie.
Rozhodnutím Predstavenstva Západoslovenskej energetiky, a.s., bola 18. augusta 2006 založená
spoločnosť ZSE Energia, a.s. Zápis v Obchodnom registri SR z 22. septembra 2006 následne
ustanovil deň jej vzniku. Po takmer roku diskusií medzi akcionármi o spôsobe vyčlenenia
jednotlivých činností a spôsobe riadenia nových spoločností rozhodlo o novom rozdelení až
mimoriadne valné zhromaždenie Západoslovenskej energetiky, a.s., dňa 31. mája 2007. Akcionári
na ňom schválili predaj časti podniku – divízie obchodu a predaja elektrickej energie spoločnosti
ZSE Energia, a.s. Vkladom časti podniku do nej prešiel aj tím prevádzky MVE.
V tejto novej majetkovoprávnej forme začala ZSE Energia, a.s., vystupovať ako samostatný
podnikateľský subjekt tak, ako predpokladal zákon, t.j. od 1. júla 2007.
2. Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2007
Dozorná rada začala svoju činnosť zasadnutím per rollam dňa 10. júla 2007 s jediným bodom
programu a to zvolením predsedu. Okrem toho sa jej členovia zišli na dvoch riadnych zasadnutiach
v dňoch 9. októbra a 11. decembra 2007, ktoré sa zaoberali aktuálnymi úlohami vyplývajúcimi
z bežnej činnosti spoločnosti.
3. Personálne obsadenie Dozornej rady ZSE Energia, a.s.
Do obdobia samostatnej podnikateľskej činnosti spoločnosti tvorili jej dozornú radu dvaja členovia
predstavenstva materskej spoločnosti (páni Dietrich M. Fey a Andrej Devečka) a zástupca
manažmentu (Ján Orlovský).
Od 1. júla 2007 a po doplnení voľbami zástupcov zamestnancov na úvod roku 2008 pracuje
dozorná rada v zložení, ako uvádza tabuľka nižšie:
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Dozorná rada ZSE Energia, a.s., od 1. 7. 2008
Meno a priezvisko

Funkcia

Termín

Jozef Smolka

člen dozornej rady

1. 7.2007 – 9. 7. 2007

Jozef Smolka

predseda dozornej rady

10. 7. 2007 – súčasnosť

Konrad Kreuzer

člen dozornej rady

1. 7.2007 – 8. 10. 2007

Konrad Kreuzer

podpredseda dozornej rady

9. 7. 2007 – súčasnosť

Milan Kováč

člen dozornej rady

1. 7. 2007 – súčasnosť

Peter Privalinec

člen dozornej rady

1. 7. 2007 – súčasnosť

Ján Dohňanský

člen dozornej rady

1. 7. 2007 – súčasnosť

Peter Staněk

člen dozornej rady

1. 7. 2007 – súčasnosť

Juraj Belianský*

člen dozornej rady

29. 1. 2008 – súčasnosť

Pavol Zajíček*

člen dozornej rady

12. 2. 2008 – súčasnosť

Dušan Košecký*

člen dozornej rady

12. 2. 2008 – súčasnosť

* volení zástupcovia zamestnancov

Dňa 28.januára 2008 v zmysle príkazu Predstavenstva ZSE Energia, a.s., č. S 4.2.0.3 zo dňa 15.
januára 2008 bolo vykonané prvé kolo volieb zástupcov zamestnancov v dozornej rade spoločnosti.
Podmienky na zvolenie za člena Dozornej rady ZSE Energia, a.s., splnil v prvom kole volieb Ing.
Juraj Belianský. Doplňujúce voľby z 11. februára 2008 určili za ďalších dvoch členov dozornej rady
Ing. Dušana Košeckého a Ing. Pavla Zajíčka, čím sa obsadenie dozornej rady naplnilo na plný počet
členov.
4. Činnosť dozornej rady v roku 2007
Po zvolení predsedu a podpredsedu dozornej rady pokračovala jej kontrolná činnosť vo forme
dvoch riadnych zasadnutí a individuálnymi konzultáciami jej členov s predstaviteľmi materskej
spoločnosti, ako aj manažmentom ZSE Energia, a.s.
Na riadnych zasadnutiach dozorná rada posúdila organizačnú štruktúru ZSE Energia, a.s., stav
hospodárskych výsledkov spoločnosti, jej zmluvnej základne a bola informovaná o cenových
rozhodnutiach regulačného úradu, zmluvnej základni spoločnosti a kontraktoch na výkon funkcie
jej členov. Dozorná rada tiež schválila svoj rokovací poriadok a strategický plán na 2. polrok roku
2007.
Na decembrovom zasadnutí potom posúdila informácie o hospodárskych výsledkoch za 3.štvrťrok a
očakávané hospodárske výsledky za rok 2007, rozsah dohody o výkone služieb s materskou
spoločnosťou za 2. polrok 2007 a možné zmeny v stave zákazníkov v roku 2008.
Prediskutovali sa tiež otázky nákupu elektriny na rok 2008 a stav pohľadávok k 31. 10. 2007.
Dozorná rada odporučila dopracovanie strategického plánu spoločnosti na roky 2008 - 2010 a
odsúhlasila svoj plán činnosti a termíny zasadnutí na nasledujúci rok 2008.
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5. Posúdenie činnosti Predstavenstva ZSE Energia, a.s.
Predstavenstvo spoločnosti poskytovalo podklady členom dozornej rady včas a v potrebnom
rozsahu. Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí predstavenstva. Spolupráca
prebiehala v dobrej pracovnej atmosfére a dozorná rada vyslovuje poďakovanie členom
predstavenstva za spôsob kooperácie.
V Bratislave 2. apríla 2008

