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I. Správa nezávislého audítora  







 

 

 

 

 

 

 

II. Úvodné slovo predsedu predstavenstva  



 

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

 

 

Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,  

 

Po roku 2014, v ktorom Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) prešiel internou 

reštrukturalizáciou vrátane výkupu vlastných akcií v súvislosti so zmenou vlastníckej štruktúry, v roku 

2015 sa EPH opäť zameral na rast. V predchádzajúcich rokoch EPH rástol hlavne v oblasti regulovaných 

a kontrahovaných infraštruktúrných aktív, v roku 2015 sme venovali zvýšenú pozornosť rastu v oblasti 

majetku generujúceho veľký objem energie.  

Tento strategický krok bol výsledkom množstva faktorov. V prvom rade sa nám podarilo dosiahnuť naše 

ciele v regulovaných a zazmluvnených činnostiach a úspešne vybudovať najsilnejšiu skupinu 

regionálnej infraštruktúry, ktorá sa stala kľúčovým ekonomickým pilierom EPH, ktorá je schopná 

generovať silný a predvídateľný cash flow nezávisle na vývoji cien energií a iných komodít. Tieto 

aktivity primárne stabilizujú hospodárske výsledky EPH a zároveň vytvárajú zdroje pre ďalší rast 

prostredníctvom obstaraní a pre uspokojenie minimálnych požiadaviek akcionárov na výplatu dividend.  

Po druhé, pokračujúce politické a administratívne tlaky na trhu výroby elektrickej energie, spojené 

s poklesom cien komodít, viedli k výraznému poklesu hodnoty elektrární čo viedlo k tlaku na 

rozhodnutie o predaji tohto majetku zo strany tradičných európskych poskytovateľov týchto služieb.  

Veríme, že aj napriek masívnym zmenám na trhu, tieto elektrárne budú aj naďalej nepostrádateľné na 

európskom energetickom trhu, poskytujúc základné služby životne dôležité pre udržanie európskych 

hospodárskych a sociálnych štandardov. Tento trend môže postupne slabnúť, ale z dlhodobého hľadiska 

EPH očakáva aspoň čiastočný obrat vo vývoji cien komodít, najmä čierneho uhlia, a opiera sa 

o urýchlenie odstávok starých uhoľných zariadení bez ekonomickej perspektívy. Avšak, dynamika 

a dôsledky týchto trendov sa môžu podstatne líšiť na jednotlivých európskych trhoch.  

V súlade s našou stratégiou, EPH vykonala nasledujúce obstarania (chronologicky zoradené): 

 Eggborough uhoľnej elektrárne vo Veľkej Británii, ktorá nám tiež pomohla vstúpiť na britský 

trh; 

 Budapesti Erömü kogeneračnej elektrárne, s použitím zemného plynu ako paliva; 

 výrobné závody v Taliansku získala zo skupiny E.ON, s celkovým inštalovaným výkonom 

4 500 MWe a skladajú sa z piatich plynových elektrární a jednej uhoľnej elektrárne.  

Na začiatku roku 2016 sme dokončili obstaranie Lynemouth Power Limited, spoločnosti prevádzkujúcej 

elektráreň s rovnakým názvom, pričom transakcia sa začala v roku 2015. Elektráreň sa v súčasné dobe  

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

III. Ostatné informácie 



Aktivity na ochranu životného prostredia 

 

V roku 2015 skupina EPH aj naďalej veľmi aktívne pokračovala v aktivitách týkajúcich sa 

ochrany životného prostredia s cieľom pracovať spôsobom zaisťujúcim bezporuchovú 

prevádzku a vysokú účinnosť pri výrobe elektriny a tepla, čo má priamy vplyv na objem 

produkovaných emisií. 

 

Fungovanie EPH je regulované širokú škálou požiadaviek na ochranu životného prostredia v 

Českej republike, Slovenskej republike, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Maďarsku a 

Európskej únii, vrátane predpisov upravujúcich vypúšťanie emisií a znečisťujúcich látok, 

nakladanie a likvidáciu nebezpečných látok, čistenie kontaminovaných lokalít a bezpečnosť 

zdravia a ochrany pracovníkov pri práci. Na EPH sa napríklad vzťahuje právna úprava, ktorá 

ukladá prísne normy pre emisie CO2, oxidov síry (SOx), oxidov mono-dusíka (NOx), oxidu 

uhoľnatého (CO) a tuhých emisií pevných častíc. 

 

Aj napriek tomu, že EPH nemá jednotnú ekologickú iniciatívu v rámci celej skupiny, tak  

relevantné dcérske spoločnosti implementovali svoje vlastné politiky zamerané na dodržiavanie 

predpisov v oblasti životného prostredia a zmiernenie environmentálnej stopy EPH. To má 

vplyv nielen na prevádzku zariadení, ktoré sa EPH snaží prispôsobiť a tak minimalizovať ich 

vplyv na ich životné prostredie, ale aj jej investície. 

 

EPH investoval a očakáva, že bude pokračovať vo výdavkoch na udržanie súladu s právnymi 

predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Najmä v roku 2015 EPH skupina investovala 

značné sumy do rekonštrukcií niektorých elektrární, konkrétne Elektrárne Opatovice a.s. 

(EOP), vzhľadom k tomu, že boli uložené prísnejšie emisné limity na tepelné kogeneračné 

(CHP) elektrárne vo vzťahu k smernici EÚ 2010/75 /EÚ o priemyselných emisiách ( "smernica 

o priemyselných emisiách" alebo, "IED"), a tiež v dôsledku požiadavky využívať najlepšiu 

dostupnú techniku. EOP plánuje dokončiť svoj aktuálny program na ochranu životného 

prostredia v roku 2016. Tento program zahŕňa podstatnú renováciu niektorých zariadení EOP 

a inštaláciu štyroch nových filtrov pevných častíc a niektoré ďalšie zmeny. Väčšina z tohto 

projektu bolo dokončená k dátumu tejto správy. V súčasnosti už EOP operuje v súlade s limitmi 

na prach platnými od januára 2020, a očakáva, že prašnosť ďalej zníži v dôsledku plánovaných 

investícií. 

 

Podľa slovenského zákona o energetike, Eustream je každoročne povinný vypracovať a 

predložiť slovenskému Ministerstvu hospodárstva a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

(RONI) Rozvojový plán na 10 rokov. Posledný plán bol predložený v 4. štvrťroku 2015 a zahŕňa 

obdobie od roku 2016 do roku 2025. 

 

Podstatná časť obchodných investícií do zásobníkov plynu predstavuje bezpečnostné a 

ekologické investície do nového technického vybavenia zvyšujúce bezpečnosť prevádzky a 

ekologickú udržateľnosť existujúcich zariadení (podpovrchových bezpečnostných ventilov, 

oddeľovací ventily, odvzdušňovací systém, systém núdzového ovládania). Okrem toho, 

bezpečná a spoľahlivá prevádzka skladovania plynu vyžaduje nepretržité investície do údržby. 

 

EPH má pozitívny imidž na trhu a vysokú úroveň verejnej a politickej podpory vyplývajúcej zo 

skutočnosti, že časť výrobných zariadení operuje v kogeneračnom režime s vysokou 

účinnosťou, ktoré majú oveľa menšiu uhlíkovú stopu ako typické parné kondenzačné 

elektrárne. V dôsledku toho, EPH elektrárne majú schopnosť ukladať primárnu energiu, vyhnúť 

sa stratám v sieti, znížiť emisie a zvýšiť bezpečnosť vnútorných dodávok energií v rámci 

Európy. 



 

Organizačná zložka 

 

EPH nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Činnosti v oblasti výskumu a vývoja 

V roku 2015 skupina EPH neuskutočnila žiadne významné činnosti v oblasti výskumu a vývoja 

a v dôsledku toho nevznikli žiadne významné náklady na výskum a vývoj. 

 

Riadenie finančných rizík 

Princípy riadenia finančných rizík skupiny EPH sú uvedené v poznámkach konsolidovanej 

účtovnej závierky. 

 

Pracovnoprávne vzťahy 

Medzi hlavné prednosti skupiny EPH patria dobré vzťahy so svojimi zamestnancami a ich 

lojalita. Skupina udržiava dobré a korektné vzťahy s odbormi aktívnymi v rámci Skupiny 

prostredníctvom pravidelných stretnutí a diskusií o práci a súvisiacich sociálnych a mzdových 

otázkach. Bezpečnosť a kvalita riadenia pokrývajúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

technológie a ľudí, je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia Skupiny. Spoločnosť sa 

domnieva, že Skupina rovnako ako jej zariadenia a vybavenie sú v súlade so všetkými 

zákonnými požiadavkami a osvedčenými postupmi a neustále sa snaží zlepšiť úroveň 

bezpečnosti prevádzky, prostredníctvom implementácie opatrení, ktoré vyhodnocujú, vyhýbajú 

sa, odstraňujú a zmierňujú riziká. Okrem toho Skupina udržuje komplexné školiace programy, 

ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť zamestnancov Skupiny. Navyše pri výbere a hodnotení 

dodávateľov, Skupina berie do úvahy ich prístup k otázkam bezpečnosti. 



 

 

 

 

 

 

 

IV. Správa o vzťahoch 



SPRÁVA O VZŤAHOCH 
 

medzi ovládajúcou a ovládanou osobou a o vzťahoch medzi ovládanou osobou a ostatnými osobami 

ovládanými rovnakou ovládajúcou osobou (prepojenými osobami) 

 

vypracovaná predstavenstvom spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Brno, 

Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČO: 28356250, na základe ustanovenia §82 ods. 1 zákona 

o obchodných spoločnostiach 

(zákon č. 90/2012 Zb., v platnom znení) 

 

(„Správa“) 

__________________________________________________ 
 

I.  

                                Preambula 
 

Správa je vypracovaná podľa §82 ods. 1 zákona o obchodných spoločnostiach (zákon č. 90/2012 Zb., 

v platnom znení). 

 

Správa bola predaná k preskúmaniu dozornej rade spoločnosti v súlade s §83 ods. 1 zákona  

o obchodných spoločnostiach (zákon č. 90/2012 Zb., v platnom znení) a s jej stanoviskom bude 

zoznámená valná hromada spoločnosti rozhodujúca o schválení riadnej účtovnej závierky a o 

rozdelení zisku alebo o úhrade straty. 

 

Správa je spracovaná za účtovne obdobie roku 2015. 

 

II.  

Štruktúra vzťahov medzi osobami 

 
OVLÁDANÁ OSOBA 

 

Ovládanou osobou je Energetický a průmyslový holding, a.s. so sídlom Příkop 843/4, 

Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, IČO: 28356250 zapísaná v obchodnom registri vedeným 

Krajským súdom v Brně, oddiel B, vložka 5924. 
 

OVLÁDAJÚCE OSOBY 

 
EP Investment S. à r.l.    

                                                          sídlo: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg,                                 

                                                          Luxembursko 

                                                          reg. č.:  B  184488 

 

MILEES LIMITED 

sídlo: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st 

floor, Flat/Office 102, Nicosia, P.C. 2012, Cyprus 

reg. č.: HE246283 

 

  



OSTATNÉ OVLÁDANÉ OSOBY 

 

Spoločnosti ovládané rovnakými ovládajúcimi osobami sú uvedené v bode 38 konsolidovanej 

účtovnej závierky ovládanej osoby. 

 

III.  

Úloha ovládanej osoby, spôsob a prostriedky ovládania 
 

Úloha ovládanej osoby 
 

 strategické riadenie rozvoja skupiny priamo či nepriamo ovládaných spoločností 

 zaisťovanie financovania a rozvoj systémov financovania v spoločnostiach, ktoré sú 

súčasťou koncernu 

 optimalizácia využívaných/poskytovaných služieb za účelom zefektívnenia 

fungovania celej skupiny 

 správa, obstaranie a nakladanie s majetkovými účasťami a ostatným majetkom 

spoločnosti 

 

Spôsob a prostriedky ovládania 

 

Ovládajúce osoby majú väčšinový podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Energetický a 

průmyslový holding, a.s. a uplatňujú v spoločnosti Energetický a průmyslový holding 

rozhodujúci vplyv.  

 

IV.  

Prehlaď jednania podľa § 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Zb., 

o obchodných spoločnostiach 
 

V roku 2015 nebolo na popud nebo v záujme ovládajúcej osoby učinené žiadne jednanie 

týkajúce sa majetku presahujúceho 10% vlastného imania ovládanej osoby zisteného podľa 

poslednej účtovnej závierky. 

  



V.  

Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, 

a.s. a ostatnými prepojenými osobami 

 
V.1.1 

V roku 2015 boli v platnosti nasledujúce úverové zmluvy: 

 

Dňa 27. októbra 2010 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou NIKARA EQUITY LIMITED ako veriteľom a spoločnosťou Przedsiębiorstwo 

Górnicze “SILESIA” sp. z o.o. ako dlžníkom. V roku 2013 sa právnym nástupcom spoločnosti 

NIKARA EQUITY LIMITED stala spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. 

 

Dňa 8. septembra 2011 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou Alternative 

Energy, s.r.o. ako dlžníkom. 

 

Dňa 20. júna 2012 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou EP Energy, 

a.s. ako veriteľom. 

 

Dňa 9. júla 2012 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou EP Energy, 

a.s. ako veriteľom. 

 

Dňa 25. septembra 2012 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou SEDILAS 

ENTERPRISES LIMITED ako veriteľom. 

 

Dňa 12. decembra 2012 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP 

Investment Advisors, s.r.o. ako dlžníkom. 

 

Dňa 15. januára 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EPH Gas 

Holding B.V. ako dlžníkom. 

 

Dňa 18. januára 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou EP Energy, 

a.s. ako veriteľom. 

 

Dňa 1. júla 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou MILEES 

LIMITED ako dlžníkom. 

 

Dňa 1. júla 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou 

MACKAREL ENTERPRISES LIMITED ako dlžníkom. Dňa 4. decembra 2014 došlo 

k prevzatiu záväzku Zmluvou o prevzatí dlhu spoločnosťou EP Investment S.à.r.l. 

