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Orgány spoločnosti

1. Orgány spoločnosti
Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti
ZSE Energia, a.s., bolo počas roka 2011 nasledovné:
1.1 Štatutárny orgán
Predstavenstvo
K 31. 12. 2011
Predseda

Mgr. Juraj Krajcár (vznik funkcie 1. apríla 2011)
Ing. Rastislav Jamrich (určený za predsedu od 1. marca 2011 do 31. marca 2011 vrátane)

Podpredseda

Ing. Ľubomír Jurika (vznik funkcie 1. marca 2011)

Členovia

Ing. Jana Staněková (vznik funkcie 1. marca 2011)

Ing. Anton Masár (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)
Ing. Miloš Horínek (vznik funkcie 1. marca 2011)
Ing. Miloš Horínek (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)
Ing. Rastislav Jamrich (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 20. septembra 2011)
Ing. Miroslav Recký (vznik funkcie 21. mája 2008, skončenie funkcie 1. marca 2011)

1.2 Dozorný orgán
Dozorná rada
K 31. 12. 2011
Predseda

Ing. Juraj Koreň (vznik funkcie 1. marca 2011)
Ing. Jozef Smolka (vznik funkcie 1. júla 2007, zvolený za predsedu dozornej rady 10. júla 2007,
skončenie funkcie 1. marca 2011)

Podpredseda

Dr. Stefan Seipl (zvolený 11. apríla 2011)
Konrad Kreuzer (odvolaný 11. apríla 2011)

Členovia

Mgr. Ing. Michal Radosa (vznik funkcie 1. marca 2011)
Zoltán Méry (vznik funkcie 1. marca 2011)
Peter Závodský (vznik funkcie 1. marca 2011)
Ing. Jozef Lipták (vznik funkcie 1. marca 2011)
Ing. Dušan Košecký (vznik funkcie 16. marca 2011)
Ing. Juraj Belianský (vznik funkcie 16. marca 2011)
Ing. Andrea Schlettová (vznik funkcie 7. októbra 2011)
Ing. Dušan Košecký (vznik funkcie 12. februára 2008, skončenie funkcie 15. marca 2011)
Ing. Juraj Belianský (vznik funkcie 29. januára 2008, skončenie funkcie 15. marca 2011)
Ing. Milan Kováč (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)
Mgr. Peter Privalinec (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)
Ján Dohňanský (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)
Doc. Ing. Peter Staněk CSc. (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)
Ing. Pavol Zajíček (vznik funkcie 12. februára 2008, skončenie funkcie 19. mája 2011)

1.3 Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov spoločnosti ZSE Energia, a.s.,
k 31. decembru 2011 bola nasledovná:
Štruktúra akcionárov
K 31. 12. 2011
Západoslovenská energetika, a.s.

Absolútna hodnota
v ◊

Výška podielu
na základnom imaní

Výška hlasovacích
práv

6 638 784

100  %

100  %

Predmet činnosti
Základná organizačná štruktúra

2. Predmet činnosti
2.1 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 transponovaná prostredníctvom zákona
č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, 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.
2.2 Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu
z obchodného registra
• 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
• Dodávka elektriny
• Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
v rozsahu voľnej živnosti
• Výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým
inštalovaným výkonom do 5 MW
• Výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
výrobným zariadením s celkovým inštalovaným
výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v malých
vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych
zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej
energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach
na využitie biomasy
• Reklamné a marketingové služby
• Dodávka plynu
• Spracovanie energetických auditov

3. Základná organizačná štruktúra
Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 tvorili základnú organizačnú
štruktúru ZSE Energia, a.s.:
• Riaditeľ obchodu
• Úsek kľúčových zákazníkov
• Úsek Business and Retail
• Úsek marketingu a podpory obchodu
• Úsek nákupu energií
• Úsek cenotvorby a vývoja produktov

Od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 základná organizačná štruktúra
spoločnosti ZSE Energia, a.s., pozostávala z:
• Riaditeľ obchodu
• Úsek kľúčových zákazníkov
• Úsek Business and Retail
• Úsek marketingu
• Úsek nákupu energií
so sídlom ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Organizačná štruktúra ZSE Energia, a.s., pozostáva z dvoch
riadiacich úrovní – úsek a tím.
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Základná organizačná štruktúra
Štruktúra zamestnancov

3.1 Organizačná schéma k 31. 12. 2011

Predstavenstvo
spoločnosti

Riaditeľ
obchodu

Asistent
riaditeľa

Úsek kľúčových
zákazníkov

Úsek Business
and Retail

Úsek marketingu

Úsek nákupu
energií

Tím Back Office
kľúčových
zákazníkov

Tím Channel
Management

Tím
produktového
manažmentu

Tím Back Office
nákupu energií

Tím Key
Account
Managers 1

Tím Account
Managers 1

Tím Key
Account
Managers 2

Tím Account
Managers 2

Tím cenotvorby

Tím Front Office
nákupu energií

Tím
marketingovej
komunikácie

Tím Key
Account
Managers 3

4. Štruktúra zamestnancov
K 31. decembru 2011 mala ZSE Energia, a.s., v priemere
88 zamestnancov, z toho 5 riadiacich pracovníkov

(k 31. decembru 2010: 91 zamestnancov, z toho
6 riadiacich pracovníkov).

Štruktúra zamestnancov
Prírastky

K 31. 12. 2011

K 31. 12. 2010

14

9

Z toho:
presun z dôvodu unbundlingu

–

–

voľný nábor

10

5

návrat z MEP

2

1

presun v rámci Skupiny ZSE

2

3

22

7

Ukončené pracovné pomery
Z toho:
dohodou

10

2

výpoveďou

5

1

skončenie PP na dobu určitú

1

–

odchod do SD, ID, PSD

–

1

úmrtie

–

–

v skúšobnej dobe

–

–

do MEP

1

–

organizačné dôvody

–

2

presun v rámci Skupiny ZSE

5

1

presun z dôvodu unbundlingu

–

–

84

92

Koncový stav

Štruktúra zamestnancov
Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia
Ženy

K 31. 12. 2011

Podiel (v %)

K 31. 12. 2010

Podiel (v %)

31

36,90

32

34,78

Muži

53

63,10

60

65,22

Spolu

84

100,0

92

100,0

Podiel (v %)

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
K 31. 12. 2011

Podiel (v %)

K 31. 12. 2010

Základné

0

0

0

0

Stredné odborné

3

3,57

3

3,26

Úplné stredné odborné

31

36,90

37

40,22

Vysokoškolské

50

59,53

52

56,52

Spolu

84

100,0

92

100,0

Štruktúra zamestnancov podľa veku
K 31. 12. 2011

Podiel (v %)

K 31. 12. 2010

Podiel (v %)

Do 20

0

0,0

0

0,0

21 – 25

1

1,19

2

2,17

26 – 30

9

10,71

12

13,04

31 – 35

22

26,20

27

29,35

35 – 40

16

19,05

11

11,96

41 – 45

8

9,52

12

13,05

46 – 50

7

8,33

8

8,70

51 – 55

11

13,10

11

11,95

56 – 60

9

10,71

7

7,61

Nad 60

1

1,19

2

2,17

Spolu

84

100,0

92

100,0

5. Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Štruktúra zdrojov elektrickej energie
V MWh

K 31. 12. 2011

Podiel (v %)

K 31. 12. 2010

Vlastné

5 230

0,07

8 188

Podiel (v %)
0,11

Cudzie

7 289 144

99,93

7 532 413

99,89

Spolu

7 294 374

100,00

7 540 601

100,00

Štruktúra cudzích zdrojov elektrickej energie
V MWh

K 31. 12. 2011

Podiel (v %)

K 31. 12. 2010

Podiel (v %)

Slovenské elektrárne

3 146 220

43,16

3 513 867

46,65

Ostatné

4 142 924

56,84

4 018 546

53,35

Spolu

7 289 144

100,00

7 532 413

100,00

Štruktúra dodávky elektrickej energie
V MWh

K 31. 12. 2011

Podiel (v %)

K 31. 12. 2010

Podiel (v %)

Veľkoodber

4 164 489

57,09

4 321 789

57,31

Maloodber – podnikatelia

1 050 687

14,41

1 119 554

14,85

Maloodber – domácnosti

2 078 311

28,49

2 098 043

27,82

887

0,01

1 215

0,02

Rok

Spolu

Z toho veľkoodber

Z toho maloodber

2011

7 294

4 165

3 129

2010

7 541

4 323

3 218

Ostatné

Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh)
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Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie
Ekonomika

Údaje o tržbách a nákladoch v peňažnom vyjadrení sú
uvedené za elektrickú energiu pre účely dodávky zákazníkom:
Ukazovatele
K 31. 12.