Ing. Jozef Smolka
predseda Dozornej rady ZSE Energia, a.s.
Rozhodnutie o rozdelení zisku
Na zasadnutí Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti ZSE Energia bol dňa 18. 6. 2008
schválený nasledovný návrh na rozdelenie zisku:
Návrh na rozdelenie zisku
Schválený Valným zhromaždením ZSE Energia, a.s.,dňa 18.6.2008

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
prídel do rezervného fondu
prídel do sociálneho fondu
tantiémy
dividendy
úhrada straty minulých rokov
nerozdelený zisk
Rozdelenie zisku spolu

SKK

527 574 559
40 000 000
3 546 600
350 000
481470020
61 954
2145985
527 574 559

áva predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti
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Správa predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti
V období svojej činnosti od júla do decembra 2007 ZSE Energia, a.s., dosiahla zisk vo výške
528 mil.Sk s priemerným počtom zamestnancov 129 k 31. 12. 2007. Základné imanie ZSE
Energia, a.s., k 31. 12. 2007 tvorilo 200 mil.Sk.
Spoločnosť zhodnotila svoje voľné zdroje v roku 2007 najmä prostredníctvom krátkodobých
termínovaných vkladov, pričom dosiahla výnosové úroky 20,677 mil. Sk.
ZSE Energia, a.s. nečerpala v roku 2007 bankové úvery.
Spoločnosť sa zahrnuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Západoslovenská
energetika, a.s.
Výhľad
S predpokladom mierne rastúcej tendencie dodávky elektrickej energie a z toho vyplývajúceho
mierneho nárastu prevádzkového výsledku by mal tento prístup zabezpečiť, aby spoločnosť ZSE
Energia, a.s., obstála v konkurencii.
Riziká a neistoty
Riziká a neistoty sú súčasťou podnikateľskej činnosti ZSE Energia. Od začiatku liberalizácie
energetického trhu je spoločnosť vystavená zvýšenej konkurencii a v dôsledku zvyšovania
vstupných cien aj možnému zníženiu marže, čo je zahrnuté v trhovom riziku. Slobodný výber
dodávateľa elektrickej energie rispieva k zvýšeniu kvality služieb spojených s dodávkou
a k zníženiu súvisiacich platieb zákazníkov. Spoločnosť sa zameriava aj na sledovanie obchodných
vzťahov s partnermi a vhodným riadením rizika sa snaží o minimalizáciu rizík, ktorým je
vystavená. Veríme, že vzhľadom na reputáciu ZSE a našu silnú orientáciu na potreby zákazníkov
nám naši zákazníci zostanú verní aj v ďalšom období a budú môcť využívať benefity, ktoré
liberalizovaný trh prináša.
Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2007
V utorok 28. januára 2008 sa uskutočnili voľby do dozornej rady spoločnosti ZSE Energia, a.s., ale
z 9 kandidátov splnil podmienku nadpolovičnej väčšiny hlasov zo 120 oprávnených voličov len
Juraj Beliansky. 11. februára 2008 prebehlo ďalšie kolo volieb s nasledovným konečným
výsledkom:
1. Juraj Beliansky
85 hlasov v 1. kole volieb
2. Dušan Košecký
92 hlasov v 2. kole volieb
3. Pavol Zajíček
77 hlasov v 2. kole volieb
Zloženie Dozornej rady ZSE Energia, a.s., po 12. februári 2008 je nasledovné: predseda Ing. Jozef
Smolka, podpredseda Konrad Kreuzer, členovia: Ing. Milan Kováč, Mgr. Peter Privalinec, Ján
Dohňanský, doc. Ing. Peter Staněk CSc., Ing. Juraj Beliansky, Ing. Dušan Košecký a Ing. Pavol
Zajíček.
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Súvaha
SÚVAHA

Súvaha Úč POD 1 - 01

k

3 1

.

1 2

.

2 0 0 7 (v tisícoch Sk)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2 0 2 2 2 4 9 2 9 5

Mesiac

X riadna

0 1

2 0 0 7

do

1 2

2 0 0 7

predchádzajúce

od

0 9

2 0 0 6

obdobie

do

1 2

2 0 0 6

X zostavená
schválená

mimoriadna

3 6 6 7 7 2 8 1

priebežná

(vyznačí sa x)

Rok

od

Za obdobie

IČO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Účtovná závierka

Bezprostredne

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z S E

E n e r g i

a

,

a

.

s

.

Právna forma účtovnej jednotky

a

.

s

.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

Číslo

Č U L E N O V A
PSČ

6

Obec

8 1 6 4 7

B R A T I S L A V A

Telefón

Fax

/

/

Email

Zostavená dňa:

1 7

0 3

Schválená dňa:

15/50

2 0 0 8

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Označenie
a

STRANA AKTÍV
b
SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 003
+ r. 032 + r. 062

Číslo
riadku
c

001

Bežné účtovné obdobie
1

Brutto - časť 1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - časť 2

Netto 3

5 105 395
4 746 763
358 632

A.

B.

Pohľadávky
za upísané
vlastné imanie
(353)

002

Neobežný majetok
r. 004 + r. 013
+ r. 023

003

54 452
54 452

79 707
76 582
3 125

B.I.

B.I.1.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 005 až
012)

004

Zriaďovacie náklady
(011) - /071, 091A/

005

225
206
19

2. Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

006

3. Softvér
(013) - /073, 091A/

007

4. Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

008

225
206
19

5. Goodwill
(015) - /075, 091A/

009

6. Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

010

7. Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

011
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1 102

Označenie
a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

8. Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A

012

B.II.