 



Dňa 1. júla 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou BIQUES 

LIMITED ako dlžníkom. 

 

Dňa 17. septembra 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EPH Gas 

Holding B.V. ako dlžníkom.  

 

Dňa 17. septembra 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou Czech Gas 

Holding Investment B.V. ako dlžníkom. 

 

Dňa 22. novembra 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou EP Energy, a.s. ako veriteľom. 

 

Dňa 11. decembra 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou Mining 

Services and Engineering Sp. z o.o. ako dlžníkom. 

 

Dňa 20. decembra 2013 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou CE Energy, 

a.s. ako veriteľom.  

 

Dňa 27. januára 2014 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou CE Energy, a.s. ako dlžníkom.  

 

Dňa 4. apríla 2014 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou Czech Gas Holding Investment B.V. 

ako dlžníkom. 

 

Dňa 25. septembra 2014 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Investment Advisors, s.r.o. ako 

dlžníkom. 

 

Dňa 1. decembra 2014 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Fleet, k.s. ako dlžníkom. 

 

Dňa 6. januára 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou BIQUES LIMITED ako dlžníkom. 

 

Dňa 6. januára 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou MILEES LIMITED ako dlžníkom. 

 

Dňa 4. februára 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP UK INVESTMENTS LTD ako 

dlžníkom. 

 

Dňa 4. marca 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Investment S.à.r.l. ako dlžníkom. 

 



Dňa 20. mája 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Produzione S.p.A ako dlžníkom. 

 

Dňa 21. mája 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou MILEES LIMITED ako dlžníkom. 

 

Dňa 21. mája 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s ako veriteľom a spoločnosťou EP Investment S.à.r.l. ako dlžníkom. 

 

Dňa 29. mája 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Investment Advisors, s.r.o. ako 

dlžníkom. 

 

Dňa 1. júla 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou EPH Financing SK, a. s. ako veriteľom. 

 

Dňa 27. júla 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou Czech Gas Holding N.V. ako veriteľom. 

 

Dňa 24. augusta 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP 

Commodities, a.s. ako dlžníkom. 

 

Dňa 31. augusta 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere vrátane platných dodatkov medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou WOOGEL 

LIMITED ako dlžníkom. 

 

Dňa 30. septembra 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou EPH Financing CZ, a.s. ako veriteľom. 

 

Dňa 24. novembra 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako dlžníkom a spoločnosťou Czech Gas Holding Investment B.V. 

ako veriteľom. 

 

Dňa 1. decembra 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Coal Trading, a.s. ako dlžníkom. 

 

Dňa 1. decembra 2015 bola podpísaná Zmluva o úvere medzi spoločnosťou Energetický a 

průmyslový holding, a.s. ako veriteľom a spoločnosťou EP Coal Trading, a.s. ako dlžníkom. 

 

V.1.2. 

V roku 2015 boli uzatvorené nasledujúce zmluvy o započítaní pohľadávok a záväzkov: 

 

Dňa 5. februára 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou EP Energy, a.s. 

 

Dňa 5. februára 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou CE Energy, a.s. 

 

Dňa 5. februára 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou CE Energy, a.s. 



 

 

Dňa 2. marca 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” 

sp. z o.o. 

 

Dňa 10. apríla 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou Przedsiębiorstwo Górnicze “SILESIA” 

sp. z o.o. 

 

Dňa 27. mája 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou EP Energy, a.s. 

 

Dňa 27. mája 2015 bola podpísaná Dohoda o započítaní pohľadávok medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a spoločnosťou CE Energy, a.s. 

 

V.1.3. 

V roku 2015 boli uzatvorené nasledujúce zmluvy o postúpení pohľadávok: 

 

Dňa 5. februára 2015 bola podpísaná Zmluva o postúpení pohľadávky medzi spoločnosťou CE 

Energy, a.s. ako postupiteľom a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako 

postupníkom voči spoločnosti EP Energy, a.s. 

 

Dňa 27. mája 2015 bola podpísaná Zmluva o postúpení pohľadávky medzi spoločnosťou CE 

Energy, a.s. ako postupiteľom a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako 

postupníkom voči spoločnosti EP Energy, a.s. 

 

V.1.4. 

V roku 2015 boli v platnosti nasledujúce zmluvy o prevádzke: 

 

Zmluva o sprostredkovaní uzatvorená medzi spoločnosťou EP Investment Advisors, s.r.o. a 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 10. júna 2014. 

 

Zmluva o čiastočnom postúpení zmluvy o sprostredkovaní uzatvorená medzi spoločnosťou 

EP UK INVESTMENTS LTD a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 

16. októbra 2014. 

 

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci uzatvorená medzi spoločnosťou EP Investment 

Advisors, s.r.o. a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 3. januára 2014. 

 

Dohoda o spoločnom postupe uzatvorená spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. 

dňa 24. novembra 2014 s nasledujúcimi spoločnosťami: 

 

CE Energy, a.s.  NAFTA a.s. 

Czech Gas Holding Investment B.V.  Seatlle Holding B.V. 

DCR INVESTMENT a.s.  SEDILAS ENTERPRISES LIMITED 

EPH Gas Holding B.V.  Slovak Gas Holding B.V. 

EP Investment Advisors, s.r.o.  SPP Infrastructure, a. s. 

Mining Services and Engineering Sp. z o.o.  WOOGEL LIMITED 



 

 

 

Dohoda o vysporiadaní niektorých vzájomných vzťahov uzatvorená medzi spoločnosťou EP 

Investment Advisors, s.r.o. a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 31. 

decembra 2014. 

 

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci uzatvorená medzi spoločnosťami EP Investment 

Advisors, s.r.o. a spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 2. januára 2015. 

 

Podnájomná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou EP Investment Advisors, s.r.o. a 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 30. júna 2015. 

 

Podnájomná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou EP Investment Advisors, s.r.o. a 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. dňa 30. júna 2015. 

 

 

V.1.5. 

Ostatné zmluvy platné v roku 2015: 

 

Dňa 14. februára 2012 bola medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. a 

spoločnosťou PT Holding Investment B.V. uzatvorená Zmluva o poskytnutí záruky vrátane 

platných dodatkov. 

 

Dňa 1. augusta 2013 bola medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. a 

spoločnosťou EP Energy, a.s. uzatvorená rámcová zmluva ISDA 2002 Master Agreement a 

príloha Schedule to the 2002 Master Agreement. 

 

Dňa 2. februára 2015 bola podpísaná Rámcová zmluva o poskytovaní garancií medzi 

spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. ako ručiteľom a spoločnosťou EP 

Commodities, a.s. ako dlžníkom. 

 

Dňa 21. mája 2015 bola medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. a 

spoločnosťou EP Investment Advisors, s.r.o. uzatvorená Dohoda o poskytnutí príplatku mimo 

základné imanie. 

 

Dňa 24. novembra 2015 bola medzi spoločnosťou EP United Kingdom, s.r.o. a spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. uzatvorená Dohoda o úhrade príplatku mimo základne 

imanie. 

 

 

V.2. 

Iné právne úkony učinené medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový 

holding, a.s. a ostatnými prepojenými osobami 
 

Okrem vyššie uvedeného neboli uzatvorené žiadne ďalšie zmluvy medzi spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s. a prepojenými osobami a nedošlo k žiadnemu plneniu 

či protiplneniu medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. a prepojenými 

osobami. 
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Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015     

V tisícoch EUR (“TEUR”) Bod 2015  2014 

     

Pokračujúce činnosti     

Tržby: Energie 7 4 400 004  3 532 759 

z toho:  Elektrina  2 270 032  1 491 679 

Plyn   1 581 128  1 435 027 

Teplo   298 580  271 329 
Uhlie   289 170  334 724 

Iné energetické produkty  1 094  - 

Tržby: Ostatné 7 119 574  118 888 

Zisk/-strata z komoditných derivátov určených na obchodovanie s elektrinou a plynom, 

netto  11 790  13 217 

Tržby celkom  4 571 368  3 664 864 

     

Náklady na predaj: Energie 8 -2 088 704  -1 647 561 

Náklady na predaj: Ostatné 8 -59 723  -69 484 

Náklady na predaj celkom  -2 148 427  -1 717 045 

     

Medzisúčet  2 422 941  1 947 819 

     

Osobné náklady 9 -441 608  -397 680 
Odpisy 16, 17 -540 327  -548 422 

Opravy a udržiavanie  -59 701  -16 091 

Emisné kvóty, netto 10 -51 782  -18 944 

Záporný goodwill 6 285 307  - 

Dane a poplatky 11 -53 777  -20 164 

Ostatné prevádzkové výnosy 12 63 054  61 959 

Ostatné prevádzkové náklady 13 -241 621  -162 433 

Zisk /-strata z prevádzkovej činnosti  1 382 486  846 044 

     

Finančné výnosy 14 32 098  48 319 

Finančné náklady 14 -260 630  -259 646 

Zisk/-strata z finančných nástrojov 14 -49 621  -20 882 

Finančné výnosy (náklady), netto  -278 153  -232 209 

Podiel na zisku (strate) subjektov účtovaných metódou ekvivalencie,  

po zdanení 19 4 799  -3 378 

Zisk/-strata z vyradenia dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 

spoločných podnikov a pridružených podnikov 6 -1 407  108 681 

Zisk/-strata pred zdanením  1 107 725  719 138 

     

Daň z príjmov 0 -269 462  -224 942 

Zisk/-strata z pokračujúcich činností  838 263  494 196 

     

Končiace činnosti     

Zisk/-strata z končiacich činností, po zdanení 26 -  -22 758 

Zisk/-strata za účtovné obdobie  838 263  471 438 

Položky, ktoré sú alebo môžu byť následne prevedené do výkazu ziskov a strát:     

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v prevádzkach v zahraničí 15 -68 057  16 008 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na prezentačnú menu 15 109 949  -5 728 

Efektívna časť zmien reálnych hodnôt zo zabezpečovaných peňažných tokov, po 
zdanení 15 77 825  -5 885 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý do ostatného komplexného výsledku, 

po zdanení 15 5 902  -9 843 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie, po zdanení  125 619  -5 448 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  963 882  465 990 

Zisk/-strata priraditeľný(á):     
Vlastníkom Spoločnosti     

Zisk/-strata za rok z pokračujúcich činností  494 520  198 195 

Zisk/-strata za rok z končiacich činností  -  -11 151 

Zisk/-strata za obdobie priraditeľný(á) vlastníkom spoločnosti  494 520  187 044 

Nekontrolujúcim podielom     

Zisk/-strata za rok z pokračujúcich činností  343 743  296 001 

Zisk/-strata za rok z končiacich činností   -  -11 607 

Zisk/-strata  za obdobie priraditeľný(á) nekontrolujúcim podielom  343 743  284 394 

Zisk/-strata za účtovné obdobie  838 263  471 438 

Komplexný výsledok celkom priraditeľný:     

Vlastníkom Spoločnosti  547 902  176 247 

Nekontrolujúcim podielom  415 980  289 743 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  963 882  465 990 

     

Základný a zriedený zisk na akciu z pokračujúcich činností v EUR 28 0,10  0,03 

Základný a zriedený zisk na akciu v EUR celkom 28 0,10  0,03 
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Poznámky na stranách 9 až 145 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície 
K 31. decembru 2015     

V tisícoch EUR (“TEUR”)     
 Bod 2015  2014 

Majetok     

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 16 7 947 196  7 705 822 

Nehmotný majetok 17 274 822  269 295 

Goodwill 17 136 816  98 938 

Investície v nehnuteľnostiach 18 2 531  - 

Subjekty účtované metódou vlastného imania 19 247 007  206 031 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 24 32 255  - 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 33 151 540  159 376 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 22 47 561  29 157 

Odložená daňová pohľadávka 20 63 134  9 681 

Neobežný majetok celkom  8 902 862  8 478 300 

     

Zásoby 21 164 051  91 796 

Vyťažené nerasty a nerastné produkty  184 558  185 741 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 22 587 714  449 332 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 33 308 599  82 443 

Preddavky a iné časové rozlíšenie  93 878  5 240 

Daňové pohľadávky 25 82 907  27 650 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 24 255 950  - 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 23 705 838  910 087 

Majetok/skupiny na vyradenie držané na predaj 26 23 521  26 131 

Obežný majetok celkom  2 407 016  1 778 420 

Majetok celkom  11 309 878  10 256 720 

     

Vlastné imanie     

Základné imanie 27 207 651  207 651 

Emisné ážio 27 63 694  63 694 

Rezervný fond na vlastné akcie 27 -932 382  -932 382 

Ostatné fondy 27 -136 422  -189 789 

Nerozdelený zisk  1 641 899  1 149 534 

Vlastné imanie celkom priraditeľné osobám s podielom na 

vlastnom imaní 

 844 440  298 708 

Nekontrolujúce podiely 29 1 943 943  2 241 468 

Vlastné imanie celkom  2 788 383  2 540 176 

     

Záväzky     

Úvery a pôžičky 30 4 850 919  4 247 830 

Finančné nástroje a finančné záväzky 33 32 472  28 564 

Rezervy 31 824 751  479 427 

Výnosy budúcich období 32 96 810  85 688 

Odložený daňový záväzok  20 1 119 475  1 126 411 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 34 120 981  84 324 

Neobežné záväzky celkom   7 045 408  6 052 244 

     

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 34 753 012  550 351 

Úvery a pôžičky 30 376 163  891 508 

Finančné nástroje a finančné záväzky 33 87 923  55 064 

Rezervy 31 171 296  116 688 

Výnosy budúcich období 32 12 151  4 294 

Daň z príjmov splatná  60 875  29 980 

Záväzky z vyradenia skupín na vyradenie držaných na predaj 26 14 667  16 415 

Obežné záväzky celkom  1 476 087  1 664 300 

Záväzky celkom  8 521 495  7 716 544 

Vlastné imanie a záväzky celkom  11 309 878  10 256 720 

 