2011

2010

Objem predanej elektrickej energie (GWh)

7 294

7 541

Tržby z a dodávku elektrickej energie (tis. ◊)

464 467

498 335

Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh)

7 289

7 533

Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh)

5,2

8,2

412 265

446 330

1 002 997

1 042 513

Náklady na nákup elektrickej energie (tis. ◊)
Počet odberných miest

6. Ekonomika
V roku 2011 ZSE Energia, a.s., dosiahla zisk vo výške
28 569 tis. ◊, pri výške tržieb 912 477 tis. ◊, vynaložila
náklady v objeme 879 024 tis. ◊.
Kľúčové údaje o spoločnosti ZSE Energia, a.s., k 31. decembru
V tis. ◊

2011

2010

Dlhodobý majetok

1 975

2 095

145 492

125 668

Krátkodobý majetok
Krátkodobý majetok – časové rozlíšenie

9 505

16 233

156 972

143 996

Vlastné imanie

38 499

35 042

Dlhodobé záväzky

83 680

83 126

Krátkodobé záväzky

34 793

25 828

Vlastné imanie a záväzky spolu

156 972

143 996

Tržby

Aktíva spolu

912 477

916 599

EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti)

35 071

30 725

EBITDA

35 193

30 848

Výnosy

914 428

919 996

Náklady

879 024

889 069

Zisk pred zdanením

35 404

30 927

Čistý zisk

28 569

25 112

88

91

Priemerný počet zamestnancov (FTE)

6.1 Financie
Spoločnosť zhodnotila svoje voľné zdroje v roku 2011 najmä
prostredníctvom krátkodobých termínovaných vkladov,
pričom dosiahla výnosové úroky 0,333 mil. ◊.
6.2 Úvery
ZSE Energia, a.s., nečerpala v roku 2011 bankové úvery,
kontokorentný úverový rámec v Citibank využila pri
vystavení bankových záruk.

6.3 Rozdelenie zisku
Po odsúhlasení rozdelenia účtovného zisku za rok 2010
na Valnom zhromaždení dňa
15. júna 2011 vo výške 25,11 mil. ◊ boli vyplatené dividendy
v objeme 25,01 mil. ◊.

Ekonomika
Správa o činnosti Dozornej rady ZSE Energia za rok 2011

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
V tis. ◊
Krátkodobé pohľadávky
z toho: po splatnosti

2011

2010

140 512

104 465

18 159

19 819

Pohľadávky z obchodného styku

88 991

75 981

Krátkodobé záväzky

82 330

80 264

z toho: po splatnosti
Záväzky z obchodného styku

6.4 Výhľad na rok 2012
ZSE Energia, a.s., stojí v roku 2012 pred významnými
zmenami. Kladie si za cieľ stať sa pre svojich klientov
komplexným dodávateľom energií a poskytovanými
službami pokryť všetky ich potreby. Rok 2012 sa
ponesie v znamení produktových inovácií, z ktorých
najvýznamnejšou je vstup na trh s plynom. Pri rozvoji
produktového portfólia sa tento rok viac zameriame
na rozvoj elektronických produktov a služieb, ako aj
na rozšírenie ponuky atraktívnych výhod, ktoré klientom
v spolupráci s partnerskými spoločnosťami prinášame.
Štartujeme projekt zameraný na definovanie úrovne
obsluhy pre jednotlivé segmenty zákazníkov podľa ich
potrieb s cieľom individualizovať prístup k zákazníkom
na všetkých miestach kontaktu.
V súvislosti s dereguláciou malých podnikov očakávame
zintenzívnenie konkurenčného tlaku v segmente malých
a stredných podnikov. V segmente domácností sa aj
v nasledujúcom období naďalej predpokladá cenová
regulácia štátom stanovených maximálnych cien, čo
však nebude brániť zvýšeniu aktivít konkurencie v tomto
segmente. Napriek zosilneniu konkurenčného boja ZSE
Energia, a.s., očakáva v roku 2012 stabilizáciu celkového
objemu dodávky, dokonca sa predpokladá mierny rast
oproti roku 2011.
Z pohľadu organického rastu trhu očakávame obdobný
vývoj ako v roku 2011 a kontinuitu v nastúpených výrobných
programoch strategických hráčov slovenského priemyslu,
najmä výrobcov automobilov. Vzhľadom na aktuálny vývoj
na domácej politickej scéne, ako i na ekonomické problémy
niektorých európskych štátov predpokladáme čiastočný
útlm hospodárskej aktivity na Slovensku.
V rámci finančného riadenia vidíme riziko mierneho
zhoršenia v oblasti platobnej disciplíny, predovšetkým

155

176

81 491

75 206

v segmente malých a stredne veľkých firiem, kde sa môže
do istej miery prejaviť vplyv krízy a predpokladaného
hospodárskeho útlmu. V ZSE Energia, a.s., bude naďalej
kladený vysoký dôraz na zefektívnenie vnútrofiremných
procesov, najmä v oblasti nastavenia obsluhy zákazníkov
a predajných kanálov. Tieto aktivity sú okrem iného
motivované spätnou väzbou od klientov v rámci pravidelne
realizovaných štúdií spokojnosti zákazníkov.
6.5 Riziká a neistoty
Situácia na trhu sa každý rok viac dynamizuje a rozvíja.
K dnešnému dňu má väčšina dodávateľov vo svojom
portfóliu dve komodity a popri dodávke elektriny ponúkajú
aj plyn. Hlavná neistota a riziko pre ZSE Energia pramenia
zo vstupu dominantného dodávateľa plynu SPP na trh
s elektrinou, ako aj z očakávanej zvýšenej aktivity SE Predaj
a ČEZ najmä v segmente malých a stredných podnikateľov,
čo sa môže negatívne odraziť na zvýšenej miere odchodu
zákazníkov počas roka 2012. Riziko zvýšeného odlevu
zákazníkov hrozí aj z titulu deregulácie malých a stredných
podnikov a z toho vyplývajúceho zvýšenia cien.
Prípadný pokračujúci prepad priemyselnej produkcie
bude mať priamy a okamžitý dosah na spotrebu elektriny
u firemných zákazníkov a následne na ich platobnú
disciplínu.
6.6 Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2011
Regulačný úrad rozhodol s platnosťou od 1. 1. 2012
o deregulácii malých a stredných podnikov s ročnou
spotrebou elektriny do 30 MWh. Zrušenie štátom
regulovanej maximálnej ceny za dodávku elektriny viedlo
k zvýšeniu cien v tomto segmente v priemere o 20 %.
ZSE Energia reagovala na túto skutočnosť vytvorením
transparentnej diskontnej politiky pre firemných
zákazníkov, aby zmiernila negatívny vplyv náhleho
cenového nárastu.

7. Správa o činnosti Dozornej rady ZSE Energia za rok 2011
7.1 Zhodnotenie činnosti spoločnosti
Rok 2011 poznačila volatilita nielen podnikateľského
segmentu zákazníkov, ale na desaťtisíce sa začali počítať
i stratení zákazníci v segmente domácností. Hoci ešte
nebol dôvod na paniku, nekalé praktiky podomových
predajcov, ktorí zastupovali alternatívnych dodávateľov
energií naštrbili dôveru zákazníkov v serióznosť akejkoľvek
rozumnej ponuky.