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 014 až 022)

013

Bežné účtovné obdobie
1

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

79 482

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

Netto 3

76 376

3 106
B.II.1. Pozemky
(031 ) - 092A

014

1 725
1 725

2. Stavby
(021) - /081,092A/

015

58 131

56 732

1 399
3. Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

016

4. Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

017

5. Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

018

6. Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

019

7. Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

020

8. Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - 095A

021

9. Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

022
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19 626
17 919
1 707

Označenie
a

B.III.

STRANA AKTÍV
b
Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 024 až
031)

B.III.1. Podielové cenné
papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A

Číslo
riadku
c

3. Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A

026

4. Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A

027

5. Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A

028

6.

029

7. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A

030

8.

031

C.

Obežný majetok
r. 033+r. 041
+ r. 048 + r. 056

Netto
2

Korekcia - časť 2

Netto 3

024

025

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - 095A

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

023

2. Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatným vplyvom
(062) - 096A

Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1

032

4 921 828
4 566 321
355 507

C.I.
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Zásoby
súčet (r. 034 až
040)

033

2
2

1 102

Označenie
a

C.I.1.

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

Materiál
(112, 119, 11X)
-/191,19X/

034

2. Nedokončená
výroba a polotovary
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

035

3.

036

Zákazková výroba
s predpokladanou
dobou ukončenia
dlhšou ako jeden rok
12X - 192A

037

5. Zvieratá
(124) - 195

038

6. Tovar
(132, 13X, 139)
- /196, 19X/

039

7. Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

040

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 042 až
047)

C.II.1. Pohľadávky z
obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A
2.

3.

19/50

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - časť 2

Netto 3

2
2

4. Výrobky
(123) - 194

C.II.

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1

041

20 556
20 556

042

043

044

Označenie
a

4.

STRANA AKTÍV
b
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A

Číslo
riadku
c

046

6. Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

047

C.III.1.

2.

3.

4.

Pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) 391A
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A

Netto
2

Korekcia - časť 2

Netto 3

20 556
20 556

048

4 792 924
4 437 417

2

355 507
049

2 645 919
2 290 412
355 507

050

2 147 000
2 147 000

051

052

5. Sociálne poistenie
(336) - 391A

053

6. Daňové pohľadávky
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - 391A

054

7. Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

055
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1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

045

5. Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

C.III. Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 049 až
055)

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1

2
5
5

Označenie
a

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

C.IV. Finančné účty
súčet (r. 057až
r. 061)

056

C.IV.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

057

Bežné účtovné obdobie
1

Brutto - časť 1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

Korekcia - časť 2

Netto 3

108 346
108 346

1 100

14
14

2. Účty v bankách
(221A, 22X +/261)

058

3. Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden
rok
22XA

059

4. Krátkodobý
finančný
majetok
(251, 253, 256,
257,
25X) - /291, 29X/
5. Obstarávaný
krátkodobý
finančný
majetok
(259, 314A) - 291

060

Časové
rozlíšenie
r. 063 a r. 064

062

Náklady budúcich
období
(381, 382)

063

D.

D.1.

2. Príjmy budúcich
období
(385)
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108 332
108 332

061

49 408
49 408

799
799

064

48 609
48 609

1 100

Označenie
a

STRANA PASÍV
b
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 066 + r. 086 + r. 116

Číslo
riadku
c

065

A.

Vlastné imanie r. 067+r. 071+r. 078+r. 082+r. 085

066

A.I.

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

067

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

068

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)

069

3. Zmena základného imania +/- 419

070

A.II.

Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)

071

A.II.1.

Emisné ážio (412)

072

2. Ostatné kapitálové fondy (413)

073

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z
kapitálových
vkladov (417, 418)

074

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
(+/- 414)

075

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

076

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení (+/-416)

077

Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)

078

A.III.

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)

081

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
A.V.

082

726 903

1 038

200 000

1 000

200 000

1 000

-610

100

100

100

-62

083
084

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/
r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r.
116)

085

B.

Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112

086

B.I.

Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)

087
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1 102

079
080

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 +
r. 084

4 746 763

-710

2. Nedeliteľný fond (422)

A.IV.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5

Bežné účtovné obdobie
4

-62
527 575

-62

4 019 793

64

554 468

24

Označenie
a

B.I.1.

STRANA PASÍV
b
Rezervy zákonné (451A)

Číslo
riadku
c

088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

089

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)

090

B.II.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r.101)

091

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)

092

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

093

3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (471A)

094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného
celku (471A)

095

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

097

7. Vydané dlhopisy(473A/-/255A)

098

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

099

9. Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

100

10. Odložený daňový záväzok (481A)
B.III.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)

B.III.1. Záväzky z obchodného styku
(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

89 144
465 324

24

223

223

101
102

3 465 102

40

103

2 456 931

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

104

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (361A, 471A)

105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

106

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

107

6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

108

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

109
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5

Bežné účtovné obdobie
4

10
40

8 564
2 453

Označenie
a

STRANA PASÍV
b
8. Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
9. Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

B.IV.

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r.
115)

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

Číslo
riadku
c

110
111

767 116

113
114

3. Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A,/-/255A)

115

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)

116

C.1.

Výdavky budúcich období (383)

117
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230 028

112

2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A,
46XA)

2. Výnosy budúcich období (384)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5

Bežné účtovné obdobie
4

118

67
67

Výkaz ziskov a strát
UVPOD2v07_1

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

k

3 1

.

1 2

.

2 0 0 7 (v tisícoch Sk)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

Účtovná závierka

2 0 2 2 2 4 9 2 9 5

Mesiac

0 1

2 0 0 7

do

1 2

2 0 0 7

predchádzajúce

od

0 9

2 0 0 6

obdobie

do

1 2

2 0 0 6

X zostavená

X riadna
mimoriadna

3 6 6 7 7 2 8 1

schválená

priebežná

(vyznačí sa x)

Rok

od

Za obdobie

IČO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bezprostredne

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Z S E

E n e r g i

a

,

a

.

s

.