Poznámky na stranách 9 až 145 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 
 Priraditeľné vlastníkom Spoločnosti 

V tisícoch EUR (“TEUR”) 

 

Zák-

ladné 

imanie 

Emisné 

ážio 

Rezervný 

fond na 

vlastné 

akcie 

Ostatné 

kapitálové 

fondy 

z kapitálových 

vkladov  

Nedistribuo

-vateľné 

fondy 

Rezervný 

fond z 

kurzových 

rozdielov 

Fond z 

preceneni

a na 

reálnu 

hodnotu 

Ostatné 

kapitálo-

vé fondy 

Fond zo 

zabezpe-

čenia 

Nerozde-

lený zisk 

Celkom Nekontro-

lujúce 

podiely 

Vlastné 

imanie 

celkom 

Stav k 1. januáru 2015 (A) 207 651 63 694 -932 382 22 538 5 869 -70 021 -9 886 -53 868 -84 421 1 149 534 298 708 2 241 468 2 540 176 

Komplexný výsledok za rok celkom:              

Zisk alebo strata (B) - - - - - - - - - 494 520 494 520 343 743 838 263 

Ostatný komplexný výsledok:              

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v prevádzkach v 

zahraničí - - - - - -22 038 - - - - -22 038 -46 019 -68 057 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na prezentačnú 

menu - - - - - 14 672 - - - - 14 672 95 277 109 949 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý do 
ostatného komplexného výsledku, po zdanení - - - - - - 6 323 - - - 6 323 -421 5 902 

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty 

zabezpečovaných peňažných tokov, po zdanení - - - - - - - - 54 425 - 54 425 23 400 77 825 

Ostatný komplexný výsledok celkom (C) - - - - - -7 366 6 323 - 54 425 - 53 382 72 237 125 619 

Komplexný výsledok za rok celkom  

(D) = (B + C) - - - - - -7 366 6 323 - 54 425 494 520 547 902 415 980 963 882 

Presuny v rámci vlastného imania:              
Presun z nedistribuovateľných fondov – 

rozpustenie zákonného rezervného fondu (bod 27) - - - - -15 - - - - 15 - - - 

Presuny v rámci vlastného imania celkom (E - - - - -15 - - - - 15 - - - 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom:               
Obstaranie vlastných akcií (bod 27) - - - - - - - - - - - 259 259 

Zníženie základného imania - - - - - - - - - - - -128 469 -128 469 

Dividendy vyplatené držiteľom vlastného imania  - - - - - - - - - - - -632 223 -632 223 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom 

celkom (F) - - - - - - - - - - - -760 433 -760 433 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 

spoločnostiach:              

Vplyv zmien v akciových podieloch na 

nekontrolujúce podiely - - - - - - - - - -2 170 -2 170 -3 404 -5 574 

Vplyv obstarania v podnikových kombináciách 
(bod 6) - - - - - - - - - - - 50 332 50 332 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 

spoločnostiach celkom (G) - - - - - - - - - -2 170 -2 170 46 928 44 758 

Transakcie s vlastníkmi celkom 

(H) = (F + G) - - - - -15 - - - - -2 155 -2 170 -713 505 -715 675 

Stav k 31. decembru 2015 
(I) = (A + D + E + H) 207 651 63 694 -932 382 22 538 5 854 -77 387 -3 563 -53 868 -29 996 1 641 899 844 440 1 943 943 2 788 383 

Poznámky na stranách 9 až 145 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky
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Za rok končiaci sa 31. decembra 2014 
 Priraditeľné vlastníkom Spoločnosti 

V tisícoch EUR (“TEUR”) 

 

Základn

é imanie 

Emisné 

ážio 

Rezervný 

fond na 

vlastné 

akcie 

Ostatné 

kapitálové 

fondy 

z kapitálových 

vkladov  

Nedistribuo

-vateľné 

fondy 

Rezervný 

fond z 

kurzových 

rozdielov 

Fond z 

precenen

ia na 

reálnu 

hodnotu 

Ostatné 

kapitálo-

vé fondy 

Fond zo 

zabezpe-

čenia 

Nerozde-

lený zisk 

Celkom Nekontro-

lujúce 

podiely 

Vlastné 

imanie 

celkom 

Stav k 1. januáru 2014 (A) 354 850 63 694 - 22 538 80 962 -74 472 -288 -53 868 -78 771 904 715 1 219 360 3 042 005 4 261 365 

Komplexný výsledok za rok celkom:              

Zisk alebo strata (B) - - - - - - - - - 187 044 187 044 284 394 471 438 

Ostatný komplexný výsledok:              

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v prevádzkach 

v zahraničí - - - - - 10 650 - - - - 10 650 5 358 16 008 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na prezentačnú 

menu - - - - - -6 199 - - - - -6 199 471 -5 728 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý do 

ostatného komplexného výsledku, po zdanení - - - - - - -9 598 - - - -9 598 -245 -9 843 

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty 

zabezpečovaných peňažných tokov, po zdanení - - - - - - - - -5 650 - -5 650 -235 -5 885 

Ostatný komplexný výsledok celkom (C) - - - - - 4 451 -9 598 - -5 650 - -10 797 5 349 -5 448 

Komplexný výsledok za rok celkom  

(D) = (B + C) - - - - - 4 451 -9 598 - -5 650 187 044 176 247 289 743 465 990 

Presuny v rámci vlastného imania:              

Presun z nedistribuovateľných fondov – 
rozpustenie zákonného rezervného fondu (bod 27) - - - - -75 878 - - - - 75 878 - - - 

Presun do nedistribuovateľných fondov – tvorba 

zákonného rezervného fondu - - - - 785 - - - - -785 - - - 

Presuny v rámci vlastného imania celkom (E) - - - - -75 093 - - - - 75 093 - - - 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom:               

Obstaranie vlastných akcií (bod 27) -147 199 - -932 382 - - - - - - - -1 079 581 - -1 079 581 

Zníženie základného imania - - - - - - - - - - - -642 294 -642 294 

Dividendy vyplatené držiteľom vlastného imania  - - - - - - - - - - - -463 839 -463 839 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom 

celkom (F) -147 199 - -932 382 - - - - - - - -1 079 581 -1 106 133 -2 185 714 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 
spoločnostiach:              

Vplyv zmien v akciových podieloch na 

nekontrolujúce podiely - - - - - - - - - -17 318 -17 318 17 324 6 

Vplyv vyradení - - - - - - - - - - - -2 229 -2 229 

Vplyv obstarania v podnikových kombináciách 

(bod 6) - - - - - - - - - - - 758 758 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 

spoločnostiach celkom (G) - - - - - - - - - -17 318 -17 318 15 853 -1 465 

Transakcie s vlastníkmi celkom 

(H) = (F + G) -147 199 - -932 382 - - - - - - -17 318 -1 096 899 -1 090 280 -2 187 179 

Stav k 31. decembru 2014 
(I) = (A + D + E + H) 207 651 63 694 -932 382 22 538 5 869 -70 021 -9 886 -53 868 -84 421 1 149 534 298 708 2 241 468 2 540 176 

Poznámky na stranách 9 až 145 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky 
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 

V tisícoch EUR (“TEUR”) Bod 2015  2014 

     

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI     

Zisk (strata) za rok  838 263  471 438 

Úpravy o:     

 Daň z príjmov 15 269 462  224 942 

 Odpisy 16, 17 540 327  548 422 

 Výnosy z dividend  -4 410  -9 865 

 Straty zo zníženia hodnoty nehnuteľností, strojov, zariadení, 

nehmotného majetku a finančného majetku  23 184  5 502 

 (Zisk) strata z komoditných derivátov pre obchodovanie s elektrinou a 

plynom, netto  -11 790  -13 217 

 Strata z  nehnuteľností, strojov a zariadení, investícií v 

nehnuteľnostiach a nehmotného majetku 13 2 784  6 492 

 Zisk z predaja zásob 12 -1 211  -1 909 

 Emisné kvóty 10 51 782  18 944 

 (Zisk) strata z predaja dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho 

účelu, spoločných podnikov, pridružených podnikov a 

nekontrolujúcich podielov 6 1 407  (108 681) 

 Podiel na (zisku) strate subjektov účtovaných metódou ekvivalencie 19 -4 799  3 378 

 Strata z finančných nástrojov 14 49 621  20 882 

 Úrokové náklady, netto 14 223 037  205 554 

 Zmena v opravných položkách k pohľadávkam  

z obchodného styku a ostatnému majetku, odpisy pohľadávok   11 272  3 412 

 Zmena stavu rezerv  -66 740  5 340 

 Záporný goodwill 6 -285 307  - 

 Nerealizované kurzové (zisky) straty, netto  57 729  47 557 

Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu  1 579 153  1 428 191 

      

 Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku a ostatného majetku  -31 190  -32 432 

 Zmena stavu zásob (vrátane príjmu z predaja)  -32 792  -11 756 

 Zmena stavu vyťažených nerastov a nerastných surovín  1 183  -14 984 

 Zmena stavu majetku držaného na predaj a súvisiacich záväzkov  348  19 254 

 Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov  -16 749  -136 959 

 Zmena stavu peňažných prostriedkov, s ktorými nie je možné 

disponovať  -253 562  - 

 Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti  1 246 391  1 251 314 

      

 Zaplatené úroky  -187 416  -193 148 

 Zaplatená daň z príjmov  -264 848  -305 576 

 Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  794 097  752 590 
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov (pokračovanie)  

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015  

V tisícoch EUR (“TEUR”) Bod 2015  2014 

      

INVESTIČNÉ ČINNOSTI     
Prijaté dividendy od pridružených podnikov a spoločných podnikov  4 832  3 949 
Prijaté dividendy, ostatné  4 410  9 865 
Zmena stavu finančných nástrojov v inej než reálnej hodnote.  3 924  27 931 
Úvery poskytnuté vlastníkom  -440 210  -399 800 
Úvery poskytnuté ostatným spoločnostiam  -140 522  -46 864 
Uhradené úvery poskytnuté ostatným spoločnostiam  11 351  17 419 
Príjem z predaja finančných nástrojov - derivátov  24 397  2 613 
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení, investícií  

v nehnuteľnostiach a nehmotného majetku 
16, 17, 

18 -332 213  -237 170 
Obstaranie emisných kvót 17 -27 343  -17 544 
Príjmy z predaja emisných kvót  25 694  7 161 
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení, investícií v 

nehnuteľnostiach a nehmotného majetku  12 938  18 476 
Obstaranie dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, spoločných 

podnikov a pridružených podnikov, bez obstaraných peňažných prostriedkov 6 75 485  3 477 
Čistý prírastok peňažných prostriedkov z predaja dcérskych spoločností, 

jednotiek špeciálneho účelu, spoločných podnikov a pridružených podnikov 6 2 612  43 193 
Zvýšenie (zníženie) majetkovej účasti v existujúcich dcérskych 

spoločnostiach, jednotiek špeciálneho účelu, spoločných podnikov a 

pridružených podnikov  -5 574  6 
Vklady do vlastného imania pridružených podnikov a spoločných podnikov  -  -10 092 
Prijaté úroky  1 153  1 340 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  -779 066  -576 040 

     

FINANČNÉ ČINNOSTI     

Nákup vlastných akcií 27 -  -1 079 581 

Zníženie základného imania dcérskych spoločností, ktoré nie sú v plnom 

vlastníctve  -  -4 548 
Príjmy z prijatých úverov   1 205 983  2 319 351 
Splátky pôžičiek  -1 609 583  -2 406 204 
Príjmy z vydaných dlhopisov, bez transakčných poplatkov  589 978  987 523 
Uhradené vydané dlhopisy  -125 000  - 

Splátky záväzkov z finančného leasingu  -  - 

Vyplatené dividendy  -301 831  -68 130 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  -240 453  -251 589 

     

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov 

peňažných prostriedkov  

-225 422 

 

-75 039 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na 

začiatku účtovného obdobia  

910 087 

 

994 676 

Vplyv kurzových rozdielov na peňažné prostriedky  21 173  -9 550 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci 

účtovného obdobia  

705 838 

 

910 087 

Poznámky na stranách 9 až 145 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 

1. Všeobecné informácie 

Energetický a průmyslový holding, a. s. (ďalej ako „Materská Spoločnosť“ alebo „Spoločnosť“ alebo 

„EPH“) je akciová spoločnosť so sídlom Příkop 843/4, 602 00 Brno, Česká republika. Spoločnosť bola 

založená 7. augusta 2009 a do obchodného registra bola zapísaná 10. augusta 2009.  

Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti sú investície do obchodných spoločností v energetickom 

a v ťažobnom priemysle. 

Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovnú závierku Materskej Spoločnosti a jej dcérskych 

spoločností (súhrne nazývané ako „Skupina“ alebo „skupina EPH“) a podiely Skupiny v pridružených 

spoločnostiach a spoločných podnikoch. Spoločnosti zahrnuté do Skupiny sú uvedené v bode 39 – Podniky 

v Skupine. 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2015 je nasledovná: 

 

V tisícoch EUR  Výška podielu na základnom imaní  Podiel na 

hlasovacích 

právach 

    %  % 

BIQUES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS I 

L.P.) 

 58 160  16,39  29,50 

MILEES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS II 

L.P.) 

 65 718  18,52  33,33 

EP Investment S.à r.l. (vlastnená Danielom 

Křetínským) 

   73 276  20,65  37,17 

Vlastné akcie(1)  10 497  44,44  - 

Celkom   207 651  100,00  100,00 

 

(1) V roku 2014 EPH obstarala 44,44  % vlastných akcií od spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED.. K 

31. decembru 2015 a 2014 boli tieto akcie vykázané v rámci vlastného imania EPH ako zatiaľ nezrušené. Tieto akcie 

boli zrušené 22. januára 2016. 

 Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2014 je nasledovná: 

 

V tisícoch EUR  Výška podielu na základnom imaní  Podiel na 

hlasovacích 

právach 

    %  % 

BIQUES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS I 

L.P.) 