ZSE Energia sa tiež pripravovala na obchodovanie s plynom
ako druhou komoditou.
Samostatnú kapitolu tvorili výzvy spojené s projektom
CIS, kde zmena nastavenia softwaru priniesla dočasné
komplikácie s fakturáciou a kvalitou zákazníckeho servisu.
Projekt 3E.ON vniesol do procesov spoločnosti vysoký
dôraz na zefektívnenie firemných procesov, najmä v oblasti
nastavenia obsluhy zákazníkov a predajných kanálov.
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Tieto aktivity sú okrem iného motivované spätnou väzbou
od klientov v rámci pravidelne realizovaných štúdií
spokojnosti zákazníkov.

21. septembra a 13. decembra 2011. Program zasadnutí bol
aktuálne doplňovaný o nové skutočnosti, resp. požiadavky
členov dozornej rady.

7.2 Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti
na rok 2011
Dozorná rada sa stretla na jednom mimoriadnom a štyroch
riadnych zasadnutiach podľa schváleného plánu činnosti
nasledovne:
t.j. 9. februára (mimoriadne zasadnutie), 23. marca, 15. júna,

7.3 Personálne obsadenie Dozornej rady ZSE Energia
Dozorná rada zmenila svoje obsadenie na všetkých postoch
v priebehu roka. Medzi zástupcami zamestnancov chýbal
dočasne jeden člen, nakoľko si zamestnanci vybrali svojho
tretieho zástupcu až v opakovaných voľbách. Noví členovia
boli do jej radov kooptovaní nasledovne:

Dozorná rada
k 31. decembru 2011

Zmeny počas roka 2011

Predseda

Ing. Juraj Koreň (zvolený do dozornej rady 1. marca 2011)

Ing. Jozef Smolka (vznik funkcie 1. júla 2007,
skončenie funkcie 1. marca 2011)

Podpredseda

Dr. Stefan Seipl (zvolený do dozornej rady 11. apríla 2011)

Konrad Kreuzer (vznik funkcie 1. júla 2007,
skončenie funkcie 11. apríla 2011)

Členovia

Mgr. Ing. Michal Radosa (zvolený do dozornej rady
1. marca 2011)

Ján Dohňanský (vznik funkcie 1. júla 2007,
skončenie funkcie 1. marca 2011)

Peter Závodský (zvolený do dozornej rady 1. marca 2011)

Ing. Milan Kováč (vznik funkcie 1. júla 2007,
skončenie funkcie 1. marca 2011)

Ing. Jozef Lipták (zvolený do dozornej rady 1. marca 2011)

Mgr. Peter Privalinec (vznik funkcie 1. júla 2007,
skončenie funkcie 1. marca 2011)

Zoltán Méry (zvolený do dozornej rady 1. marca 2011)

Doc. Ing. Peter Staněk, CSc. (vznik funkcie 1. júla
2007, skončenie funkcie 1. marca 2011)

Ing. Juraj Belianský (zvolený do dozornej rady
16. marca 2011)*

Ing. Juraj Beliansky (vznik funkcie 29. januára
2008, skončenie funkcie 15. marca 2011) *

Ing. Dušan Košecký (zvolený do dozornej rady
16. marca 2011)*

Ing. Dušan Košecký (vznik funkcie 12. februára
2008, skončenie funkcie 15. marca 2011) *

Ing. Andrea Schlettová (zvolená do dozornej rady
7. októbra 2011)*

Ing. Pavol Zajíček (vznik funkcie 12. februára 2008,
skončenie funkcie 19. mája 2011) *

* volení zástupcovia zamestnancov

7.4 Činnosť dozornej rady v roku 2011
Zo stálych bodov rokovaní bola zvýšená pozornosť
venovaná najmä otázkam nekalých praktík pri podomovom
predaji elektriny a riešeniu prevencie pred vznikom
pohľadávok vo všetkých segmentoch s dôrazom
na zdravotnícke zariadenia.
Dozorná rada sa podrobne zaoberala stavom zmluvných
vzťahov na dodávku elektriny v segmente kľúčových,
Business & Retail zákazníkov, statusom predaja a vývojom
jeho objemu. Pravidelne skúmala hospodárske výsledky
jednotlivých štvrťrokov a napĺňanie finančného rámca
Západoslovenskej energetiky, a.s.
Osobitným bodom agendy sa zasadnutia venovali
nasledovne:
• prvé zasadnutie (9. 2. 2011) – strategický plán spoločnosti
• druhé zasadnutie (23. 3. 2011) – hospodárske výsledky
predchádzajúceho roka, otázky posudzovania
a schvaľovania príslušných dokumentov – účtovná
závierka, výročná správa a správa o činnosti dozornej
rady, plnenie záväzkov podľa kolektívnej zmluvy
a informácia o poskytovateľovi audítorských služieb
• tretie zasadnutie (15. 6. 2011) – správa o stave pohľadávok
ZSE Energia, a.s., za 1Q 2011, finančný rámec pre
poskytovanie materských záruk a materská záruka pre

EET, Informácia o plnení Kolektívnej zmluvy skupiny ZSE
a ZSE Energia, a.s. za rok 2010, stav nákupu pre roky 2011
– 2013
• štvrté zasadnutie (21. 9. 2011) –informácia o stave
zmluvných vzťahov na dodávku elektriny v segmente
kľúčových zákazníkov a v segmente Business and Retail,
správa o stave pohľadávok ZSE Energia, a.s., za 2Q 2011,
finančný rámec pre poskytovanie materských záruk
7.5 Posúdenie činnosti Predstavenstva ZSE Energia, a.s.
Predstavenstvo spoločnosti poskytovalo členom dozornej
rady informácie o chode spoločnosti včas a v potrebnom
rozsahu. Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval
zasadnutí predstavenstva. Spolupráca sa uskutočňovala
v dobrej pracovnej atmosfére.
Dozorná rada vyslovuje poďakovanie členom
predstavenstva za úroveň a spôsob vzájomnej spolupráce
a zamestnancom spoločnosti za kvalitné naplnenie
pracovných úloh a plánu hospodárskych výsledkov
spoločnosti.
V Bratislave 23. apríla 2012
Ing. Juraj Koreň, v. r.
predseda dozornej rady

Zodpovedné podnikanie

7.6 Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2011
Na svojom zasadnutí dňa 23. 4. 2012 Predstavenstvo
akciovej spoločnosti ZSE Energia vzalo na vedomie

a odporučilo Dozornej rade ZSE Energia, a.s., rokovať
o nasledovnom návrhu na rozdelene zisku spoločnosti:

Návrh na rozdelenie zisku ZSE Energia za rok 2011
Predložený Predstavenstvu ZSE Energia 23. 4. 2012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Prídel do sociálneho fondu
Dividendy
Rozdelenie zisku spolu