Právna forma účtovnej jednotky

a

.

s

.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

Číslo

Č U L E N O V A
PSČ

6

Obec

8 1 6 4 7

B R A T I S L A V A

Telefón

Fax

/

/

Email

Zostavená dňa:

1 7

0 3

Schválená dňa:
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2 0 0 8

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Skutočnosť
Označenie
a

I.
A.

+

Text
b

Číslo
riadku
c

Tržby z predaja tovaru (604)

01

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
(504, 505A)

02

Obchodná marža r. 01 - r. 02

03

II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)

04
05

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)

06

3. Aktivácia (účtovná skupina 62)

07

B.

Výrobná spotreba r. 09 + r. 10

08

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)

09

Služby (účtová skupina 51)

10

+

2.

Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08

11

C.

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

12

C.1.

Mzdové náklady (521, 522)

13

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

14

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

15

4.

Sociálne náklady (527, 528)

16

D.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

17

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)

18

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,
642)

19

F.
IV.
G.
V.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a
predaného materiálu (541, 542)

20

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 657)

21

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 557)

22

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)

23

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)

24

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
r. 11 - r. 12 - r. 17- r. 18 + r. 19- r. 20 + r. 21 - r. 22
+ (-r. 23) - (- r. 24)

25

15 700 388
15 700 388

14 570 631

62

14 311 246
259 385
1 129 757
63 653
40 579

62
-62

4 267
10 957
7 850
105

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

26

Predané cenné papiere a podiely (561)

27

13 632

0

387 319

678 601

VI.
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bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

13 711

H.

I.

bežné účtovné obdobie
1

-62

Skutočnosť
Označenie
a

VII.

Text
b
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 29 + r. 30 + r. 31

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej
VII.1. účtovnej
jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

Číslo
riadku
c

29

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a
podielov (665A)

30

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
(665A)

31

3.
VIII.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)

32

J.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

33

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z
derivatových operácií (664, 667)

34

K.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na
derivatové operácie (564, 567)

35

L.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému
majetku +/- 565

36

Výnosové úroky (662)

37

Nákladové úroky (562)

38

Kurzové zisky (663)

39

X.
M.
XI.
N.

Kurzové straty (563)

40

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

41

O.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

42

XIII.

Prevod finančných výnosov (-) (698)

43

P.

Prevod finančných nákladov (-) (598)

44

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 +
r. 37 - r. 38
+ r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)

45

XII.

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48

46

R.1.

- splatná (591, 595)

47

- odložená (+/- 592)

48

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
r. 25 + r. 45 - r. 46

49

XIV.

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

50

S.

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

51

T.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54

52

T.1.

- splatná (593)

53

- odložená (+/ 594)

54

2.
*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
r. 50 - r. 51 - r. 52

55

U.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-596)

56

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/-)[r. 49 + r. 55 - r. 56]

57
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45 256
1
19 794
39 397
1 329
23 287

1

1

3 694

R.
2.

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

28

2.

IX .

bežné účtovné obdobie
1

154 720
188 345
-33 625
527 575

-62

527 575

-62

Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2007
A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Spoločnosť ZSE Energia, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 18. augusta 2006 a do
obchodného registra bola zapísaná 22. septembra 2006 (Obchodný register Okresného súdu
Bratislava v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B).
V rámci plnenia zákonnej požiadavky pre odčlenenie distribúcie od ostatných obchodných
aktivít spoločností poskytujúcich integrované služby v oblasti elektrickej energie ustanovených
smernicou Európskej únie č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorných trh s
elektrickou energiou, ktorá bola do slovenskej legislatívy zakomponovaná prostredníctvom
Zákona o energetike 656/2004 Z. z. mater-ská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.
vyčlenila okrem distribučných činností aj činnosť dodávky elektriny do dcérskej spoločnosti
ZSE Energia, a.s. Spoločnosť začala počnúc 1. júlom 2007 vykonávať ako svoju hlavnú činnosť
dodávku elektriny.
2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
-

dodávka elektriny,
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti,
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti.

3. Počet zamestnancov
K 31. decembru 2007 mala Spoločnosť 129 zamestnancov, z toho 3 vedúcich pracovníkov (k
31. decembru 2006: 0 zamestnancov).
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o
účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.
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5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 31. mája 2007 účtovnú závierku Spoločnosti za
predchádzajúce účtovné obdobie.
B. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI
1. Orgány Spoločnosti
Predstavenstvo:
Predseda:
Dietrich Max Fey (od 1. júla 2007)
Ing. Tomáš Varcop (do 1. júla 2007)
Podpredseda:

Ing. Anton Masár (od 1. júla 2007)

Členovia:

Ing. Rastislav Jamrich
Ing. Miloš Horínek (od 1. júla 2007)
Ing. Tomáš Varcop (od 1. júla 2007 do 30. novembra 2007)

Dozorná rada:
Predseda:
Ing. Jozef Smolka (od 10. júla 2007)
Dietrich Max Fey (do 1. júla 2007)
Popredseda:

Konrad Kreuzer (od 9. októbra 2007)

Členovia:

Ing. Smolka (od 1. júla 2007 do 9. júla 2007)
Konrad Kreuzer (od 1. júla 2007 do 8. októbra 2007)
Ing. Milan Kováč (od 1. júla 2007)
Mgr. Peter Privalinec (od 1. júla 2007)
Ján Dohňanský (od 1. júla 2007)
Doc. Ing. Peter Staněk (od 1. júla 2007)
Ing. Andrej Devečka (do 1. júla 2007)
PaedDr. Ján Orlovský (do 1. júla 2007)