 65 718  18,52  33,33 

MILEES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS II 

L.P.) 

 65 718  18,52  33,33 

EP Investment S.à r.l. (vlastnená Danielom 

Křetínským) 

   65 718  18,52  33,33 

Vlastné akcie(1)  10 497  44,44  - 

Celkom   207 651  100,00  100,00 

 

(1) V roku 2014 EPH obstarala 44,44  % vlastných akcií od spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED.. K 

31. decembru 2015 a 2014 boli tieto akcie vykázané v rámci vlastného imania EPH ako zatiaľ nezrušené. Tieto akcie boli 

zrušené 22. januára 2016. 

Zloženie predstavenstva k 31. decembru 2015:  

 Daniel Křetínský (predseda predstavenstva ) 

 Marek Spurný (člen predstavenstva) 
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 Pavel Horský (člen predstavenstva) 

 Jan Špringl (člen predstavenstva) 

Prehľad transakcií súvisiacich so založením skupiny EPH  

7. augusta 2009 spoločnosť KHASOMIA LIMITED, vlastnená skupinou J&T Finance Group, a. s., 

rozhodla o založení dcérskej spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a. s. Základné imanie 

Spoločnosti vo výške 321 059 tisíc EUR bolo splatené nepeňažným vkladom vo forme akcií spoločností 

Honor Invest, a. s., BAULIGA a. s. a Masna Holding Limited. Spoločnosť KHASOMIA LIMITED sa 

týmto stala 100% vlastníkom EPH. Dňa 10. augusta 2009 bola spoločnosť EPH zapísaná do obchodného 

registra.  

K tomu istému dňu EPH odkúpil spoločnosť SEDILAS ENTERPRISES LIMITED od spoločnosti J&T 

FINANCIAL INVESTMENT LIMITED. 

8. septembra 2009 jediný akcionár EPH (t. j. KHASOMIA LIMITED) rozhodol o zvýšení základného 

imania upísaním 2 782 999 000 kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou 1 Kč                       

(109 266 tis. EUR). Všetky akcie boli ponúknuté spoločnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED. 

6. októbra 2009 na základe zmluvy o upísaní akcií boli akcie prevedené na spoločnosť MACKAREL 

ENTERPRISES LIMITED za nepeňažnú protihodnotou vo forme podielu na majetkových účastiach 

spoločnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED v týchto spoločnostiach: První brněnská strojírna, 

a. s., (100 %), ROLLEON a. s. a jej dcérska spoločnosť (100 %), ESTABAMER LIMITED a jej dcérska 

spoločnosť (100 %), Plzeňská energetika a. s. (100 %), Naval Architects Shipping Company Ltd. a jej 

dcérskej spoločnosti (80 %), a HERINGTON INVESTMENTS LIMITED a jej dcérskej spoločnosti (80 

%).  

Týmto sa spoločnosť MACKAREL ENTERPRISES LIMITED stala akcionárom EPH. 

6. októbra 2009 EPH získal aj 100% podiel v spoločnosti Czech Energy Holding, a. s. od spoločnosti J&T 

Private Equity B.V. a 100% podiel v spoločnosti První energetická a. s. od svojej materskej spoločnosti 

KHASOMIA LIMITED. 

8. októbra 2009 EPH získal 100% podiel v spoločnosti EP Investment Advisors, s. r. o. (pôvodne J&T 

Investment Advisors, s. r. o.) od spoločnosti J&T CORPORATE INVESTMENTS LIMITED.  

9. októbra 2009 spoločnosť KHASOMIA LIMITED na základe zmluvy o prevode akcií previedla svoj     

100% podiel v EPH na tieto spoločnosti: 

 50% podiel na spoločnosť TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, ktorá je súčasťou skupiny PPF  

 25% podiel na spoločnosť BIQUES LIMITED 

 25% podiel na spoločnosť MILEES LIMITED 

Skupina J&T Finance Group, a. s. týmto stratila kontrolu (rozhodujúci vplyv) v EPH. 

9. októbra 2009 bolo do obchodného registra zapísané zvýšenie základného imania v celkovej hodnote 430 

325 tis. EUR. Dôsledkom toho spoločnosť MACKAREL ENTERPRISES LIMITED vlastnila 25,228 % 

podiel v EPH, pričom došlo k zriedeniu celkového percentuálneho podielu spoločností TIMEWORTH 

HOLDINGS LIMITED, BIQUES LIMITED a MILEES LIMITED. 

14. októbra 2009 bola uzatvorená zmluva o prevode akcií medzi spoločnosťami KHASOMIA LIMITED 

a všetkými štyrmi akcionármi EPH, na základe ktorej bol na spoločnosť KHASOMIA LIMITED prevedený 

5,228% podiel v spoločnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED. Spoločnosť KHASOMIA 

LIMITED následne získaný podiel predala ostatným trom akcionárom nasledovne:  

 podiel 1,307 % bol predaný spoločnosti BIQUES LIMITED 

 podiel 1,307 % bol predaný spoločnosti MILEES LIMITED 

 podiel 2,614 % bol predaný spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED. 
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Zmeny v roku 2010 

8. januára 2010 valné zhromaždenie rozhodlo o zvýšení základného imania o 14 820 tis. EUR. Akcie 

s menovitou hodnotou 1 Kč boli prevedené nasledovne: 

 BIQUES LIMITED 2 964 tisíc EUR 

 MILEES LIMITED 2 964 tisíc EUR 

 MACKAREL ENTERPRISES LIMITED 2 964 tisíc EUR 

 TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED 5 928 tisíc EUR 

Následne 30. júna 2010 valné zhromaždenie rozhodlo o ďalšom zvýšení základného imania o 2 724 tisíc 

EUR. 

Akcie s menovitou hodnotou 1 Kč boli pridelené nasledovne: 

 BIQUES LIMITED 545 tisíc EUR 

 MILEES LIMITED 545 tisíc EUR 

 MACKAREL ENTERPRISES LIMITED 545 tisíc EUR 

 TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED 1 089 tisíc EUR 

V roku 2010 Spoločnosť uskutočnila aj niekoľko obstaraní, založila dcérske spoločnosti a jednotky 

špeciálneho účelu a predala dcérske spoločnosti a pridružené podniky. Tieto transakcie boli opísané 

v poznámkach konsolidovanej účtovnej závierky k 31. decembru 2010.  

Zmeny v roku 2011 

15. septembra 2011 valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o vyčlenení priemyselného segmentu do 

spoločnosti EP Industries, a.s. Táto spoločnosť bola založená na základe dohody akcionárov EPH, ktorí 

rozhodli, že investície do priemyselných aktív mimo energetického priemyslu budú z EPH vyčlenené. 

Akcionárska štruktúra EPH, ktorá aj naďalej bude zahrňovať činnosti v oblasti energetiky, zostane rovnaká 

ako doteraz.  

Dôvodom vyčlenenia je pokračovanie procesu zjednodušenia a sprehľadnenia štruktúry EPH. Týmto 

krokom bol ukončený proces oddelenia kľúčového strategického smerovania EPH, ktorým sú investície do 

aktív v oblasti energetiky v regióne strednej Európy, od investícií do ostatných odvetví, ktoré budú 

sústredené v spoločnosti EP Industries, a.s. 

Do skupiny EP Industries, a.s. boli vyčlenené nasledovné spoločnosti a podskupiny: EP Investments 

Advisors, s.r.o., BAULIGA a.s., Masna Holding Limited, ESTABAMER LIMITED, První brněnská 

strojírna, a.s., NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, HERINGTON 

INVESTMENTS LIMITED a ED Holding a.s.  

Táto transakcia viedla k zníženiu základného imania o 119 810 tisíc EUR na 328 059 tisíc EUR.  

Zmeny v roku 2012 

7. augusta 2012 valné zhromaždenie rozhodlo o zvýšení základného imania o 26 791 tisíc EUR. Akcie 

s menovitou hodnotou 1 Kč boli prevedené na spoločnosť TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED 

započítaním vzájomnej pohľadávky na základe zmluvy o akciových swapoch („Equity Swap Agreement“). 

Toto zvýšenie základného imania bolo zapísané do obchodného registra 31. augusta 2012.  

V súvislosti s vydaním akcií Skupina vykázala emisné ážio vo výške 63 694 tisíc EUR. 

Zmeny v roku 2013 

První energetická a.s. sa k 1. januáru 2013 zlúčila so spoločnosťou EP ENERGY TRADING, a.s. 

Nástupníckou spoločnosťou sa stala EP ENERGY TRADING, a.s. 

4. novembra 2013 skupina EPH dokončila proces cezhraničného zlúčenia spoločností Honor Invest, a.s., 

Czech Energy Holding, a.s., HC Fin3 N.V., EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, LIGNITE 
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INVESTMENTS 1 LIMITED a EP Energy, a.s. EP Energy, a.s. sa stala nástupníckou spoločnosťou a 

prevzala všetok majetok, práva a povinnosti nadobudnutých spoločností. 

Zmeny v roku 2014 

3. februára valné zhromaždenie rozhodlo o kúpe 673 359 040 kusov vlastných akcií s menovitou hodnotou 

1 Kč za akciu od spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED. Ostatní akcionári sa zriekli práva 

kúpiť vlastné akcie. V dôsledku tejto transakcie sa základné imanie znížilo o 24 450 tisíc EUR a hlasovacie 

práva sa zmenili nasledovne: 

 BIQUES LIMITED 20 % 

 MILEES LIMITED 20 % 

 MACKAREL ENTERPRISES LIMITED 20 % 

 TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED 40 %. 

20. júna 2014 EPH obstaralo zostávajúcich 472 171 300 kusov vlastných akcií s menovitou hodnotou 1 Kč 

za akciu a 28 946 239 kusov vlastných akcií v menovitej hodnote 100 Kč každá od spoločnosti 

TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED. Základné imanie sa znížilo o 147 199 tisíc EUR na konečnú 

hodnotu 207 651 tisíc EUR. Rozdiel medzi menovitou hodnotou a kúpnou cenou, ktorá prevyšuje menovitú 

hodnotu v sume 932 382 tisíc EUR, je vykázaný ako rezervný fond na vlastné akcie. Štruktúra hlasovacích 

práv sa zmenila následovne: 

 BIQUES LIMITED 33 % 

 MILEES LIMITED 33 % 

 MACKAREL ENTERPRISES LIMITED 33 % 

4. decembra 2014 spoločnosť EP Investment S.à r.l. získala všetky akcie v EPH od spoločnosti 

MACKAREL ENTERPRISES LIMITED (akcie boli predtým vlastnené spoločnosťou MACKAREL 

ENTERPRISES LIMITED). 

K 31. decembru 2014  (a tiež k 31. decembru 2015) boli vlastné akcie vykázané v rámci vlastného imania 

EPH ako zatiaľ nezrušené. Tieto akcie boli zrušené 22. januára 2016. 

Spoločnosť EPH Financing II, a.s. sa 25. augusta 2014 zlúčila so spoločnosťou EP Energy, a.s. 

Nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť EP Energy, a.s. 

Zmeny v roku 2015 

V roku 2015 Spoločnosť uskutočnila aj niekoľko obstaraní a predala niekoľko dcérskych spoločností. Tieto 

transakcie sú opísané v bode 6 – Obstaranie a vklady do dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho 

účelu, spoločných podnikov a pridružených podnikov. 
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2. Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 

(a) Vyhlásenie o zhode 

Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená podľa medzinárodných účtovných štandardov 

(Medzinárodných účtovných štandardov - IAS a Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva - 

IFRS), ktoré vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), v znení prijatom Európskou úniou.  

Konsolidovaná účtovná závierka bola schválená predstavenstvom Spoločnosti 31. mája 2016. 

(b) Základy pre oceňovanie 

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky 

(„going concern“) použitím historických obstarávacích cien, okrem nasledovných významných položiek 

vo výkaze finančnej pozície, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou: 

 derivátové finančné nástroje 

 realizovateľné finančné nástroje. 

Neobežný majetok a skupiny tohto majetku určené na predaj sa oceňujú zostatkovou hodnotou alebo 

reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj, podľa toho, ktorá je nižšia. 

Účtovné postupy opísané v nasledujúcich bodoch poznámok boli jednotlivými spoločnosťami Skupiny 

konzistentne uplatňované v rámci jednotlivých účtovných období. 

(c) Funkčná a prezentačná mena 

Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v eurách („EUR“). Funkčnou menou Spoločnosti je česká 

koruna („Kč“). Všetky finančné informácie prezentované v eurách sú zaokrúhlené na najbližšiu tisícku  

Dôvodom pre prezentačnú menu je skutočnosť, že výnosy a zisk z prevádzkovej činnosti skupiny EPH 

generovaný v eurách predstavuje významný podiel na jej celkových výnosoch a zisku z operatívnej 

činnosti. 

(d) Používanie odhadov a predpokladov 

Zostavenie účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva vyžaduje 

použitie určitých účtovných odhadov, ktoré ovplyvňujú hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, 

výnosov a nákladov. Vyžaduje sa tiež, aby vedenie Spoločnosti pri uplatňovaní účtovných metód 

a účtovných zásad použilo predpoklady založené na vlastnom úsudku. Výsledné účtovné odhady, práve 

preto, že ide o odhady, sa zriedkakedy rovnajú skutočným hodnotám.  

Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov sú vykázané              

v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie alebo v období korekcie 

a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia. 

i. Neistoty v predpokladoch a odhadoch 

Informácie o neistotách v predpokladoch a odhadoch, u ktorých je významné riziko, že by mohli viesť 

k významnej úprave v nasledujúcich rokoch, sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch poznámok: 

 Body 6 a 17 – účtovanie podnikových kombinácií, vykazovanie goodwillu/záporného goodwillu, 

posúdenie zníženia hodnoty goodwillu 

 Bod 7 poznámok – tržby  

 Bod 31 – oceňovanie záväzkov z dlhodobých zamestnaneckých požitkov, vykazovanie a 

oceňovanie rezerv  

 Body 30, 33 a 37 – oceňovanie finančných nástrojov  

 Bod 40 – súdne spory 

Určenie reálnej hodnoty 

Veľa účtovných postupov a zverejňovaných informácií Skupiny vyžaduje oceňovanie finančného a 

nefinančného majetku a záväzkov reálnou hodnotou. 
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Skupina má zavedený systém kontroly určenia reálnych hodnôt. V jeho rámci bola zriadená oceňovacia 

skupina, ktorá je zodpovedná za dohľad nad všetkými významnými oceňovaniami reálnou hodnotou, 

vrátane úrovne 3. 

Táto oceňovacia skupina pravidelne kontroluje významné, na trhu nezistiteľné vstupné údaje a oceňovacie 

úpravy. Ak sú informácie od tretích strán, ako napríklad kótované ceny obchodníkov s cennými papiermi 

alebo oceňovacie služby, použité pri stanovení reálnej hodnoty, potom táto oceňovacia skupina posudzuje 

podklady získané od týchto tretích strán s cieľom rozhodnúť, či takéto oceňovanie spĺňa požiadavky IFRS, 

vrátane zaradenia do príslušnej úrovne v hierarchii stanovenia reálnych hodnôt.  

Pri stanovení reálnej hodnoty majetku alebo záväzkov Skupina používa v čo najväčšom rozsahu údaje 

zistiteľné na trhu. Reálne hodnoty sa kategorizujú do rôznych úrovní v hierarchii reálnych hodnôt na 

základe vstupných údajov použitých pri oceňovacích technikách, a to nasledovne: 

Úroveň 1: kótované (neupravené) ceny pre identický majetok alebo záväzky na aktívnych trhoch. 

Úroveň 2: iné vstupy ako kótované ceny zahrnuté do úrovne 1, ktoré sú zistiteľné pre majetok alebo záväzok 

buď priamo (t. j. ako ceny) alebo nepriamo (t. j. odvodením od cien). 

Úroveň 3: vstupné údaje pre daný majetok alebo záväzok, ktoré sú na trhu nezistiteľné (nezistiteľné vstupy). 

Ak je možné zaradiť vstupné údaje použité k oceneniu reálnou hodnotou majetku alebo záväzku do rôznych 

úrovní v hierarchii reálnych hodnôt, potom je ocenenie reálnou hodnotou ako celok zaradené do takej istej 

úrovne v hierarchii reálnych hodnôt, ako vstupný údaj najnižšej úrovne, ktorý je významný vo vzťahu 

k celkovému oceneniu. 

Skupina vykazuje presuny medzi úrovňami v hierarchii reálnych hodnôt vždy ku koncu účtovného obdobia, 

v priebehu ktorého došlo k zmene. 

ii. Úsudky 

Informácie o úsudkoch použitých v súvislosti s aplikáciou účtovných postupov, ktoré majú významný 

dopad na hodnoty vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke, sú bližšie opísané v nasledujúcich bodoch 

poznámok: 

 Bod 5 – účtovanie o plynovode ako o dlhodobom majetku skôr ako jeho odúčtovanie ako prenajatý 

majetok (IFRIC4); zváženie, či ustanovenie „ship or pay“ v zmluve so spoločnosťou eustream, a.s 

nepredstavuje derivát,  

 Body 6 a 17 – účtovanie podnikových kombinácií, vykazovanie goodwillu/záporného goodwillu, 

posúdenie zníženia hodnoty goodwillu, 

 Bod 31 – oceňovanie záväzkov z dlhodobých zamestnaneckých požitkov, vykazovanie a 

oceňovanie rezerv, 

 Bod 33 – aplikovanie výnimky týkajúcej sa vlastnej potreby (tzv. „own use exemption“) na 

forwardy na elektrinu a na emisné kvóty, 

 Body 33 a 37 – aplikácia zaisťovacieho účtovníctva. 

(e) Nedávno vydané účtovné štandardy 

i. Novo prijaté štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie účinné pre účtovné obdobie končiace 

31. decembra 2015, ktoré boli uplatnené pri zostavovaní účtovnej závierky Skupiny 

V texte nižšie sú uvedené hlavné požiadavky štandardov Medzinárodného finančného výkazníctva (IFRS), 

ktoré sú účinné pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2015 alebo neskôr a ktoré boli Skupinou 

prvýkrát aplikované. 

IFRIC 21 Poplatky (účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2015 alebo neskôr) 

Interpretácia poskytuje návod ako identifikovať zaväzujúcu udalosť, na základe ktorej vzniká záväzok, 

a obdobie, v ktorom sa má vykázať záväzok zaplatiť poplatok uložený orgánmi štátnej správy. 

Podľa interpretácie, zaväzujúca udalosť je činnosť, ktorá má za následok platbu poplatku, v súlade 

s príslušnou legislatívou, a v dôsledku ktorej sa záväzok zaplatiť poplatok vykáže v tom období, kedy táto 

udalosť nastane.  
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Záväzok zaplatiť poplatok sa vykáže postupne, ak zaväzujúca udalosť nastáva postupne počas určitého 

obdobia. Ak zaväzujúcou udalosťou je dosiahnutie minimálnej hranice aktivít, súvisiaci záväzok sa vykáže 

vtedy, keď sa táto minimálna hranica dosiahne. 

Interpretácia vysvetľuje, že spoločnosť nemôže mať mimozmluvný záväzok zaplatiť poplatok, ktorý 

vznikne z dôvodu jej fungovania v budúcich obdobiach ako výsledok toho, že spoločnosť je nútená 

pokračovať vo svojej činnosti v budúcich obdobiach. 

Tento štandard nemá žiadny dopad na konsolidovanú účtovnú závierku, keďže nevedie k zmene účtovných 

postupov Skupiny týkajúcich sa poplatkov uložených orgánmi štátnej správy.  

ii. Štandardy, ktoré boli prijaté Európskou Úniou, a ktoré zatiaľ nie sú účinné 

Ku dňu schválenia konsolidovanej účtovnej závierky, nasledovné významné štandardy, doplnenia 

k štandardom a interpretácie boli vydané, ale zatiaľ ešte nie sú účinné pre účtovné obdobe končiace 

31. decembra 2015 a preto ani neboli Skupinou aplikované: 

Doplnenia k IFRS 11 – Účtovanie o obstaraní podielov v spoločne kontrolovaných podnikoch (účinné 

pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr) 

Táto novelizácia vyžaduje, aby pri účtovaní o obstaraní podielov v spoločne kontrolovaných podnikoch 

boli uplatnené príslušné zásady týkajúce sa účtovania o podnikových kombináciách. 

Zásady týkajúce sa účtovania o podnikových kombináciách sa uplatnia aj pri účtovaní o obstaraní 

dodatočných podielov v spoločne kontrolovaných podnikoch v prípadoch, kedy si spoluprevádzkovateľ 

ponechá spoluovládanie. Obstaraný dodatočný podiel bude ocenený reálnou hodnotou. Predtým držané 

podiely v spoločne kontrolovaných podnikoch sa nebudú preceňovať. 

Očakáva sa, že pri prvotnej aplikácii nebude mať toto doplnenie významný dopad na účtovnú závierku 

Skupiny, vzhľadom k tomu, že súčasný postup o účtovaní obstaraní spoločných činností , ktorý používa 

Skupina, je v súlade s touto novelizáciou.  

Doplnenia k IAS 1 – Zostavenie a zverejňovanie účtovnej závierky (účinné pre účtovné obdobia, 

ktoré začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr) 

Táto novelizácia IAS 1 obsahuje nasledujúcich päť konkrétnych zdokonalení požiadaviek daného štandardu 

týkajúcich sa zverejňovaných informácií.  

Boli upravené ustanovenia týkajúce sa významnosti v IAS 1 s cieľom objasniť nasledovné: 

 Nevýznamné informácie môžu odvádzať pozornosť od užitočných informácií. 

 Kritérium významnosti sa vzťahuje na celú účtovnú závierku. 

 Kritérium významnosti sa vzťahuje na každý prípad, kedy štandard IFRS vyžaduje zverejnenie 

špecifických informácií. 

Boli upravené ustanovenia týkajúce sa poradia bodov prílohy (vrátane účtovných pravidiel) s cieľom:  

 odstrániť z IAS 1 formuláciu, ktorá bola vyložená tak, že nariaďuje poradie bodov prílohy k 

účtovnej závierke; 

 objasniť, že účtovné jednotky si môžu zvoliť, kde v účtovnej závierke uvedú účtovné pravidlá.   

Skupina očakáva, že novelizácia nebude mať významný dopad na prezentáciu konsolidovanej účtovnej 

závierky Skupiny.  

Doplnenia k IAS 16 a IAS 38 – Objasnenie prijateľných metód odpisovania a amortizácie 

(účinné pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr) 

Novelizácia výslovne uvádza, že u položiek pozemkov, budov a zariadení nie je možné použiť metódy 

odpisovania založené na výnosoch. 

Novelizácia zavádza vyvrátiteľnú domnienku, že v prípade nehmotných aktív nie je vhodné používať 

metódy amortizácie založené na výnosoch. Túto domnienku je možné prekonať iba vtedy, keď spolu výnos 
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a spotreba ekonomických úžitkov nehmotného aktíva úzko súvisia, alebo pokiaľ je nehmotné aktívum 

vyjadrené ako ocenenie výnosu. 

Očakáva sa, že táto novelizácia nebude mať významný dopad na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny, 

pretože Skupina nepoužíva metódu amortizácie založenú na výnosoch. 

Doplnenia k IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a IAS 41 Poľnohospodárstvo (účinné pre 

účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr)  

V dôsledku tejto novelizácie spadajú plodiace rastliny pod IAS 16 Pozemky, budovy a zariadenia a nie pod 

IAS 41 Poľnohospodárstvo, čo zohľadňuje skutočnosť, že sa ich prevádzka podobá výrobe. 

Skupina očakáva, že táto novelizácia nebude mať dopad na účtovnú závierku, pretože Skupina nemá žiadne 

plodiace rastliny. 

Doplnenia k IAS 19 – Zamestnanecké požitky: Príspevky zamestnanca (účinné pre účtovné obdobia, 

ktoré začínajú 1. januára 2016 alebo neskôr) 

Doplnenia k IAS 19 sú relevantné iba pre tie zamestnanecké požitky, ktoré obsahujú príspevky od 

zamestnancov alebo od tretích strán, a ktoré spĺňajú určité kritériá, konkrétne, že: 

 sú uvedené vo formálnych podmienkach programu; 

 sa vzťahujú k službe zamestnancov, a 

 sú nezávislé od počtu rokov, počas ktorých sa služba poskytuje. 

Keď sú tieto kritériá splnené, spoločnosť ich môže (ale nemusí) vykázať ako zníženie nákladov na služby 

v tom období, v ktorom je súvisiaca služba poskytnutá. 

Skupina v súčasnosti vyhodnocuje dopad na jej finančnú pozíciu a výsledok hospodárenia. 

IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2018 

alebo neskôr (zatiaľ nie je prijatý EÚ) 

Tento nový štandard poskytuje rámec, ktorý nahrádza doterajšiu úpravu vykazovania výnosov v IFRS. 

Účtovné jednotky zavedú päťkrokový model s cieľom určiť, ktorý okamih a v akej výške výnosy vykázať. 

Nový model stanoví, že výnos by mal byť zaúčtovaný v okamihu, kedy účtovná jednotka prevedie kontrolu 

nad tovarmi alebo službami na zákazníka, a to vo výške, na akú bude mať účtovná jednotka podľa svojho 

vlastného očakávania nárok. V závislosti na splnení určitých kritérií sa výnos vykáže: 

 v priebehu času, a to spôsobom, ktorý odráža plnenie účtovnej jednotky, alebo 

 v okamihu, kedy kontrola nad tovarom alebo službami prejde na zákazníka. 

IFRS 15 takisto stanovuje zásady, ktoré účtovná jednotka uplatní s cieľom poskytnúť užívateľom účtovnej 

závierky užitočné informácie o povahe, výške, načasovaní a neistote výnosov a peňažných tokov plynúcich 

zo zmluvy so zákazníkom. 

Skupina v súčasnosti hodnotí vplyv na jej finančnú pozíciu a výsledok hospodárenia, ale neočakáva, že 

tento štandard bude mať významný dopad na účtovnú závierku. Vzhľadom na povahu činnosti Skupiny a 

druhov výnosov, ktoré jej plynú, sa nepredpokladá, že podľa IFRS 15 dôjde ku zmene načasovania a jej  

ocenenia výnosov. 

IFRS 9 Finančné nástroje (účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2018 alebo neskôr) 

(zatiaľ nie je prijatý EÚ); použije sa retrospektívne s niektorými výnimkami. Úprava minulých 

období nie je vyžadovaná a je povolená iba vtedy, keď sú k dispozícii informácie bez použitia 

spätného pohľadu.) 

Tento štandard nahrádza IAS 39 Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie s tým, že naďalej platí výnimka 

podľa IAS 39 pre zaistenie reálnej hodnoty úrokovej angažovanosti účtovnej jednotky v portfóliu 

finančných nástrojov alebo finančných záväzkov, a že si účtovné jednotky môžu zvoliť, či budú o všetkých 

zaisteniach účtovať podľa požiadaviek IFRS 9, alebo naďalej podľa súčasných požiadaviek obsiahnutých 

v IAS 39.  
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Hoci sa prípustné oceňovacie základne u finančných nástrojov – zostatková hodnota, reálna hodnota 

vykázaná do ostatného úplného výsledku a reálna hodnota vykázaná do zisku alebo straty – podobajú 

IAS 39, významne sa líšia kritériá klasifikácie do príslušnej kategórie ocenenia.  