V◊
28 569 131
64 626
28 504 505
28 569 131

8. Zodpovedné podnikanie
8.1 Stratégia zodpovedného podnikania v Skupine ZSE
Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach
zodpovedného podnikania a jej nadačný
fond vyvážene podporuje sociálne, kultúrne,
environmentálne, športové i zdravotné projekty
so zameraním na západné Slovensko.
Západoslovenská energetika, a.s., sa v roku 2004 stala
zakladajúcim členom Business Leaders Fora, neformálneho
združenia firiem, ktorého hlavným motívom je napĺňať
princípy zodpovedného podnikania firiem a ich šírenie.
Jedným z našich cieľov je aj pomáhať a chrániť životné
prostredie a prostredníctvom rôznych projektov prispievať
k ochrane prírody a krajiny.
Aj v časoch, kedy dôsledky hospodárskej krízy ukazujú,
do akej miery firmy na Slovensku zodpovedne
podnikajú, sa môžeme radiť k tým, ktoré svoje záväzky
napĺňajú. Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať
nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez
úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. V rámci
dobrovoľníckych aktivít sa zamestnanci Skupiny ZSE
každoročne zúčastňujú darovania krvi, zbierok šatstva
pre rôzne organizácie, v spolupráci s Nadáciou Pontis
podujatia firemného dobrovoľníctva s názvom Naša
Bratislava a ďalších iných dobrovoľníckych činností v rámci
svojho pracovného alebo voľného času. V spolupráci so
Slovenským skautingom a Nadáciou Pontis realizujeme
projekt Odklínanie hradov, ktorý je od svojich počiatkov
zameraný na pomoc hradným zrúcaninám formou
dobrovoľníckej práce. Dokladom úspešnej realizácie
projektu sú vyčistené priestory viacerých hradov, z nich
hrad Branč, Dobrá Voda a aj Korlátko pomáhali čistiť aj naši
zamestnanci. Ako patrón tohto projektu sme pred siedmimi
rokmi získali cenu za firemnú filantropiu a zodpovedné
podnikanie Via Bona v kategórii Cena za odvahu podporiť
inovatívny projekt.
V mesiaci september sme si vyčlenili týždeň, ktorý
sme nazvali Dni dobrovoľníkov ZSE, počas ktorého sa
dobrovoľníckym aktivitám venujú najmä mimobratislavskí
zamestnanci. V predvianočnom čase zamestnanci plnia
priania detí z viacerých detských domovov a pomáhajú so
starostlivosťou o klientov v združení Lepší svet. Každým

rokom sa nám počet zúčastnených zamestnancov zvyšuje –
v roku 2011, ktorý bol vyhlásený Európskou komisiou za Rok
dobrovoľníctva, sa dobrovoľníckych aktivít organizovaných
v rámci skupiny ZSE zúčastnilo vyše 342 zamestnancov,
pričom mnohí z nich boli počas roka aktívni vo viacerých.
V Skupine ZSE pravidelne vyhodnocujeme, aký vplyv
majú naše podnikateľské aktivity na životné prostredie,
spoločnosť a krajinu, v ktorej pôsobíme a pre ktorú
pracujeme. Robíme tak aj prostredníctvom efektívneho
nástroja na meranie darcovstva, ktorý poskytuje metodika
Štandard komunitné investovanie (ŠKI).
Pri príležitosti oceňovania firiem za ich aktivity
a dobrovoľnícke programy, získala Západoslovenská
energetika, a.s. na Fóre o firemnej filantropii hlavnú cenu
pre veľké firmy. Cenu Employee Volunteering Award
Slovakia sme získali za projekt Najlepší nápad. Tento
projekt sa stal neoddeliteľnou súčasťou Svetového dňa
Zeme v ZSE, ktorý sa koná v našej firme každoročne
22. apríla. Projekt, ktorý v sebe spája veľa aktivít, ktoré
napomáhajú mladým ľuďom, študentom realizovať svoje
nápady a projekty v praxi. Učia ich zároveň aj zamýšľať sa
environmentálne, keďže sú to projekty tvorené v súlade
s prírodou a trvale udržateľným rozvojom. Táto cena
predstavuje príležitosť pre veľké aj malé firmy zviditeľniť
svoje pôsobenie nad rámec podnikateľských aktivít.
Zodpovedné podnikanie je aj u nás predovšetkým spôsob
myslenia, ktorý uplatňujeme v každodennom živote
fungovania spoločnosti. Zobrazuje tiež to, ako firma
funguje vo vnútri. Svojimi krokmi a podporou konkrétnych
projektov zameraných na rozvoj a pomoc komunite
dávame najavo svoju prosociálnu orientáciu a veríme, že
tak ako svojou energiou prispievame okoliu, sú tieto kroky
prospešné aj pre nás samotných.
Preto je zodpovedné podnikanie súčasťou našich
každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Cieľom
je zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal
prospech široký okruh ľudí. Zodpovedné podnikanie má
priamy vplyv na lojalitu zamestnancov, znižovanie miery
fluktuácie a zvyšovanie produktivity. Zahŕňa konanie
spoločnosti nielen na energetickom poli pôsobnosti, ale
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aj voči miestnym komunitám a okolitému prostrediu.
Považujeme za veľmi potrebné podnecovať ľudí k aktivite
a prostredníctvom takýchto aktivít prispievať svojím dielom
k tomu, aby svet, v ktorom žijeme bol ešte krajším miestom
na život.
8.2 Služby zákazníkom
Liberalizácia trhu a s ňou súvisiace možnosti sa čoraz viac
dostávajú do povedomia nielen firiem a podnikateľských
subjektov, ale už aj domácností. Rok 2011 bol pre Služby
zákazníkom rokom, v ktorom sme pocítili intenzívnejší
nárast administratívnych činností, vyvolaný tým, že
zákazníci sa rozhodli pre zmenu dodávateľa elektriny.
Pre ZSE Energia, a.s., to znamenalo zintenzívnenie práce
so zákazníckymi dátami z pohľadu aktivít, zameraných
na retenciu, čiže udržanie si svojho zákazníckeho portfólia.
Toto sa odrazilo aj v náraste činností vykonávaných
Zákazníckymi službami v mene obchodníka ZSE Energia,
a.s. Okrem administratívy, spojenej so získavaním nových
zákazníkov a taktiež zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre služby
iného obchodníka, to boli predovšetkým činnosti spojené
s aktívnym oslovovaním koncových zákazníkov príslušnou
obchodnou ponukou v rámci jednotlivých kampaní.
Môžeme konštatovať, že výsledky dosiahnuté pracovníkmi
Služieb zákazníkov spĺňali stanovené ciele a kritériá.

Celý druhý polrok 2011 bol o to náročnejší, že sa ukončovala
viacročná implementácia novej verzie zákazníckeho
informačného systému SAP, konkrétne modulov SAPISU a SAP-CRM, ktoré majú na obsluhu a fakturáciu
koncového zákazníka zásadný dosah. Implementácia bola
spojená s odstávkou obslužných aplikácií počas mesiaca
júl a s niekoľkými kratšie trvajúcimi obmedzeniami
v poskytovaní služieb v období jún, august – október
2011. Toto malo za následok predĺženie obvyklých lehôt
stanovených pre vybavovanie zákazníckych požiadaviek,
ako aj isté pozdržanie v aktivitách, spojených s aktívnym
oslovovaním a retenciou zákazníkov ZSE Energia, a.s.
Úlohou bolo eliminovať túto skutočnosť na minimum tak,
aby sme štandardy kvality, stanovené URSO pre obsluhu
zákazníkov ZSE Energia, a.s., na ročnej báze dodržali, čo sa
nám aj podarilo.
O to väčší dôraz bolo potrebné venovať koncoročnej
fakturácii a následne účtovnej závierke za rok 2011, keďže
prebiehali v novo implementovanom IS po prvý raz. Aj
vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zainteresovaných
odborných aj prevádzkových pracovníkov prebehli tieto
aktivity v požadovanom rozsahu a zodpovedajúcej kvalite.
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A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného
registra

1. Obchodné meno a sídlo
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 vnútorný 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. Spoločnosť začala počnúc 1. júlom 2007
vykonávať ako svoju hlavnú činnosť dodávku elektriny.