2. Akcionári Spoločnosti
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2007:
Výška podielu na základnom imaní

Západoslovenská energetika, a.s.
Spolu
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v tis. Sk

%

Výška hlasovacích
práv
%

200 000
200 000

100
100

100
100

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Západoslovenská
energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky
skupiny E.ON AG. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť E.ON AG,
Dϋsseldorf, Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle
uvedených spoločností.
D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v
súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi
účtovania.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s
predchádzajúcim účtovným obdobím.
b) Kúpa časti podniku
Spoločnosť nadobudla významnú časť majetkov a záväzkov kúpou časti podniku od svojej
materskej Spoločnosti ocenené reálnou hodnotou v celkovej hodnote 762 014 tis. Sk. Podľa par. 27,
odsek 2 sa za reálnu hodnotu považuje trhová hodnota alebo ocenenie kvalifikovaným odhadom
alebo posudkom znalca, ak trhová hodnota nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu
hodnotu. Spoločnosť ocenila majetok a záväzky reálnou hodnotou, na základe znaleckého posudku
nasledovným spôsobom:

Pohľadávky z obchodného styku
Dlhodobý majetok (poznámka Dc)
Účty časového rozlíšenie aktív
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Rezervy
Účty časového rozlíšenie pasív
Kúpna cena spolu

2 077 194
957
6 309
-967 936
-158 500
-196 010
762 014

c) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účte 384 –
Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku.
Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na
hospodársky výsledok na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
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Dlhodobý nehmotný majetok okrem goodwillu sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol
zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania . Odpisovať sa začína prvým dňom
mesiaca nasledu-júceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 50 000 Sk, sa odpisuje jednorazovo pri
uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zriaďovacie náklady
Softvér
Oceniteľné práva (licencie)

Predpokladaná doba používania v rokoch

Ročná odpisová
sadzba v %

4
4
4

25
25
25

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje metódou rovnomerného odpisovania podľa odpisového
plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení
majetku do použí-vania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp.
vlastné náklady) neprevýši 30 000 Sk, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Stavby
Samostatný hnuteľný majetok
Stroje, prístroje a zariadenia

Predpokladaná doba používania v rokoch

Ročná odpisová
sadzba v %

30 - 40

2,5 – 3,3

4 - 30

3,3 - 25

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je
vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
Spoločnosť nadobudla počas roka dlhodobý majetok vkladom časti podniku ako aj kúpou časti
podniku (Pozn. Db), pričom ho ocenila a zaúčtovala nasledovným spôsobom:
Precenenie majetku na reálnu hodnotu
Na základe zákona o účtovníctve podľa par. 25 ods. 1, písm. e) ocenila Spoločnosť majetok a
záväzky nadobudnuté kúpou časti podniku reálnou hodnotou. Podľa par. 27, odsek 2 sa za reálnu
hodnotu považuje trhová hodnota alebo ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca,
ak trhová hodnota nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu. Kúpený dlhodobý
majetok precenený na reálnu hodnotu stanovenú znalcom predstavoval ku dňu kúpy, t.j. 1. júlu
2007 hodnotu 957 tis. Sk (pozn. E1).
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Na základe zákona o účtovníctve podľa par. 25 ods. 1, písm. e) ocenila Spoločnosť majetok
nadobudnutý vkladom reálnou hodnotou. Vložený dlhodobý majetok precenený na reálnu hodnotu
stanovenú znalcom predstavoval ku dňu vkladu, t.j. 1. júlu 2007 hodnotu 78 870 tis. Sk (pozn. E1).
Goodwill
Spoločnosť v súlade so zákonom o účtovníctve ocenila majetok a záväzky tvoriace predmet vkladu
časti podniku reálnou hodnotou. Rozdiel medzi touto reálnou hodnotou (77 038 tis. Sk) a uznanou
hodnotou vecného vkladu (74 548 tis. Sk) predstavuje podľa par. 37, odsek 12 Postupov účtovania
negatívny go-odwill vo výške 2 490 tis. Sk.
13 069 tis. Sk predstavujúcich rozdiel medzi precenenou hodnotou a daňovou zostatkovou
hodnotou vloženého majetku a záväzkov pri daňovej sadzbe 19% bolo preúčtovaných na účet 481 –
Odložený daňový záväzok. Zostávajúci goodwill vo výške 10 579 tis. Sk bol odpísaný jednorázovo
na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Odpis je súčasťou hospodárskeho výsledku bežného roka (pozn. E1, F4).
d) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny
poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na
predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú
postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického
priemeru.
e) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j.
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a
nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
f) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny
hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.
g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
h) Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
i) Rezervy
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Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých
udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s
neurčitým ča-sovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na
splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha.
Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v
prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa
účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Spoločnosť vytvorila rezervy na stratu z nevýhodného kontraktu a rezervy na odchodné, odmeny
zamestnancom a pod.
j) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v
účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
k) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a
platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa
účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili.
Dôchodkový program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením
V prípade programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je stanovená výška plnenia, ktorú
zamestnanec pri odchode do dôchodku dostane. Výška plnenia závisí od viacerých faktorov, akými
sú napr. vek, počet odpracovaných rokov či mzda.
Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku je vo
výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej do roku
2008 je Spoločnosť okrem toho povinná vyplatiť zamestnancom pri odchode do dôchodku k
dátumu vzniku ná-roku na starobný dôchodok navyše šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy.
Spoločnosť vypláca odmeny pri pracovných výročiach od 11 000 Sk do 28 000 Sk v závislosti od
odpracovaných rokov a odmeny pri životných jubileách po dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca
bez ohľadu na počet odpracovaných rokov vo výške 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy.
Taký istý alebo podobný záväzok je včlenený do kolektívnych zmlúv s odbormi od roku 2004.
Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní
požitkov. Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti
realistické.
Záväzok týkajúci sa dôchodkového programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je
vyjadrený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu spolu s úpravami vyplývajúcimi z
nezrealizovaných mate-maticko-poistných ziskov alebo strát a nákladmi minulej služby. Uvedený
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záväzok počítajú raz ročne nezávislí poisťovací matematici metódou diskontovania odhadovaných
peňažných tokov pri úrokovej miere 4,0 % p.a.
Poistno-matematické zisky alebo straty vznikajúce z úprav a zmien v poistno-matematických
predpokladoch sa účtujú do výkazu ziskov a strát v dobe ich realizácie. Zmeny v dôchodkovom
pláne sa účtujú do výkazu ziskov a strát počas priemernej zostatkovej doby zamestnania daných
zamestnancov.
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového
programu sú nasledovné:

Počet zamestnancov k 31. decembru 2007
Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so Spoločnosťou pred
odchodom do dôchodku (miera ukončenia)
Predpokladané zvýšenie miezd
Diskontná sadzba

129
2,1%
6,1%
4,0%

l) Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v
priloženom vý-kaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z
hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné
položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok
je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V
prípade, že uhradené preddavky na daň z príj-mu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť
za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňo-vú pohľadávku.
m) Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z:
a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe
a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať
daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude
možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa
použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej
dane.
n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)
Operatívny leasing
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Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby
trvania leasingovej zmluvy.
o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) Deriváty
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, reálnou hodnotou.
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia
priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje
na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze
alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia na účtoch 567 a 667.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez
vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie
týchto obchodov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z
derivátových operácií.
q) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v
účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové
rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
r) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote. Výnosové úroky sa účtujú na základe
časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase
vzniku práva Spo-ločnosti na prijatie platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja elektrickej energie.
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E. AKTÍVA
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2007 do
31. decembra 2007 je uvedený v tabuľke na strane 9.
Dlhodobý majetok nadobudla Spoločnosť vkladom časti podniku od materskej spoločnosti
Západoslovenská energia, a.s., 1. júla 2007. Počas roka 2007 zabezpečovala materská spoločnosť
poistné krytie majetku v roku 2007. K rozčleneniu majetku na jednotlivé spoločnosti došlo až v
poistnej zmluve na rok 2008.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou
do výšky 47 009 tis. Sk (2006: 0 tis. Sk).
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ZSE Energia, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (v tis. Sk)
31. 12. 2007
Obstarávacia cena

Názov

Vklad Kúpa od
od ZSE,
ZSE,
a.s.
a.s. Prírastky
1.1.2007

Oprávky/Opravné položky

Úbytky 31.12.2007

1.1.2007 Prírastky

Zostatková cena

Úbytky Presuny 31.12.2007

31.12.2007

31.12.2006

Goodwill
Oceniteľné práva
Dlhodobý nehmotný majetok spolu

-

-

225
225

10 579
10 579

10 579
10 579

225
225

-

19
19

-

-

19
19

206
206

-

Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dlhodobý hmotný majetok spolu

1 725
- 58 131
- 19 014
- 78 870

732
732

-

120
120

1 725
58 131
19 626
79 482

-

1 399
1 827
3 226

120
120

-

1 399
1 707
3 106

1 725
56 732
17 919
76 376

-

Dlhodobý majetok spolu

-

957

10 579

10 699

79 707

-

3 245

120

-

3 125

76 582

-
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78 870

2. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke (v tis.
Sk):

Pohľadávky z obchodného
styku
Spolu

Stav
k 31. 12. 2006
-

Tvorba

Zúčtovanie –
použitie OP

Zúčtovanie rozpustenie
OP

Stav
k 31. 12. 2007

355 507
355 507

-

-

355 507
355 507

31. 12. 2007

31. 12. 2006

4 183 891
609 033
-355 507
4 437 417

2
2

Opravné položky boli tvorené na pohľadávky po lehote splatnosti.
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Krátkodobé pohľadávky do lehoty splatnosti
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti
Opravná položka ku krátkodobým pohľadávkam
Spolu

3. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách. Spoločnosť uzavrela
v priebehu roku so svojou materskou spoločnosťou dohodu o cash-poolingu. Na základe tejto
dohody sú voľné peňažné prostriedky spravované materskou spoločnosťou. V prípade potreby
dodatočných peňažných prostriedkov sú tieto prostriedky Spoločnosti z cash-poolu materskej
Spoločnosti k dispozícii. Okrem tejto dohody môže Spoločnosť účtami v bankách voľne disponovať
k 31. decembru 2007 s výnimkou sumy vo výške 12 425 tis. Sk.
4. Odložená daňová pohľadávka
Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou
hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou, z toho:
- dlhodobý majetok
- pohľadávky
- ostatné
Spolu
Sadzba dane
Odložená daňová pohľadávka
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31. 12. 2007

31. 12. 2006

-66 528
156 555
18 164
108 191

-

19%

19%

20 556

-

Zmena odloženého daňového záväzku/pohľadávky je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Stav k 31. decembru 2007
Stav k 31. decembru 2006
Zmena

20 556
20 556

z toho:
- zaúčtované ako výnos (poznámka I)
- zaúčtovaná na účet goodwill pri vklade časti podniku (poznámka Dc)

33 625
-13 069

5. Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Náklady budúcich období:
- nájomné hradené vopred
- ostatné
Príjmy budúcich období
- nevyfakturované dodávky - kompenzácie
- ostatné

Spolu
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31. 12. 2007

31. 12. 2006

639
160
799

-

46 399
2 210
48 609

-

49 408

-

F. PASÍVA
1. Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke
(v tis. Sk):
Stav
k 31. 12.2006
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné
účtovné obdobie
Spolu