Finančný nástroj sa ocení zostatkovou hodnotou, pokiaľ sú splnené nasledovné dve podmienky: 

 nástroj je držaný v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je držať finančné nástroje za účelom 

inkasovania zmluvných peňažných tokov, a 

 jeho zmluvné podmienky dávajú v konkrétnych dátumoch vzniknúť peňažným tokom, ktoré sú 

výhradne platbami istiny a úroku z nesplatenej istiny. 

V prípade neobchodovaného kapitálového nástroja má spoločnosť ďalej možnosť nenávratne vykázať 

následné zmeny reálnej hodnoty (vrátane kurzových ziskov a strát) do ostatného komplexného výsledku. 

Tie sa za žiadnych okolností nepreklasifikujú do výsledku hospodárenia. 

V prípade dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatného komplexného 

výsledku sa úrokové výnosy, očakávané úverové straty a kurzové zisky a straty účtujú do výsledku 

hospodárenia rovnakým spôsobom ako v prípade aktív oceňovaných zostatkovou hodnotou. Ostatné zisky 

a straty sa účtujú do ostatného komplexného výsledku, pričom sa preklasifikujú do výsledku hospodárenia 

pri odúčtovaní. 

Model zníženia hodnoty v IFRS 9 nahrádza model „vzniknutej straty“ v IAS 39 modelom „očakávanej 

úverovej straty“, čo znamená, že už nebude nutné, aby stratová udalosť nastala predtým, než sa zaúčtuje 

opravná položka na zníženie hodnoty. 

IFRS 9 obsahuje nový obecný model zaisťovacieho účtovníctva, ktorý zaručuje väčšiu previazanosť 

zaisťovacieho účtovníctva s riadením rizík. Druhy zaisťovacích vzťahov – reálna hodnota, peňažný tok a 

čistá investícia do zahraničnej jednotky – ostávajú nezmenené, avšak bude vyžadovaný dodatočný úsudok.  

Štandard obsahuje nové požiadavky na dosiahnutie, udržanie a ukončenie používania zaisťovacieho 

účtovníctva a umožňuje, aby boli ako zaistené položky určené ďalšie rizikové pozície.   

Je vyžadované zverejnenie rozsiahlych dodatočných informácií o činnostiach účtovnej jednotky v oblasti 

riadenia rizík a zaistenia. 

Skupina v súčasnosti vyhodnocuje dopad na jej finančnú pozíciu a výsledok hospodárenia. 

IFRS 16 Lízing (účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr (zatiaľ nie 

je prijatý EÚ)) 

Nový štandard IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 zameraný na lízing. Primárny princíp štandardu IFRS 

16 spočíva v tom, že by sa všetky lízingy mali vykazovať v súvahe, aj keď existujú výnimky v prípade 

drobných položiek a krátkodobého prenájmu (lízingu) na dobu kratšiu ako 12 mesiacov. Na starane 

prenajímateľa (poskytovateľa lízingu) požiadavky na účtovníctvo zostávajú viac-menej nezmenené 

a taktiež zostáva zachované rozlíšenie finančného a operatívneho lízingu. 

Podľa štandardu IFRS 16 vykáže nájomca (príjemca lízingu) aktívum s právom užívania a záväzok z 

lízingu. O aktíve s právom užívania sa účtuje podobne ako o iných nefinančných aktívach a takisto je 

podobne odpisované a zo záväzku plynie úrok. Záväzok z lízingu je na začiatku ocenený súčasnou hodnotou 

lízingových splátok za dobu trvania lízingu, ktorá je diskontovaná sadzbou implicitne obsiahnutou v 

lízingu, pokiaľ je možné túto sadzbu okamžite stanoviť. Pokiaľ nie je možné túto sadzbu v danom okamihu 

stanoviť, využije nájomca (príjemca lízingu) prírastkovú úverovú sadzbu. 

Podobne ako IAS 17, vyžaduje aj IFRS 16, aby prenajímatelia (poskytovatelia lízingu) klasifikovali lízing 

ako operatívny alebo finančný lízing. Lízing je klasifikovaný ako finančný, ak je podstatná časť rizík a 

výhod vyplývajúcich z vlastníctva podkladového aktíva prevedená. V ostatných prípadoch je lízing 

klasifikovaný ako operatívny lízing. 

Tento nový štandard zvyšuje nároky na zverejňovanie údajov zo strany prenajímateľov aj nájomcov 

(poskytovateľov aj príjemcov lízingu). 

Skupina v súčasnosti vyhodnocuje dopad na jej finančnú pozíciu a výsledok hospodárenia.  
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Skupina neprijala predčasne žiadne štandardy IFRS, ktorých prijatie nie je ku dňu účtovnej závierky 

povinné. V prípade, že prechodné ustanovenia v prijatých štandardoch IFRS dávajú účtovnej jednotke 

možnosť vybrať si, či bude nové štandardy aplikovať výhľadovo alebo spätne, Skupina si zvolila možnosť 

aplikovať štandardy výhľadovo od dátumu prechodu. 
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3. Významné účtovné metódy a účtovné zásady 

Účtovné metódy a účtovné zásady uvedené nižšie boli jednotlivými subjektami v Skupine konzistentne 

aplikované vo všetkých obdobiach. 

Tam, kde to bolo potrebné, boli niektoré porovnateľné údaje preskupené alebo preklasifikované, aby 

zodpovedali prezentácii bežného účtovného obdobia. 

(a) Základ pre konsolidáciu 

i. Dcérske spoločnosti 

Dcérske spoločnosti sú spoločnosti, ktoré sú kontrolované Spoločnosťou. Kontrola (ovládanie, rozhodujúci 

vplyv) existuje, ak má Spoločnosť právomoc riadiť, priamo alebo nepriamo, finančnú a prevádzkovú 

politiku jednotky s cieľom získania úžitkov z jej činností. Pri posudzovaní, či Skupina kontroluje iný 

subjekt sa berie do úvahy aj existencia a vplyv prípadných hlasovacích práv. Konsolidovaná účtovná 

závierka zahrňuje podiely Skupiny v iných subjektoch na základe schopnosti Skupiny kontrolovať daný 

subjekt, bez ohľadu na to, či túto schopnosť naozaj využíva. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú 

zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa straty kontroly.  

ii. Subjekty účtované metódou ekvivalencie 

Pridružené podniky sú tie podniky, v ktorých má Skupina podstatný, ale nie rozhodujúci vplyv na finančné 

a prevádzkové politiky. Podiely v pridružených podnikoch sa účtujú metódou ekvivalencie a pri prvotnom 

ocenení sa oceňujú obstarávacou cenou. Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje podiel Skupiny na 

celkovom zisku alebo strate a na ostatnom komplexnom výsledku, a to až do dňa straty podstatného vplyvu. 

Ak podiel Skupiny na stratách presiahne účtovnú hodnotu investície v pridruženom podniku, účtovná 

hodnota sa zníži na nulu a ďalšie straty sa prestanú vykazovať, okrem prípadov, kedy Skupine vznikli 

záväzky voči danému pridruženému podniku alebo ak uhradila za tento podnik nejaké platby. 

iii. Jednotky špeciálneho účelu (“SPE”) 

Skupina založila množstvo jednotiek špeciálneho účelu  pre obchodné a investičné účely. Účelový subjekt 

sa zahrnie do konsolidovanej účtovnej závierky vtedy, ak na základe zhodnotenia povahy vzťahu Skupiny 

s danou SPE a rizík a úžitkov s ňou spojených, Skupina usúdi, že danú SPE kontroluje. 

iv. Podnikové kombinácie 

Skupina obstarala svoje dcérske spoločnosti dvoma spôsobmi: 

 ako podnikovú kombináciu podľa štandardu IFRS 3, ktorý vyžaduje, aby sa majetok a záväzky 

pri ich prvotnom vykázaní ocenili reálnou hodnotou;  

 ako podnikovú kombináciu pod spoločnou kontrolou, kedy všetky kombinujúce sa jednotky 

a podniky sú pod kontrolou (rozhodujúcim vplyvom) rovnakej osoby alebo osôb pred aj po 

podnikovej kombinácii, a táto kontrola (rozhodujúci vplyv) nie je prechodná. Takéto obstarania sú 

vylúčené z rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 3. Obstaraný majetok a záväzky sa vykázali 

v účtovných hodnotách, v ktorých boli predtým vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke 

akcionára s rozhodujúcim vplyvom v Skupine (t. j. obstarávacia cena ku dňu obstarania znížená 

o oprávky a/alebo o potenciálne zníženie hodnoty). U týchto obstaraní sa nevykazuje žiadny 

goodwill alebo záporný goodwill. 

v. Nekontrolujúce podiely 

Obstaranie nekontrolujúcich podielov sa účtuje ako transakcie s držiteľmi vlastného imania konajúcimi 

z ich pozície vlastníkov, a preto sa nevykazuje žiadny goodwill ani zisk alebo strata ako výsledok týchto 

transakcií. 

Nekontrolujúce podiely sa oceňujú vo výške ich proporcionálneho podielu na identifikovateľných čistých 

aktívach obstarávaného subjektu ku dňu obstarania. 

Zmeny v podieloch Skupiny v dcérskych spoločnostiach, ktoré nemajú za následok stratu kontroly, sa 

účtujú do vlastného imania. 
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vi. Transakcie eliminované pri konsolidácii  

Vzájomné zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované výnosy a náklady 

z transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované. 

Nerealizované zisky z transakcií s pridruženými podnikmi a spoločne kontrolovanými podnikmi sú 

eliminované oproti investícii do výšky podielu Skupiny v danej spoločnosti. Nerealizované straty sú 

eliminované rovnakým spôsobom ako nerealizované zisky, ale iba vtedy, ak nedôjde k zníženiu hodnoty.. 

vii. Zjednotenie účtovných postupov 

Účtovné postupy aplikované konsolidovanými spoločnosťami v ich účtovných závierkach boli pri 

konsolidácii zjednotené a zhodujú sa s účtovnými postupmi  používanými materskou spoločnosťou. 

viii.  Cenové rozdiely 

Skupina účtovala o cenových rozdieloch, ktoré vznikli pri vzniku Skupiny a pri obstaraní niektorých 

nových dcérskych spoločností v nasledujúcom období. Tieto dcérske spoločnosti sa obstarali pod 

spoločnou kontrolou J&T Finance Group, a preto boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti štandardu IFRS 3, 

ktorý vyžaduje, aby goodwill, ktorý vznikol pri podnikovej kombinácii sa vykázal ako hodnota, o ktorú 

obstarávacia cena prevyšuje reálnu hodnotu podielu Skupiny na čistom identifikovateľnom majetku, 

záväzkoch a podmienených záväzkoch obstarávanej dcérskej spoločnosti. Obstarania pod spoločnou 

kontrolou sa vykazujú v čistej účtovnej hodnote vykázanej v konsolidovanej účtovnej závierke J&T 

Finance Group, a.s. (t. j. vrátane historického goodwillu zníženého o potenciálne zníženie hodnoty). 

Rozdiel medzi obstarávacou cenou a účtovnou hodnotou čistého majetku obstarávanej spoločnosti 

a pôvodným goodwillom prevedeným ku dňu obstarania, bol zaúčtovaný do konsolidovaného vlastného 

imania ako cenové rozdiely v rámci ostatných kapitálových fondov. 

ix. Zúčtovanie oprávok a opravných položiek k majetku pri obstaraniach pod spoločnou kontrolou 

Oprávky k nehnuteľnostiam, strojom a zariadeniam a oprávky k nehmotnému majetku obstaraného pri 

transakcii pod spoločnou kontrolou, boli zúčtované oproti brutto účtovnej hodnote príslušnej položky 

nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku, t. j. nehmotný majetok a nehnuteľnosti, stroje a 

zariadenia boli ku dňu obstarania vykázané v netto účtovnej hodnote. 

Podobne, pri obstaraniach, ktoré predstavujú transakcie pod spoločnou kontrolou, všetky opravné položky 

k pochybným pohľadávkam boli zúčtované ku dňu obstarania oproti brutto hodnote obstaraných 

pohľadávok. 

x. Predaj dcérskych spoločností a subjektov účtovaných metódou ekvivalencie 

Zisk alebo strata z predaja investícií v dcérskych spoločnostiach a subjektov účtovaných metódou 

ekvivalencie sa vykáže vo výkaze ziskov a strát, keď sú na kupujúceho prevedené všetky významné riziká 

a úžitky spojené s vlastníctvom. 

Ak sú majetok a záväzky predané prostredníctvom predaja podielu v dcérskej spoločnosti alebo 

pridruženom podniku, zisk alebo strata z predaja sa vykáže ako Zisk (strata) z vyradenia dcérskej 

spoločnosti, jednotiek špeciálneho účelu, spoločných podnikov a pridružených podnikov vo výkaze 

komplexného výsledku. 

Skupina predá dcérsku spoločnosť, ktorú obstarala v rámci transakcie pod spoločnou kontrolou a pri 

obstaraní boli vykázané cenové rozdiely (pozri bod 3a viii – Cenové rozdiely), tieto cenové rozdiely sú 

ku dňu predaja dcérskej spoločnosti prevedené z ostatných kapitálových fondov do nerozdeleného zisku. 

(b) Cudzia mena 

i. Transakcie v cudzej mene 

Položky zahrnuté do účtovných závierok každej zo subjektov v Skupine sa oceňujú menou primárneho 

ekonomického prostredia, v ktorom daný subjekt uskutočňuje svoju činnosť (funkčná mena). 

Konsolidovaná účtovná závierka je prezentovaná v mene euro, ktoré je prezentačnou menou Spoločnosti. 

Funkčnou menou Spoločnosti sú české koruny. Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na príslušnú 

funkčnú menu subjektov v Skupine výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia transakcie.  
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Peňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene sa prepočítavajú na príslušnú funkčnú menu subjektov 

v Skupine výmenným kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; ak je funkčnou 

menou česká koruna, potom výmenným kurzom Českej národnej banky.  

Nepeňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene, ktoré sú ocenené v historických cenách, sa 

prepočítavajú na príslušnú funkčnú menu subjektov v Skupine výmenným kurzom platným v deň 

uskutočnenia transakcie. Nepeňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene, ktoré sú ocenené reálnou 

hodnotou, sa prepočítavajú na príslušnú funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň určenia reálnej 

hodnoty. 