– 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.
– výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým
inštalovaným výkonom do 5 MW
– výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
výrobným zariadením s celkovým inštalovaným
výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v malých
vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych
zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej
energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach
na využitie biomasy
– reklamné a marketingové služby
– dodávka plynu (od 25. augusta 2011)
– spracovanie energetických auditov (od 15. decembra
2011)
3. Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom
v iných účtovných jednotkách.
4. Počet zamestnancov

Počet zamestnancov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

88

91

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, z toho:

84

92

4

6

Názov položky

počet vedúcich zamestnancov

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011 je
zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.
6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra
2011.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 15. júna 2011 účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010 spolu
s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej
závierky k 31. decembru 2010 bola uložená do zbierky listín
obchodného registra 14. júla 2011.
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B. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI
Orgány Spoločnosti
k 31. decembru 2011

k 31. decembru 2010

Predseda

Mgr. Juraj Krajcár (zvolený 1. apríla 2011)

Dietrich Max Fey (odvolaný 4. októbra 2010)

Podpredseda

Ing. Ľubomír Jurika (zvolený 1. marca 2011)

Predstavenstvo

Členovia

Ing. Anton Masár (odvolaný 1. marca 2011)

Ing. Anton Masár

Ing. Miloš Horínek

Ing. Miloš Horínek

Ing. Jana Staněková (zvolená 1. marca 2011)
Ing. Rastislav Jamrich (odvolaný 20. septembra 2011)

Ing. Rastislav Jamrich

Ing. Miroslav Recký (odvolaný 1. marca 2011)

Ing. Miroslav Recký

Dozorná rada
Predseda

Ing. Juraj Koreň (zvolený 1. marca 2011)
Ing. Jozef Smolka (odvolaný 1. marca 2011)

Podpredseda

Ing. Jozef Smolka

Dr. Stefan Seipl (zvolený 11. apríla 2011)
Konrad Kreuzer (odvolaný 11. apríla 2011)

Členovia

Ing. Juraj Belianský

Ing. Juraj Belianský

Ing. Dušan Košecký
Mgr. Ing. Michal Radosa (zvolený 1. marca 2011)
Peter Závodský (zvolený 1. marca 2011)
Ing. Jozef Lipták (zvolený 1. marca 2011)
Zoltán Méry (zvolený 1. marca 2011)
Ing. Andrea Schlettová (zvolená 7. októbra 2011)
Ing. Milan Kováč (odvolaný 1. marca 2011)

Ing. Milan Kováč

Mgr. Peter Privalinec (odvolaný 1. marca 2011)

Mgr. Peter Privalinec

Ján Dohňanský (odvolaný 1. marca 2011)

Ján Dohňanský

Doc. Ing. Peter Staněk CSc. (odvolaný 1. marca 2011)

Doc. Ing. Peter Staněk CSc.

Ing. Pavol Zajíček (odvolaný 19. mája 2011)

Ing. Pavol Zajíček

2. Akcionári Spoločnosti
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2011:
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2011
absolútne v EUR

v%

Podiel
na hlasovacích
právach v %

Západoslovenská energetika, a.s.

6 638 784

100,00

100,00

Spolu

6 638 784

100,00

100,00

Spoločník, akcionár

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, Düsseldorf, Nemecko. Tieto
konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo
v sídle uvedených spoločností.

Iný podiel
na ostatných
položkách VI ako
na ZI v %

za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike
a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej
a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú
všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné
obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých
EUR, pokiaľ nie je určené inak.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť
aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným
obdobím.
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b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou
cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž,
poistné a pod.).
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku,
ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške
zodpovedajúcej opotrebeniu.
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.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového
plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej
doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku
do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa
nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa
jednorazovo pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania
a odpisová sadzba dlhodobého nehmotného majetku sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok
Predpokladaná
doba používania
v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Softvér

4

lineárna

25

Oceniteľné práva (licencie)

4

lineárna

25

Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR

1

jednorázový odpis

100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového
plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej
doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku
do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena

(resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje
na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri
uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania
a odpisová sadzba dlhodobého hmotného majetku sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok

Stavby

Predpokladaná
doba používania
v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

30 – 40

lineárna

2,5 – 3,3

4 – 30

lineárna

3,3 – 25

1

jednorázový odpis

100

Samostatný hnuteľný majetok
– Stroje, prístroje a zariadenia
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR

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.
c) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou
hodnotou (postúpené pohľadávky 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.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než
jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje
rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov
budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných
faktorov.
d) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky
na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto
majetku je zanedbateľne nízke. Finančný majetok je
oceňovaný menovitými hodnotami. V prípade prechodného
zníženia hodnoty finančného majetku sa vytvára opravná
položka na úroveň jeho realizovateľnej hodnoty.
e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú
vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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f) 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.
g) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť
Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické
úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume
potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový
alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha.
Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného
účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne
príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej
rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným
zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny
pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých
výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
Spoločnosť vytvorila rezervy na odchodné do dôchodku
pre zamestnancov, jubilejné a vernostné, nevyčerpanú
dovolenku, odmeny zamestnancov, odchýlky v sieti
a nevyfakturované služby.
h) 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.
i) 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 na roky 2011 – 2013 je Spoločnosť
okrem toho povinná vyplatiť zamestnancom pri odchode
do dôchodku k dátumu vzniku nároku na starobný
dôchodok navyše šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy.
Spoločnosť vypláca odmeny pri pracovných výročiach
od 366 EUR do 996 EUR v závislosti od odpracovaných
rokov a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca
za podmienky odpracovania minimálne 10 rokov
nepretržitej práce u zamestnávateľa vo výške 1 700 EUR.
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 za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený
v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistnomatematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase
ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku. Uvedený
záväzok počítajú raz ročne nezávislí poisťovací matematici
metódou diskontovania odhadovaných peňažných tokov.
Hlavné poistno-matematické predpoklady a údaje použité
na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového programu
sú nasledovné:

Záväzky týkajúce sa dôchodkového programu
2011
Počet zamestnancov

84

Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so Spoločnosťou
pred odchodom do dôchodku (miera ukončenia)
Predpokladané zvýšenie miezd
Diskontná sadzba

j) Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období
vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov
a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho
z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol
upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu

2,89 %
4,1 %
3,60 %

trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia
straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky
na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu
roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu
v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento
rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.
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k) 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) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné
daňové nároky do budúcich období.
Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill
alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní.
Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel
ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol
po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych
daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom
účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol
dočasný rozdiel.
K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému
dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje
ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový
záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku
v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento
účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani
na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci
u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku,
u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku
alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí
alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému
rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená
daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú
ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.
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.
l) 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.
m) Leasing (Spoločnosť je nájomca)
Operatívny leasing. Majetok obstaraný formou
operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne
počas doby trvania leasingovej zmluvy.

n) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem
preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú
na eurá referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely
sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
o) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období,
v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav
rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe
skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti
k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy 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 Spoločnosti na prijatie platby.
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja elektrickej
energie.
p) Porovnateľné údaje a zmeny v prezentácii vykazovaných
údajov
Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli
pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi
uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena
v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad
na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku
hospodárenia v predchádzajúcom období.
Spoločnosť v bežnom účtovnom období zmenila
vykazovanie položky „Prijaté úroky od odberateľov“,
ktoré sú vykázané ako výnosy z hospodárskej činnosti.
V bezprostredne predchádzajúcom v účtovnom období
bola táto položka vykázaná ako súčasť finančných výnosov
(Poznámka G2). Táto zmena však nemala dopad na výkaz
peňažných tokov, nakoľko obidve kategórie Spoločnosť
vykazovala ako peňažné toky z prevádzkovej činnosti.
q) Oprava chýb minulých období
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú
chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto
chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov
a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu
na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období.
Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa
účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový
alebo výnosový účet.

d

c

Poskytnuté
preddavky na DNM
h

14 227

14 227

i

Spolu

9 073
6 014

Stav na začiatku účtovného obdobia

8 213

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

6 014

9 073

8 213

5 154

g

Obstarávaný DNM

3 059

f

Ostatný DNM

5 154

e

Goodwill

3 059

14 227

14 227

Oceniteľné práva

Softvér

Stav na začiatku účtovného obdobia

Aktivované
náklady na vývoj
b
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Prírastky

Oprávky

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Dlhodobý nehmotný majetok
v EUR
a

Bežné účtovné obdobie

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné
a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