Rozdelenie Oceňova
cie
HV roku
2006 rozdiely

Zvýšenie
základného
imania

HV roku
2007

Stav k
31. 12.2007

1 000

-

-

199 000

-

200 000

100

-

-

-

-

100

-

-62

-710
-

-

-

-710
-62

-62
1 038

62
-

-710

199 000

527 575
527 575

527 575
726 903

Základné imanie Spoločnosti tvoria jedna akcia s menovitou hodnotou 1 000 tis. Sk a jedna akcia s
me-novitou hodnotou 199 000 tis. Sk. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre
akcionárov.
Rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti zo dňa 31. mája 2007 bolo schválené zvýšenie
základné-ho imania Spoločnosti o 199 mil. Sk. Zvýšenie základného imania bolo vo výške 74 548
tis. bolo splatené vkladom časti podniku Západoslovenská energetika, a.s. (pozn. Dc) 1. júla 2007,
a peňažným vkladom vo výške 70 000 tis. Sk. K 31. decembru 2007 Spoločnosť eviduje nesplatené
základné imanie vo výške 54 452 tis. Sk.
Zisk na akciu zistený metódou váženého aritmetické priemeru predstavuje 2 638 tis. Sk na akciu s
menovitou hodnotou 1 000 tis. Sk a 524 937 tis. Sk na akciu s menovitou hodnotu 199 000 tis. Sk.
Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania (v tis. Sk):

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov:
- zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu
Spolu

Účtovná strata za rok 2006 vo výške 62 tis. Sk bola prevedená na neuhradenú stratu minulých
rokov.
Do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je známy návrh rozdelenia zisku za rok 2007.

40/50

-710
-710

2. Rezervy
Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Dlhodobé rezervy
Rezerva na stratu z nevýhodného
kontraktu
Odchodné, vernostné, jubilejné
Dlhodobé rezervy spolu

Stav
k 31.12.2006

Presun cez
kúpu/vklad
časti
podniku

Tvorba

Použitie

Stav
k 31.12.2007

-

44 550
19 523
64 073

21 310
3 761
25 071

-

65 860
23 284
89 144

Krátkodobé rezervy
Rezerva na stratu z nevýhodného
kontraktu
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku
vrátane sociálneho zabezpečenia
Odmeny pracovníkom
Nevyfakturované dodávky
Iné
Krátkodobé rezervy spolu

-

14 213

24 184

14 213

24 184

24
24

6 291
4 182
71 201
95 887

2 596
11 701
419 317
7 526
465 324

6 291
4 182
71 201
24
95 911

2 596
11 701
419 317
7 526
465 324

Rezervy spolu

24

159 960

490 395

95 911

554 468

Rezervy boli vytvorené v očakávanej výške záväzku na riziká a straty známe ku dňu zostavenia
účtovnej závierky.
Použitie krátkodobých rezerv sa očakáva v priebehu roka 2008.
Rezerva na stratu z nevýhodného kontraktu bude použitá do roku 2011. Rezervy na odchodné do
dôchodku sa prepočítajú ku koncu každého roka v súlade so zákonom o účtovníctve
a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Ich použitie sa očakáva do roku 2045.
3. Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu
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31. 12. 2007

31. 12. 2006

2 707 056
758 046
3 465 102

40
40

4. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke (v tis. Sk):

Stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba – splátka pôžičiek
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k 31. decembru

2007

2006

483
6
266
223

-

G. VÝNOSY
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony vo výške 15 700 388 tis. Sk tvoria tržby za obchodovanie s elektrickou
energiou na území Slovenskej republiky ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Predaj ZSE Distribúcia
Predaj top zákazníkom
Predaj business zakazníkom
Predaj domácnostiam
Predaj zahraničie
Ostatné
Spolu

2007

2006

6 487 893
3 337 878
2 254 997
1 972 807
328 672
1 318 141
15 700 388

-

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné výnosy vo výške 13 632 tis. Sk tvoria výnosy pri zaplatení kúpených pohľadávok
prevyšujúce ich reálnu hodnotu.
3. Finančné výnosy
Prehľad finančných výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Prijaté bankové úroky
Prijaté úroky od odberateľov
Poplatky za upomienky za neskoré platby
Kurzové zisky
Realizované kurzové zisky
Nerealizované kurzové zisky

Spolu
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2007

2006

20 677
24 579
1 329
46 585

1
1

19 788
6
19 794

-

66 379

1

H. NÁKLADY
1. Náklady na poskytnuté služby
Prehľad nákladov na poskytnuté služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Zákaznícke služby a správa spoločnosti
Finančné služby
Distribučné služby
Služby IT
Právne, ekonomické a iné poradenstvo
Ostatné
Spolu

2007

2006

61 288
69 164
51 488
41 643
3 886
31 916
259 385

62
62

2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Prehľad ostatných významných nákladov z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke
(v tis. Sk):

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Tvorba rezervy na nevýhodný kontrakt
Ostatné
Spolu

2007

2006

355 507
31 280
532
387 319

38
38

2007

2006

22 532
756
23 288

1
-

39 290
107
39 397

-

62 685

1

3. Finančné náklady
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Náklady z peňažného styku
Poistné a ostatné
Kurzové straty
Realizované kurzové straty
Nerealizované kurzové straty

Spolu
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I. DANE Z PRÍJMOV
Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):
2007

2006

Výsledok hospodárenia pred zdanením
- z toho: teoretická daň pri sadzbe 19%

682 295
129 636

-62
-

Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely) pri sadzbe 19%
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely) pri sadzbe 19%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
Celková vykázaná daň