Kurzové rozdiely z prepočtu cudzích mien sa vykazujú ako zisk a strata; toto sa nevzťahuje na rozdiely 

z precenenia realizovateľných nástrojov vlastného imania (okrem zníženia hodnoty, kedy sa kurzové 

rozdiely vykázané v ostatnom komplexnom výsledku prevedú do výkazu ziskov a strát), finančné záväzky 

označené ako zabezpečenie („hedge“) čistej investície v prevádzke v zahraničí alebo na zabezpečenie 

peňažných tokov, ak sú splnené určité podmienky, a to v takom rozsahu, v akom je zabezpečenie efektívne, 

kedy sa kurzové rozdiely vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku. 

Prehľad hlavných výmenných kurzov uplatňovaných za vykazované obdobie je uvedený v bode 37 – 

Postupy riadenia rizika a zverejňovanie informácií.  

ii. Účtovné závierky prevádzok v zahraničí 

Majetok a záväzky prevádzok v zahraničí vrátane goodwillu a úprav reálnej hodnoty pri konsolidácii, sa 

prepočítavajú na české koruny výmenným kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka. Výnosy a náklady prevádzok v zahraničí sa prepočítavajú na české koruny výmenným kurzom, 

ktorý sa blíži k výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia transakcie.  

Kurzové rozdiely sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku a sú prezentované v rezervnom fonde 

z kurzových rozdielov vo vlastnom imaní. Ak však prevádzka v zahraničí nie je úplne vlastnenou dcérskou 

spoločnosťou, potom sa príslušná časť kurzových rozdielov priradí nekontrolujúcim podielom.. 

iii. Prepočet na prezentačnú menu 

Konsolidovaná účtovná závierka je prezentovaná v mene euro, čo je prezentačnou menou Spoločnosti. 

Majetok a záväzky vrátane goodwillu a úprav reálnej hodnoty pri konsolidácii, sú prepočítané z českých 

korún na eurá výmenným kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Výnosy a 

náklady sú prepočítané z českých korún na eurá výmenným kurzom, ktorý sa blíži k výmenným kurzom 

platným v deň uskutočnenia transakcie.  

Kurzové rozdiely sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku a sú prezentované v rezervnom fonde 

z kurzových rozdielov vo vlastnom imaní. Ak zahraničný majetok ni je 100% dcérskou spoločnosťou, 

príslušná časť kurzových rozdielov sa priradí nekontrolujúcim podielom. 

(c) Nederivátový finančný majetok 

Skupina má nasledujúce finančné nástroje, ktoré nie sú deriváty (nederivátový finančný majetok): finančný 

majetok v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, úvery a pohľadávky, majetok držaný do splatnosti 

a realizovateľný finančný majetok, ktoré sa oceňujú obstarávacou cenou.  

i. Klasifikácia 

Finančné nástroje v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sú tie finančné nástroje, ktoré Skupina drží za 

účelom obchodovania, t. j. za účelom realizácie krátkodobého zisku. Ide o investície a zmluvy, ktoré nie sú 

označené ako zabezpečovacie nástroje. 

Úvery a pohľadávky sú nederivátový finančný majetok s pevnými alebo vopred stanoviteľnými platbami, 

ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu a nie sú klasifikované ako realizovateľné alebo držané do splatnosti, 

ani ako majetok v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Úvery a pohľadávky predstavujú predovšetkým 

úvery poskytnuté iným ako úverovým inštitúciám a pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky. 
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Majetok držaný do splatnosti je nederivátový finančný majetok s pevnými alebo s vopred stanoviteľnými 

platbami s pevným dátumom splatnosti, pri ktorých má Skupina zámer a potrebné predpoklady držať ich 

do splatnosti. 

Realizovateľný finančný majetok je nederivátový finančný majetok, ktorý nie je označený ako majetok 

v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, úvery a pohľadávky, peňažné prostriedky a ekvivalenty 

peňažných prostriedkov ani ako majetok držaný do splatnosti.  

ii. Vykazovanie 

Finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát a realizovateľný finančný majetok sa vykazujú 

ku dňu, kedy Skupina pristúpila k zmluvným podmienkam predmetného nástroja. Finančný majetok 

obstaraný a predaný bežným spôsobom vrátane majetku držaného do splatnosti, sa prvotne vykáže ku dňu 

uzatvorenia obchodu, kedy Skupina pristúpi k zmluvným podmienkam predmetného nástroja.  

Úvery a pohľadávky sa vykazujú ku dňu ich vzniku. 

iii. Oceňovanie 

Pri prvotnom vykázaní sa finančný majetok oceňuje reálnou hodnotou a v prípade finančných nástrojov 

neoceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, zvýšenou o transakčné náklady priamo 

priraditeľné k obstaraniu finančného nástroja. Priraditeľné transakčné náklady súvisiace s finančným 

majetkom oceňovaným reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát 

v období, v ktorom vznikli. Metódy odhadu reálnej hodnoty sú opísané v bode 4 – Určenie reálnej hodnoty.  

Po prvotnom vykázaní sa finančný majetok oceňuje reálnou hodnotou, okrem úverov a pohľadávok 

a nástrojov držaných do splatnosti, ktoré sa oceňujú umorovanou hodnotou zníženou o straty zo zníženia 

hodnoty.  

Pri oceňovaní umorovanou hodnotou sa rozdiely medzi obstarávacou cenou a hodnotou pri splatení sa 

vykazujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania príslušného majetku alebo záväzku, a to za použitia 

efektívnej úrokovej sadzby.  

iv. Zisky straty pri následnom oceňovaní  

U finančného majetku v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa zisky a straty zo zmeny reálnej hodnoty 

vykazujú vo výkaze ziskov a strát.  

U realizovateľného majetku sa zmeny reálnej hodnoty, iné ako straty zo zníženia hodnoty a kurzové 

rozdiely u realizovateľných nástrojov vlastného imania, vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku 

a prezentujú sa vo vlastnom imaní vo fonde z precenenia na reálnu hodnotu. Pri odúčtovaní 

realizovateľného majetku sa kumulatívne zisky a straty v ostatnom komplexnom výsledku prevedú 

do výkazu ziskov a strát. Nákladové a výnosové úroky z realizovateľných cenných papierov sa vykazujú 

vo výkaze ziskov a strát použitím metódy efektívnej úrokovej sadzby. 

v. Odúčtovanie 

Finančný majetok sa odúčtuje, keď uplynuli zmluvné práva na peňažné toky z daného majetku alebo keď 

sa právo na príjem zmluvných peňažných tokov prevedie v transakcii, v ktorej sú prenesené v zásade všetky 

riziká a úžitky z vlastníctva tohto finančného majetku. Akýkoľvek podiel na prevádzanom finančnom 

majetku, ktorý Skupina vytvorí alebo si ponechá, sa vykáže ako samostatný majetok alebo záväzok. 

vi. Kompenzácia finančného majetku a finančných záväzkov 

Ak má Skupina právne vymáhateľné právo na kompenzáciu vykazovaných hodnôt a transakcia sa má 

vysporiadať na netto báze, potom sa finančný majetok a finančné záväzky kompenzujú a vo výkaze 

finančnej pozície sa vykáže výsledná netto hodnota. 

(d) Nederivátové finančné záväzky 

Skupina má nasledovné finančné záväzky, ktoré nie sú deriváty („nederivátové finančné záväzky“): úvery 

a pôžičky, vydané dlhové cenné papiere, bankové kontokorenty, záväzky z obchodného styku a ostatné 

záväzky. Tieto finančné záväzky sa pri prvotnom vykázaní oceňujú ku dňu vysporiadania v reálnej hodnote 
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zvýšenej o priamo priraditeľné transakčné náklady okrem finančných záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz 

ziskov a strát, pri ktorých sa transakčné náklady vykazujú vo výkaze ziskov a strát pri ich vzniku. Finančné 

záväzky sa následne oceňujú umorovanou hodnotou použitím efektívnej úrokovej sadzby, okrem 

finančných záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Metódy odhadu reálnej hodnoty sú opísané 

v bode 4 – Určenie reálnej hodnoty. 

Skupina odúčtuje finančné záväzky, keď sú jej zmluvné záväzky vyrovnané, zrušené alebo uplynuli. 

(e) Derivátové finančné nástroje 

Skupina drží derivátové finančné nástroje na zabezpečenie kurzového, úrokového a komoditného rizika. 

Deriváty sa pri prvotnom vykázaní oceňujú v reálnej hodnote a priraditeľné transakčné náklady sa vykazujú 

vo výkaze ziskov a strát pri ich vzniku. Po prvotnom vykázaní sa deriváty oceňujú reálnou hodnotou 

a zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú tak, ako je uvedené nižšie. 

Iné deriváty, ktoré nie sú určené na obchodovanie 

Ak derivátový finančný nástroj nie je držaný za účelom obchodovania a nie je označený ako spĺňajúci 

podmienky pre zabezpečovacie účtovníctvo, potom sa všetky zmeny jeho reálnej hodnoty ihneď vykážu 

vo výkaze ziskov a strát. 

Oddeliteľné vložené deriváty 

Finančné a nefinančné zmluvy (ktoré samy o sebe nie sú ocenené reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 

a strát) sa posudzujú s cieľom určiť, či obsahujú vložené deriváty. 

Vložené deriváty sa oddelia od hostiteľskej zmluvy a zaúčtujú sa samostatne vtedy, ak ekonomické 

charakteristiky a riziká hostiteľskej zmluvy nie sú úzko prepojené s ekonomickými charakteristikami 

a rizikami vloženého derivátu; samostatný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by spĺňal 

definíciu derivátu; a kombinovaný nástroj sa neoceňuje reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. 

Zmeny reálnej hodnoty oddeliteľných vložených derivátov sa ihneď vykážu vo výkaze ziskov a strát. 

Zabezpečenie peňažných tokov a zabezpečenie reálnej hodnoty 

Väčšina finančných derivátov je držaná za účelom zabezpečenia („hedging“), avšak nespĺňa podmienky 

pre účtovanie o zabezpečení podľa štandardu IAS 39. Tieto deriváty sú určené na obchodovanie a súvisiaci 

zisk a strata zo zmeny reálnej hodnoty sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. 

Zabezpečovacie nástroje, ktoré sa skladajú z derivátov súvisiacich s menovým rizikom, sa klasifikujú buď 

ako zabezpečenie peňažných tokov alebo ako zabezpečenie reálnej hodnoty. 

Od vzniku zabezpečenia Skupina vedie formálnu dokumentáciu zabezpečovacieho vzťahu a cieľov 

a stratégie Skupiny pri riadení rizika pri uskutočňovaní zabezpečenia. Skupina tiež pravidelne vyhodnocuje 

účinnosť zabezpečovacieho nástroja pri kompenzácii rizika zo zmien reálnej hodnoty zabezpečovanej 

položky alebo z peňažných tokov, ktoré sú priraditeľné k zabezpečovanému riziku.  

V prípade zabezpečenia peňažných tokov, sa časť zisku alebo straty zo zabezpečovacieho nástroja, ktorá sa 

považuje za účinné zabezpečenie, vykazuje v ostatnom komplexnom výsledku a neúčinná časť zisku 

alebo straty zo zabezpečovacieho nástroja sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát. Ak zabezpečovací nástroj 

už viac nespĺňa podmienky pre zabezpečovacie účtovníctvo, uplynie alebo je predaný, ukončený alebo 

uplatnený, alebo je zrušené jeho určenie ako zabezpečovacieho nástroja, potom účtovanie o ňom sa zastaví 

prospektívne. Ak sa už nepredpokladá, že dôjde k očakávanej transakcii, potom sa zostatok vo vlastnom 

imaní prevedie do výkazu ziskov a strát.  

V prípade zabezpečenia reálnej hodnoty sa zisk alebo strata z precenenia zabezpečovacieho nástroja na 

reálnu hodnotu vykáže vo výkaze ziskov a strát.  

Transakcie s emisnými kvótami a energiou 

Podľa IAS 39 sa tento štandard vzťahuje na niektoré zmluvy na emisné kvóty a energie. Na základe väčšiny 

kúpnych a predajných zmlúv, ktoré Skupina uzatvára, sa uskutočňujú fyzické kvantitatívne dodávky určené 

k spotrebe alebo k predaju v rámci jej bežnej činnosti. Na takéto zmluvy sa štandard IAS 39 nevzťahuje. 
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Štandard IAS 39 sa nevzťahuje najmä na swapy a forwardové nákupy a predaje s fyzickým dodaním, ak 

príslušná zmluva bola uzatvorená v rámci bežnej činnosti Skupiny. Je to tak v prípade, kedy sú splnené 

všetky nasledujúce podmienky: 

 na základe týchto zmlúv dôjde k fyzickej dodávke; 

 objem nakúpený alebo predaný na základe týchto zmlúv zodpovedá prevádzkovým požiadavkám  

Skupiny; a 

 zmluvu nie je možné považovať za vydanú opciu v zmysle definície štandardu IAS 39. 

Skupina predpokladá, že transakcie vyjednané s cieľom vyrovnať objemy medzi emisnými kvótami 

a záväzkami na nákup a predaj energie sú súčasťou jej bežnej činnosti, a preto sa na nich nevzťahuje 

štandard IAS 39. 

Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje štandard IAS 39, sa vykazujú v reálnej hodnote a zmeny reálnej hodnoty sa 

vykazujú vo výkaze ziskov a strát. Skupina vykazuje výnosy a náklady súvisiace s obchodovaním 

s emisnými kvótami na riadku Emisné kvóty, netto. 

(f) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov predstavujú hotovosť, peniaze v bankách 

a krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou splatnosťou nepresahujúcou tri mesiace. 

(g) Zásoby 

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou, podľa toho, ktorá je nižšia. Čistá 

realizačná hodnota je odhadovaná predajná cena pri bežnej obchodnej činnosti, znížená o predpokladané 

náklady na ich dokončenie a náklady na predaj.  