1. Dlhodobý nehmotný majetok

E. AKTÍVA

31

32

d

c

4 107
9 073

Stav na začiatku účtovného obdobia

5 154

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

9 073

10 865

5 154

3 362

14 227

14 227

i

Spolu

1 792

Poskytnuté
preddavky na DNM
h

3 362

6 758

-6 758

6 758

g

Obstarávaný DNM

1 792

f

Ostatný DNM

Stav na začiatku účtovného obdobia

e

Goodwill

Prírastky

Oprávky

6 758
14 227

7 469

Oceniteľné práva

Softvér

Presuny

Aktivované
náklady na vývoj
b

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Dlhodobý nehmotný majetok
v EUR
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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57 274

57 274

Stav na začiatku účtovného obdobia

57 274

57 274

b

Pozemky

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Oprávky

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

a

Dlhodobý hmotný majetok
v EUR

Bežné účtovné obdobie

1 510 772

1 604 431

417 799

269

92 901

325 167

1 928 571

1 027

1 929 598

c

Stavby

401 140

424 554

243 105

306

25 259

218 152

644 245

1 845

306

642 706

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
d
e

Pestovateľské
celky trvalých
porastov
f

Základné stádo
a ťažné zvieratá

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

2. Dlhodobý hmotný majetok

g

Ostatný DHM

-1 845

1 845

h

Obstarávaný
DHM

i

Poskytnuté
preddavky
na DHM

1 969 186

2 086 259

660 904

575

118 160

543 319

2 630 090

1 333

1 845

2 629 578

j

Spolu
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Stav na konci účtovného obdobia

57 274

57 274

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci účtovného obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

1 604 431

1 697 337

325 167

424 554

450 660

218 152

28 267

Úbytky

189 885

92 906

642 706

2 161

640 545

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
d

232 261

1 929 598

1 929 598

c

Stavby

Prírastky

57 274

57 274

b

Pozemky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Oprávky

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

a

Dlhodobý hmotný majetok
v EUR

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Poznámky k účtovnej závierke

e

Pestovateľské
celky trvalých
porastov
f

Základné stádo
a ťažné zvieratá

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky
1 553 027 EUR v prípade budov a v prípade ostatného dlhodobého hmotného majetku do výšky 2 496 940 EUR (2010:
budovy do výšky 1 553 027 EUR a ostatný dlhodobý hmotný majetok do výšky 2 496 940 EUR).
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g

Ostatný DHM

-2 161

2 161

h

Obstarávaný
DHM

i

Poskytnuté
preddavky
na DHM

2 086 259

2 205 271

543 319

121 173

422 146

2 629 578

2 161

2 627 417

j

Spolu
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3. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je
zobrazený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky
v EUR
Pohľadávky z obchodného styku

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

13 843 014

3 314 897

4 060 385

903 692

12 193 834

13 843 014

3 314 897

4 060 385

903 692

12 193 834

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Opravné položky boli tvorené na pohľadávky po lehote
splatnosti a pohľadávky prihlásené do konkurzov, pri
ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne
nezaplatí.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok
je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pohľadávky
V EUR

V lehote
splatnosti

Po lehote
splatnosti

Pohľadávky spolu

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky

1 091 798

1 091 798

Dlhodobé pohľadávky spolu

1 091 798

1 091 798

Krátkodobé pohľadávky
V EUR

V lehote
splatnosti

Po lehote
splatnosti

Pohľadávky spolu

Pohľadávky z obchodného styku

83 025 211

18 159 275

101 184 486

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke

48 190 710

48 190 710

3 290 952

3 290 952

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

40 011
134 546 884

40 011
18 159 275

152 706 159

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

18 159 275

19 818 824

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
V EUR
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

134 546 884

98 490 058

Krátkodobé pohľadávky spolu

152 706 159

118 308 882

1 091 798

1 922 976

1 091 798

1 922 976

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
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4. Finančné účty
Informácie o finančných účtoch sú uvedené nižšie:
Finančné účty
V EUR

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3 887 667

19 278 524

3 887 667

19 278 524

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a účty
v bankách. Spoločnosť uzavrela 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.

K 31. decembru 2011 má Spoločnosť na finančných účtoch
prostriedky vo výške 3 887 667 EUR (k 31. decembru 2010:
19 278 524 EUR). Zvyšok finančných prostriedkov, ktorý je
uložený na základe dohody o cash-poolingu na bankových
účtoch materskej spoločnosti k 31. decembru 2011 je
vykázaný v pohľadávkach voči materskej spoločnosti vo
výške 48 190 710 EUR (k 31. decembru 2010: 27 866 323 EUR)
(Poznámka M).

5. Odložená daňová pohľadávka
Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Odložená daňová pohľadávka
Bežné účtovné
obdobie

V EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

4 945 194

7 609 549

odpočítateľné

8 055 304

10 955 751

zdaniteľné

-3 110 110

-3 346 202

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:

801 111

2 511 376

odpočítateľné

801 111

2 511 376

19 %

19 %

1 091 798

1 922 976

-831 178

417 741

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

V bežnom účtovnom období bola zmena odloženej daňovej
pohľadávky o 831 178 EUR z 1 922 976 EUR na 1 091 798 EUR

zaúčtovaná ako náklad (2010: 417 741 EUR ako zníženie
nákladov).
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Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený
v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Výpočet odloženej daňovej pohľadávky
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

– dlhodobý majetok

-1 796 926

-1 883 097  

– pohľadávky

6 742 120

9 492 646  

V EUR
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich
daňovou základňou, z toho:

– rezervy
Spolu
Sadzba dane
Odložená daňová pohľadávka

801 111

2 511 376  

5 746 305

10 120 925

19 %

19%  

1 091 798

1 922 976

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

6. Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke
Časové rozlíšenie
V EUR
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

8 095 684

13 147 908

Náklady na distribúciu

8 071 954

13 142 641

23 730

5 267

Ostatné
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

1 409 344

3 084 966

Nevyfakturované krátkodobé obchody a kompenzácie

552 132

3 034 607

Dobropis k servisným službám

854 981

Ostatné
Spolu

2 231

50 359

9 505 028

16 232 874
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F. PASÍVA
1. Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného
a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený
v nasledujúcich tabuľkách:
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
V EUR
Základné imanie

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

6 638 784

6 638 784

3 319

3 319

1 327 757

1 327 757

1 960 155

1 960 155

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

25 111 969

28 569 131

Vyplatené dividendy

-102 665

-25 009 304

-25 009 304

25 009 304

28 569 131

Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa
Vlastné imanie spolu

35 041 984

28 569 131

-25 111 969

38 499 146
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania
V EUR
Základné imanie

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

6 638 784

6 638 784

3 319

3 319

1 327 757

1 327 757

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov

1 960 154

1

27 786 310

25 111 969

1 960 155

Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Vyplatené dividendy

-97 000

-27 689 310

-27 689 310

27 689 310

25 111 969

Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa
Vlastné imanie spolu

37 716 324

25 111 970

-27 786 310

35 041 984

Úbytky predstavujú nasledovné položky:
Úbytky
v EUR
Výplata dividend
Prídel do sociálneho fondu (Poznámka F4)
Spolu

Základné imanie Spoločnosti tvorí jedna akcia v nominálnej
hodnote 33 194 EUR a jedna akcia v nominálnej hodnote
6 605 590 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými
právami pre akcionárov.