-13 528
38 612
154 720

-

Splatná daň
Odložená daň (poznámka F4)
Celková vykázaná daň

188 345
-33 625
154 720

-

22,7%

-%

Efektívna sadzba dane

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Majetok vzatý do prenájmu
Spoločnosť má v nájme administratívne priestory od spriaznenej osoby (Západoslovenská
energetika, a.s.). Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Výška nájomného v roku 2007
za prenajatý majetok predstavovala 3 933 tisíc Sk.
K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA
1. Prípadné ďalšie záväzky
Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v
súvahe.
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je
možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne
interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v
dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.
L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH
ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť v týchto orgánoch v
sledovanom účtovnom období dosiahli výšku 3 090 tis. Sk (v predchádzajúcom účtovnom období: 0
tis. Sk). Hrubé príjmy členov dozorných orgánov Spoločnosti dosiahli výšku 1 178 tis. Sk (v
predchádzajúcom účtovnom období: 0 tis. Sk).
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M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie s nasledovnými spriaznenými
osobami:
- ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava
- SEPS a.s., Bratislava
- Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
- E.ON Sales & Trading, Bratislava
- E.ON Sales & Trading GmbH, Mníchov
- E.ON Energie, a.s., České Budejovice
- E.ON Energie AG, München
- E.ON Risk Consulting, Düsseldorf
- E.ON IS Slovakia, s.r.o., Bratislava
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

Predaj
ZSE, a.s. – predaj elektriny a služieb
ZSE Distribúcia a.s. - predaj elektriny
E.ON ST, Mníchov – predaj elektriny
SEPS a.s. – záporné odchýlky
E.ON Energie AG - služby
SE – krátkodobé predaje
Spolu
Nákup
ZSE, a.s. – nákup zákaznícke, administratívne a finančné služby
ZSE Distribúcia a.s. - nákup distribučných služieb
SE a.s. - nákup elektriny
E.ON Sales & Trading, BA - nákup elektriny
E.ON Sales & Trading, Mníchov – nákup elektriny
E.ON Energie, ČB – nákup elektriny
SEPS – poplatky operátorovi trhu + odchýlky
E.ON IS Slovakia – služby IT
SPX, s.r.o.
Spolu
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2007

2006

83 448
1 114 518
79 792
25 761
921
41
1 304 481

-

196 247
6 088 515
4 159 319
1 457 594
362 792
277 166
271 608
2 407
90
12 815 738

-

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk):

ZSE, a.s. - pohľadávky z obchodného styku
ZSE, a.s. - finančné pohľadávky - cashpooling
ZSE Distribúcia a.s. - pohľadávky z obchodného styku
SEPS a.s. - pohľadávky z obchodného styku
E.ON Energie Česká republika - pohľadávky z obchodného styku
E.ON Sales & Trading Bratislava - pohľadávky z obchodného styku
E.ON Energie AG - pohľadávky z obchodného styku
Aktíva spolu
ZSE, a.s. – záväzky z obchodného styku
ZSE, a.s. – záväzok z kúpy podniku
ZSE Distribúcia a.s. – záväzky z obchodného styku
SE a.s. – záväzky z obchodného styku
E.ON Sales & Trading Mníchov – záväzky z obchodného styku
E.ON Energie Česká republika – záväzky z obchodného styku
SEPS a.s. - záväzky z obchodného styku
E.ON IS Slovakia – záväzky z obchodného styku
Pasíva spolu

31. 12. 2007

31. 12. 2006

79 834
2 147 000
72 780
5 269
19
28 001
1 096
2 333 999

-

62 915
762 014
1 002 933
467 647
346 860
63 594
56 327
2 291
2 764 581

-

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
Po 31. decembri 2007 nastali nasledovné významné udalosti:
Zmeny v dozornej rade:
Členovia:

Ing. Juraj Belianský (vymenovaný 29. januára 2008)
Ing. Pavol Zajíček (vymenovaný 12. februára 2008)
Ing. Dušan Košecký (vymenovaný 12. februára 2008)

Po 31. decembri 2007 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2007.
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-

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2007
Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zaplatené úroky
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Príjmy z mimoriadnych položiek
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Prijaté dividendy
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy zo zvýšenia základného imania
Prostriedky odvedené do cash-poolu
Splátky dlhodobých záväzkov
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
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2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

2 166 874
-1
18 198
-825
2 184 246

2
-2
-

-

-

70 000
-2 147 000
-2 077 000

1 100
1 100

107 246

1 100

1 100

-

108 346

1100

Peňažné toky z prevádzky

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych
položiek)
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého majetku
Výnosové úroky
Zmena stavu rezerv okrem rezerv tvoriacich vklad a kúpu časti podniku
(159 960 tis. Sk)
Nákladové úroky
Ostatné nepeňažné operácie
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok/(Prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok
(vrátane časového rozlíšenia aktív) s výnimkou pohľadávok tvoriacich vklad
resp. kúpu časti podniku (2 083 503 tis. Sk)
Úbytok/(Prírastok) zásob
(Úbytok)/Prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) s výnimkou
záväzkov tvoriacich vklad resp. kúpu časti podniku (1 925 960 tis. Sk)
Peňažné toky z prevádzky

2007
tis. Sk

2006
tis. Sk

682 295

-62

13 632
-45 256

-

394 508
1
163
1 045 342

24
-38

-229 264
-2

-

1 350 798
2 166 874

40
2

Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných
hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku
účtu „Peniaze na ceste“, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi
dvoma bankovými účtami.
Peňažné ekvivalenty
Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej
zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad
termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú
lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou
jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

17. marca 2008
Dátum
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Podpis štatutárneho orgánu

Správa nezávislého audítora
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