2011

2010

25 009 304

27 689 310

102 665

97 000

25 111 969

27 786 310

Zisk na akciu zistený metódou váženého aritmetické
priemeru predstavuje 142 846 EUR na akciu s menovitou
hodnotou 33 194 EUR (k 31. decembru 2010 125 560 EUR)
a 28 426 285 EUR na akciu s menovitou hodnotu
6 605 590 EUR (k 31. decembru 2010: 24 986 409 EUR).
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Účtovný zisk za rok 2010 vo výške 25 111 969 EUR
bol rozdelený nasledovne:
Účtovný zisk
Bežné účtovné
obdobie

V EUR
Účtovný zisk

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

25 111 969

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu

102 665

Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné

25 009 304

Spolu

25 111 969

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je známy návrh rozdelenia zisku za rok 2011.
2. Rezervy
Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

359 985

Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:
Odchodné, vernostné, jubilejné

Rezervy
V EUR
Dlhodobé rezervy, z toho:

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

42 827

2 965

399 847

359 985

42 827

2 965

399 847

359 985

42 827

2 965

399 847

Použitie

Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia
Nevyfaktúrované dodávky a audit

2 486 072

996 104

2 378 661

184 240

919 275

334 681

478 149

323 974

10 707

478 149

90 465

97 784

90 465

97 784

244 216

380 365

233 509

10 707

380 365

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:

2 151 391

517 955

2 054 687

173 533

441 126

Rezerva na odchýlky

1 644 011
517 955

410 676

Odmeny pracovníkom

335 072

Rezerva na stratu z nevýhodného kontraktu

172 308

Rezervy spolu

2 846 057

1 644 011
1 225

441 126

172 308
1 038 931

734 650

1 831 216

1 319 122
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Rezervy
V EUR

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Tvorba

463 063

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

9 450

93 628

359 985

Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:

463 063

9 450

93 628

359 985

Odchodné, vernostné, jubilejné

463 063

9 450

93 628

359 985

Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia

1 071 325

2 486 072

1 069 369

1 956

2 486 072

389 417

334 681

387 461

1 956

334 681

71 550

90 465

69 911

1 639

90 465

317

Nevyfaktúrované dodávky a audit

317 867

244 216

317 550

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:

681 908

2 151 391

681 908

Rezerva na odchýlky

244 216
2 151 391

1 644 011

1 644 011

Odmeny pracovníkom

346 253

335 072

346 253

335 072

Rezerva na stratu z nevýhodného kontraktu

335 655

172 308

335 655

172 308

1 534 388

2 486 072

1 078 819

Rezervy spolu

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 2012. 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 2049.

95 584

2 846 057

Rezerva na kompezáciu odchýlok sa týkala zmluvy so
Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou, a.s.
v súvislosti so zazmluvnenými podmienkami o kompenzácii
odchýlok v prenosovej sústave. Manažment spoločnosti
prehodnotil pravdepodobnosť nároku na úhradu odchýlok
predchádzajúcich rokov a verí, že nárok nebude musieť
splatiť a preto danú rezervu v roku 2011 zrušil.

3. Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Záväzky
V EUR
Záväzky po lehote splatnosti

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

155 363

176 126

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

82 174 965

80 087 594

Krátkodobé záväzky spolu

82 330 328

80 263 720

30 124

16 033

30 124

16 033

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Žiadne záväzky nie sú kryté záložným právom
(k 31. decembru 2010: 0 EUR).
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4. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného
obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Sociálny fond
V EUR

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

16 033

12 333

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

28 468

29 103

102 665

97 000

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

33

Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

131 133

126 136

Čerpanie sociálneho fondu

-117 042

-122 436

30 124

16 033

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Konečný zostatok sociálneho fondu

5. Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej
tabuľke:
Časové rozlíšenie
V EUR
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

5 251

3 051

Ostatné

5 251

3 051

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

34 788 047

25 824 729

Nevyfakturovaná elektrická energia

34 788 047

25 824 729

Spolu

34 793 298

25 827 780

G. VÝNOSY
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony vo výške 912 477 302 EUR (2010:
916 599 373 EUR) tvoria tržby za predaj distribučných

služieb a dodávku elektrickej energie integrovaným
zákazníkom a predaj samotnej komodity zákazníkom
na základe zmluvy o dodávke. Prehľad tržieb je uvedený
v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Tržby za vlastné výkony a tovar
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Predaj distribučných a súvisiacich služieb

496 299 139

463 233 228

Predaj top zákazníkom

167 166 902

192 116 983

Predaj business zákazníkom

102 330 136

119 026 550

Predaj domácnostiam

139 725 159

134 707 967

6 363 565

6 857 594

51 746

112 878

V EUR
Slovensko

Krátkodobé predaje
Predaj zahraničie
Ostané
Spolu

540 655

544 173

912 477 302

916 599 373
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2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej
činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch
z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej
činnosti sú uvedené nižšie:

Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti
V EUR

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

1 616 964

2 048 719

Poplatky za upomienky za neskoré platby

570 522

468 070

Prijaté úroky od odberateľov (Poznámka Dp)

971 120

Výnosy z odpísaných pohľadávok
Výnosy pri zaplatení zakúpených pohľadávok prevyšujúcich ich reálnu hodnotu
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:

57 777

46

313

401 445

1 426

1 089 567

15 806

89 591

333 221

1 348 368

139

270

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Prijaté úroky z cash – poolingu (Poznámka M)

154 407

22 263

Prijaté bankové úroky

178 675

180 398

Prijaté úroky od odberateľov (Poznámka Dp)

1 145 437

Mimoriadne výnosy, z toho:

3. Čistý obrat
Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:
Čistý obrat
V EUR
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

895 635 971

905 547 351

16 841 331

11 052 022

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

1 950 185

3 397 087

914 427 487

919 996 460

43

44

Poznámky k účtovnej závierke

H. NÁKLADY
Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
Náklady
V EUR
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

15 999 704

15 782 639

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

41 977

40 759

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

41 977

40 759

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

15 957 727

15 741 880

Zákaznícke služby a správa spoločnosti

10 113 881

10 714 070

Finančné služby

1 730 880

1 481 010

Služby IT

1 555 397

1 474 880

339 208

204 757

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Právne, ekonomické a iné poradenstvo
Náklady na inzerciu, reklamu
Ostatné
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

753 219

755 973

1 465 142

1 111 190

-670 236

1 938 067

Poistenie

52 397

Zmluvné pokuty a penále

82 297

Odpis pohľadávky

28 578

455

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Poznámka E3)

-745 488

2 003 300

Rozpustenie rezervy na nevýhodný kontrakt

-172 308

-163 347

Ostatné

11 836

84 288

85 823

1 382 326

1 561 626

456

398

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

1 381 870

1 561 228

Náklady z peňažného styku

1 381 843

1 520 054

27
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Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Poistné a ostatné
Mimoriadne náklady, z toho:

I. DANE Z PRÍJMOV
Dane z príjmov
V EUR
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny
sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo
zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných
období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka
neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej
daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich
účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová
pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty
vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

-227 255
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Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov
V EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

Základ dane

Daň

Daň v %

Základ dane

Daň

35 403 953

x

x

30 927 457

x

x

x

6 726 751

19 %

x

5 876 217

19,00 %

568 794

108 071

217 063

41 242

-1 196 079

-227 255

teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Daň v %

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej
pohľadávky
Dodatočné odvody dane
Spolu

659 389

125 284

30 607 831

5 815 488

16,43 %

17 %

x

6 233 229

20,15 %

2%

x

-417 741

-1,35 %

5 815 488

18,80 %

35 972 747

6 834 822

19 %

Splatná daň z príjmov

x

6 003 644

Odložená daň z príjmov

x

831 178
6 834 822

19 %

Celková daň z príjmov

Splatná daň v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom
období sa skladá zo splatnej dani z príjmov vo výške

6 107 945 EUR a z dodatočných odvodov dane vo výške
125 284 EUR.

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Majetok vzatý do prenájmu
Majetok vzatý do prenájmu
V EUR

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

128 451

126 110

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

Spoločnosť má v nájme administratívne priestory
od spriaznej osoby (Západoslovenská energetika, a.s.,
Poznámka M). Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu

neurčitú. Výška nájomného v roku 2011 za prenajatý
majetok predstavovala 128 451 EUR (2010: 126 110 EUR).

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania)
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.

1. Informácie o podmienených záväzkoch a majetku
Spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré sa nesledujú
v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového
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L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH,
DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti
Bežné účtovné obdobie
V EUR

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov
orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov

Druh príjmu, výhody

štatutárnych

dozorných

štatutárnych

369 000

107 000

Peňažné príjmy

iných

dozorných

iných

Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
V EUR

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov
orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov

Druh príjmu, výhody

štatutárnych

dozorných

štatutárnych

194 537

126 668

Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

iných

dozorných

iných
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M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI
A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej
spoločnosti) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ekonomické vzťahy spoločnosti a spriaznených osôb
V EUR
Spriaznená osoba

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

84 429 604

79 724 813

ZSE Distribúcia, a.s. – predaj elektriny

2

SEPS, a.s. – záporné odchýlky

3

3 331 823

E.ON Energie, a.s., České Budejovice – predaj elektrickej energie

2

2 429

1 900

OKTE, a.s.

2

3 277 266

–

E.ON Energy Trading SE Düsseldorf – predaj elektriny

2

48 296

–

Slovenské elektrárne, a.s.

2

391 243

249 402

Enermont s.r.o.

2

10 647

10 021

E.ON Elektrárne s.r.o.

2

97 807

9 152

OTC, s.r.o.

2

57 998

65 703

Východoslovenská energetika, a.s.

2

21 295

1 374

Stredoslovenská energetika, a.s.

2

213 799

81 536

ZSE Distribúcia, a.s. – nákup distribučných služieb

1

394 240 410

368 900 360

Slovenské elektrárne a.s. – nákup elektriny

1

234 631 600

225 754 606

E.ON Energy Trading SE Düsseldorf – nákup elektriny

1

32 388 865

10 670 393

E.ON Energie, a.s., České Budejovice – nákup elektriny

1

6 096

19 598 963
21 150 711

SEPS – poplatky operátorovi trhu + odchýlky

1

76 760

Východoslovenská energetika, a.s.

1

73 453

12 246

Východoslovenská distribučná, a.s.

1

9 094 703

4 685 368

Stredoslovenská energetika, a.s. – nákup elektriny

1

6 072 582

5 319 442

Stredoslovenská energetika, a.s. – distribučné poplatky

1

6 990 368

5 837 167

E.ON Risk Consulting, Dusseldorf – poisťovacie služby

1

37 731

27 013

E.ON Inhouse Consulting GmbH, Mníchov – poradenské služby

1

100 062

49 166
5 975

SPX, s.r.o.

1

5 975

OKTE, a.s. – poplatky operátorovi trhu a odchýlky

1

19 199 897

–

Bioplyn Cetín, s.r.o.

1

284 461

–

Bratislavská teplárenská, a.s.

1

4 225 551

–

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

1

766 805

–

SSE Metrológia, a.s.

1

552

–

SE Predaj, s.r.o.

1

6 471 526

–

Železnice Slovenskej republiky

2

11 301 633

21 205 234
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Transakcie s materskou spoločnosťou a dcérskymi
spoločnosťami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ekonomické vzťahy spoločnosti a spriaznených osôb
V EUR

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Západoslovenská energetika, a.s. – predaj elektriny a služieb

3

757 021

802 081

Západoslovenská energetika, a.s. – výnosy z cash-poolingu

8

154 407

22 263

Západoslovenská energetika, a.s. – nákup zákaznícke, administratívne
a finančné služby

1

13 664 757

13 846 266

Kód druhu obchodu
07
08
09
10
11

Druh obchodu:
know -how
úver, pôžička
výpomoc
záruka
iný obchod

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka

Vysvetlivky:
Kód druhu obchodu
01
02
03
04
05
06

Druh obchodu:
kúpa
predaj
poskytnutie služby
obchodné zastúpenie
licencia
transfer

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so
spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
Vybrané aktíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami
V EUR
Západoslovenská energetika, a.s. – finančné pohľadávky – cashpooling
Západoslovenská energetika, a.s. – finančné pohľadávky – pohľadávky z obchodného styku
ZSE Distribúcia, a.s. – pohľadávky z obchodného styku
ZSE Distribúcia, a.s. – príjmy budúcich období

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

48 190 710

27 866 323

855 194

75 287

5 130 645

3 031 658

–

3 034 607

8 071 954

13 142 641

–

195 798

Stredoslovenská energetika, a.s.

13 715

8 280

Slovenské elektrárne, a.s. – pohľadávky z obchodného styku

24 307

5 262

E.ON Elektrárne, s.r.o.

40 109

–

2 562

5 061

OTC, s.r.o.

5 125

3 653

OKTE, a.s.

527 915

–

435

–

3 106

–

ZSE Distribúcia, a.s. – náklady budúcich období
SEPS, a.s. – pohľadávky z obchodného styku

Enermont s.r.o.

E.ON Energie, a.s.
E.ON Energy Trading SE Düsseldorf – pohľadávky z obchodného styku
Železnice Slovenskej republiky
Aktíva spolu

2 219 607

1 722 512

65 085 384

49 091 082
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Vybrané pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

–

120 303

ZSE Distribúcia, a.s. – záväzky z obchodného styku

24 326 600

23 917 659

Slovenské elektrárne, a.s. – záväzky z obchodného styku

24 114 719

22 985 275

V EUR
Západoslovenská energetika, a.s. – záväzky z obchodného styku

E.ON Energie České Budejovice – záväzky z obchodného styku

1 637

633 645

–

1 801 566

Východoslovenská distribučná, a.s.

295 181

101 373

Východoslovenská energetika, a.s.

6 527

–

Stredoslovenská energetika, a.s.

283 713

545 131

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.

154 926

123 987

SE predaj, s.r.o.

664 913

–

45 047

–

444 723

–

SEPS a.s. – záväzky z obchodného styku

Bioplyn Cetín, s.r.o.
Bratislavská teplárenská, a.s.
SSE Metrológia, s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

36

–

137 419

123 342

SPX, s.r.o.
E.ON Energy Trading SE Düsseldorf – záväzky z obchodného styku
Pasíva spolu

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

597

593

2 738 036

903 216

53 214 074

51 256 090

Dozornej rady ZSE Energia, a.s., bol týmto dňom súčasne
vymenovaný Konrad Kreuzer.
O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Po 31. decembri 2011 nastali nasledovné udalosti:
Dňa 14. februára 2012 zanikla Dr. Stefanovi Seiplovi
funkcia podpredsedu dozornej rady Spoločnosti. Za člena

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou
nepriamej metódy.

Prehľad peňažných tokov
V EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)

2011

2010

35 403 953

30 927 457

121 978

122 965

Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého majetku
Odpis pohľadávky

28 578

455

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam

-1 649 180

-647 224

Zmena stavu rezerv

-1 526 935

1 311 669

-333 082

-1 348 098

Úrokové náklady (netto)
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií

–

–

32 045 312

30 367 224

(Prírastok)/úbytok pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia

-7 888 256

2 150 960

Prírastok záväzkov a časového rozlíšenia

10 943 552

826 213

35 100 608

33 344 397

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena pracovného kapitálu:

Iné
Peňažné toky z prevádzky
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Poznámky k účtovnej závierke

Prehľad peňažných tokov
V EUR

2011

2010

35 100 608

33 344 397

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky
Prijaté úroky

333 082

1 348 098

Zaplatená daň z príjmov

-5 489 010

-8 464 465

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

29 944 680

26 228 030

Nákup dlhodobého majetku

-1 846

-2 161

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

-1 846

-2 161

Vyplatené dividendy (Poznámka F1)

-25 009 304

-27 689 310

Prostriedky odvodené do cashpoolu (Poznámka E4)

-20 324 387

-8 527 064

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

-45 333 691

-36 216 374

Úbytky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

-15 390 857

-9 990 505

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

19 278 524

29 269 029

3 887 667

19 278 524

Peňažné toky z investičnej činnosti

Peňažné toky z finančnej činnosti

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

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.

Zostavené dňa: 21. 03. 2012
Schválené dňa:
Podpisový záznam člena štatutárneho
orgánu Spoločnosti:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

……………………………………
Mgr. Juraj Krajcár
Predseda predstavenstva
Ing. Jana Staněková
Člen predstavenstva

……………………………………
Ing. Boris Németh
Vedúci úseku účtovníctva a daní

……………………………………
Ing. Mária Votavová
Špecialista účtovníctva
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