Nakupované zásoby a zásoby na ceste sú prvotne ocenené obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje kúpnu cenu 

a ďalšie priamo priraditeľné náklady k obstaraniu zásob a ktoré vznikli v súvislosti s ich uvedením na ich 

súčasné miesto a do súčasného stavu. Zásoby podobnej povahy sa oceňujú metódou váženého 

aritmetického priemeru okrem segmentu výroby energie, kde sa používa metóda FIFO („first-in, first-out“). 

Zásoby vlastnej výroby a nedokončená výroba sa prvotne oceňujú vlastnými nákladmi. Výrobné náklady 

predstavujú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť režijných 

nákladov, ktoré sú priamo priraditeľné k výrobe zásob (výrobná réžia). Toto ocenenie zásob sa znižuje na 

ich čistú realizačnú hodnotu, ak je nižšia ako výrobné náklady. 

(h) Zníženie hodnoty  

i. Nefinančný majetok 

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Skupiny, iného 

ako zásob (pozri účtovné metódy bod (g) – Zásoby), investícií v nehnuteľnostiach (pozri účtovné metódy   

(k) – Investície v nehnuteľnostiach) a odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovné metódy (o) – Daň 

z príjmu) posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy o tom, že by mohlo dôjsť k zníženiu 

hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadne návratná hodnota daného majetku. Pre 

goodwill a nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti alebo ktorý ešte nie je k dispozícii na 

používanie, sa odhad návratnej hodnoty uskutočňuje minimálne každý rok k rovnakému dátumu. 

Návratná hodnota majetku alebo jednotky generujúcej peňažné prostriedky je jeho reálna hodnota znížená 

o náklady na predaj alebo hodnota v používaní, podľa toho, ktorá je vyššia. Pri zistení hodnoty v používaní 

odhadované budúce peňažné toky sú diskontované na svoju súčasnú hodnotu použitím diskontnej sadzby 

pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové ocenenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný 

majetok. 

Pre účely testovania zníženia hodnoty sa majetok, ktorý nemožno testovať samostatne, sa priradí do 

najmenšej zistiteľnej skupiny majetku, ktorá generuje peňažné toky z pokračujúceho používania, ktoré sú 

výrazne nezávislé od peňažných tokov z iného majetku alebo skupiny majetku („jednotka generujúca 

peňažné prostriedky“). Pre účely testovania goodwillu na možné zníženie hodnoty, sa jednotka generujúca 
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peňažné prostriedky, ku ktorým bol goodwill priradený, zoskupia tak, aby úroveň, na ktorej sa uskutočňuje 

testovanie na zníženie hodnoty, bola najnižšou úrovňou, na ktorej sa sleduje goodwill pre účely interného 

výkazníctva. Goodwill obstaraný v podnikovej kombinácii sa priradí ku skupinám jednotiek generujúcich 

peňažné prostriedky, u ktorých sa predpokladá, že budú mať úžitok zo synergického pôsobenia danej 

podnikovej kombinácie  

Strata zo zníženia hodnoty sa vykáže vždy, keď účtovná hodnota majetku alebo jeho jednotka generujúca 

peňažné prostriedky presiahne jeho návratnú hodnotu. Straty zo zníženia hodnoty sa vykážu vo výkaze 

ziskov a strát.  

Alokácia strát zo zníženia hodnoty vykázaných u jednotlivých jednotiek generujúcich peňažné prostriedky 

sa uskutočňuje tak, že sa najprv zníži účtovná hodnota goodwillu prideleného touto jednotkou generujúcou 

peňažné prostriedky a potom sa zníži účtovná hodnota ostatného majetku v jednotke generujúcej peňažné 

prostriedky (alebo v skupine jednotiek generujúcich peňažné prostriedky), a to na pomernej báze. 

Strata zo zníženia hodnoty goodwillu sa neruší. U ostatného majetku sa strata zo zníženia hodnoty, ktorá 

bola vykázaná v predchádzajúcich obdobiach, prehodnotí ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že došlo k zníženiu straty alebo k zániku tejto 

straty. Strata zo zníženia hodnoty majetku sa zruší, ak dôjde k zmene odhadov použitých k určeniu 

návratnej hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší iba v takom rozsahu, aby účtovná hodnota majetku 

nepresiahla účtovnú hodnotu, ktorá by bola určená po zohľadnení odpisov, ak by nebola vykázaná strata zo 

zníženia hodnoty. 

Goodwill, ktorý tvorí časť účtovnej hodnoty investície v pridruženom podniku sa nevykazuje samostatne, 

a preto sa ani samostatne netestuje na zníženie hodnoty. Namiesto toho, ak existujú v pridruženom podniku 

objektívne dôkazy možného zníženia hodnoty investície, testuje sa na zníženie hodnoty celá investícia 

v pridruženom podniku ako jeden majetok. 

ii. Finančný majetok (vrátane pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok) 

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený 

reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, sa posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy 

zníženia jeho hodnoty. K zníženiu hodnoty finančného majetku dochádza vtedy, ak objektívne dôkazy 

indikujú, že po prvotnom vykázaní majetku nastala udalosť s negatívnym dopadom na odhadované budúce 

peňažné toky z daného majetku, ktorá sa dá spoľahlivo odhadnúť.  

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku možno počítať nesplácanie dlhu alebo 

nezákonné správanie sa dlžníka, reštrukturalizáciu pohľadávok Skupiny za podmienok, o ktorých by 

Skupina za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený 

konkurzu, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom 

zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich 

reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny. IAS 39 neposkytuje jednoznačné usmernenie k určeniu, 

čo je vo vzťahu k obstarávacej cene významné alebo čo znamená dlhodobé zníženie reálnej hodnoty. Podľa 

zásad Skupiny v tejto súvislosti platí, že poklesy na akciových trhoch sa považujú a budú považovať za 

vážne vtedy, ak sa veľká časť globálnych akciových indexov zníži zo svojich 12 mesačných maxím takmer 

o 50 %, a to po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov (kritériá zníženia hodnoty). 

Návratná hodnota investícií Skupiny v cenných papieroch držaných do splatnosti a pohľadávok ocenených 

umorovanou hodnotou sa vypočíta ako súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov 

diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou (t. j. efektívnou úrokovou sadzbou vypočítanou 

pri prvotnom vykázaní daného finančného majetku). Krátkodobé pohľadávky sa nediskontujú. Pri určení 

návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy úveru schopnosť a výkonnosť dlžníka 

a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán. 

Strata zo zníženia hodnoty cenného papiera držaného do splatnosti alebo pohľadávky ocenenej umorovanou 

hodnotou sa zruší, ak následné zvýšenie návratnej hodnoty možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá 

nastala po vykázaní straty zo zníženie hodnoty. 

Straty zo zníženia hodnoty realizovateľných investičných cenných papierov sa vykazujú tak, že sa 

kumulatívna strata, ktorá bola vykázaná v ostatnom komplexnom výsledku a prezentovaná vo fonde 
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z precenenia na reálnu hodnotu vo vlastnom imaní, prevedie do výkazu ziskov a strát. Kumulatívna strata, 

ktorá sa prevedie z vlastného imania do výkazu ziskov a strát a vykáže sa vo výkaze ziskov a strát, 

predstavuje rozdiel medzi obstarávacou cenou po zohľadnení všetkých splátok istiny a odpisov, a súčasnou 

reálnou hodnotou zníženou o straty zo zníženia hodnoty v minulosti vykázaných vo výkaze ziskov a strát. 

Zmeny kumulatívnych strát zo zníženia hodnoty, ktoré súvisia s uplatnením metódy efektívnej úrokovej 

sadzby, sa vykážu ako zložka úrokového výnosu. 

Ak sa reálna hodnota realizovateľného dlhového cenného papiera so zníženou hodnotou v nasledujúcom 

období zvýši a toto zvýšenie môže objektívne súvisieť s udalosťou, ktorá nastala potom, čo bola strata zo 

zníženia hodnoty vykázaná vo výkaze ziskov a strát, potom sa strata zo zníženia hodnoty zruší, pričom 

zrušená hodnota sa vykáže vo výsledku hospodárenia. Prípadné následné zvýšenie reálnej hodnoty 

realizovateľného majetkového cenného papiera sa vykáže v ostatnom komplexnom výsledku. 

(i) Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 

i. Vlastný majetok 

Položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa vykazujú v obstarávacej cene/vlastných nákladoch zníženými 

o oprávky (pozri nižšie) a straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovné metódy (h) – Zníženie hodnoty). 

Otváracie stavy sa vykazujú v čistej účtovnej hodnote, ktorá zahŕňa úpravy z precenenia v rámci procesu 

alokácie kúpnej ceny. 

Obstarávacia cena zahŕňa náklady, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu daného majetku. Vlastné 

náklady majetku vytvoreného vlastnou činnosťou predstavujú náklady na materiál a priame mzdové 

náklady, všetky náklady priamo priraditeľné k uvedeniu majetku do stavu, v ktorom je schopný prevádzky 

určeným spôsobom, a aktivované náklady na úvery a pôžičky (pozri účtovné metódy (n) – Finančné výnosy 

a náklady). Obstarávacia cena/vlastné náklady zahŕňa aj náklady na demontáž a odstránenie jednotlivých 

položiek a uvedenie lokality do pôvodného stavu. 

Nehnuteľný majetok, ktorý sa stavia alebo pripravuje na budúce využitie ako investícia v nehnuteľnostiach 

sa klasifikuje ako nehnuteľnosť, stroje a zariadenia a vykazuje sa v reálnej hodnote, a to až do jeho 

dokončenia, kedy sa klasifikuje ako investícia v nehnuteľnostiach. 

Ak jednotlivé časti položiek nehnuteľností, strojov a zariadení majú rôzne doby použiteľnosti, tieto 

komponenty sa účtujú ako samostatné položky (hlavné komponenty) nehnuteľností, strojov a zariadení. 

ii. Najatý majetok 

Nájmy, pri ktorých na Skupinu prechádzajú v podstate všetky riziká a úžitky charakteristické pre 

vlastníctvo daného majetku, sa klasifikujú ako finančný leasing. Pri finančnom leasingu sa najatý majetok 

oceňuje sumou, ktorá sa rovná reálnej hodnote alebo súčasnej hodnote minimálnych leasingových splátok, 

podľa toho, ktorá je nižšia, na začiatku nájomného vzťahu, po odpočítaní oprávok (pozri nižšie) a strát zo 

zníženia hodnoty (pozri účtovné metódy (h) – Zníženie hodnoty). 

Minimálne splátky nájomného pri finančnom leasingu sa rozdeľujú medzi finančné náklady a zníženie 

nesplateného záväzku. Finančné náklady sú alokované do každého obdobia počas doby trvania nájmu tak, 

aby bola zabezpečená konštantná úroková sadzba na zostávajúcu hodnotu záväzku. 

Iný druh nájmu okrem investícií v nehnuteľnostiach, sa klasifikuje ako operatívny leasing a nevykazuje sa 

vo výkaze finančnej pozície Skupiny.  

Platby na základe operatívneho leasingu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby 

trvania nájmu. 

Pri identifikovaní leasingových zmlúv Skupina posudzuje aj ďalšie kritéria uvedené v interpretácii 

IFRIC 4 – Určenie, či zmluva obsahuje leasing: Skupina posudzuje, či zmluva poskytujúca právo používať 

majetok spĺňa definíciu leasingu. Pri splnení určitých kritérií možno za nájomný vzťah považovať aj 

niektoré nákupné a dodávateľské zmluvy v oblasti energetiky (dodávky elektriny a plynu). 
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iii. Bezodplatne nadobudnutý majetok 

Niektoré plynové zariadenia boli nadobudnuté bezodplatne od obecných a miestnych úradov. Tieto 

zariadenia boli zaúčtované ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia v ocenení zodpovedajúcom nákladom, 

ktoré boli na tento majetok vynaložené obecnými a miestnymi úradmi, so súvzťažným zápisom na účte 

výnosov budúcich období. Výnosy budúcich období sa zúčtovávajú do výkazu ziskov a strát rovnomerne 

vo výške odpisov z bezodplatne nadobudnutého neobežného hmotného majetku. 

iv. Následné náklady 

Následné náklady sa aktivujú iba vtedy, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky spojené 

s príslušnou položkou nehnuteľností, strojov a zariadení budú plynúť do Skupiny a dajú sa spoľahlivo 

oceniť. Všetky ostatné náklady vrátane nákladov na každodenný servis nehnuteľností, strojov a zariadení 

sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 

v. Odpisy 

Odpisy sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas odhadovanej doby použiteľnosti danej 

položky nehnuteľností, strojov a zariadení. Pozemky sa neodpisujú. Najatý majetok sa odpisuje počas doby 

nájmu alebo počas doby použiteľnosti, podľa toho, ktorá je kratšia, pokiaľ nie je primerane isté, že do konca 

doby nájmu Skupina získa k danému majetku vlastnícke právo. 

Predpokladaná doba použiteľnosti je nasledovná: 

 Budovy a stavby elektrární  50 – 100 rokov 

 Budovy a stavby 20 – 80 rokov 

 Stroje, elektrické generátory, plynové 

generátory, turbíny a kotly 20 – 50 rokov 

 Bane a banícky majetok 15 – 30 rokov 

 Distribučná sieť  10 – 60 rokov 

 Stroje a zariadenia 4 – 40 rokov 

 Inventár, doplnky a ostatné 3 – 20 rokov 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa každoročne prehodnocujú ku dňu,             

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. U spoločností, ktoré sa obstarali v súlade s IFRS 3, pre ktoré sa 

uskutočnila alokácia kúpnej ceny, sa doba použiteľnosti prehodnocuje na základe procesu alokácie kúpnej 

ceny. 

(j) Nehmotný majetok 

i. Goodwill a nehmotný majetok obstaraný pri podnikových kombináciách 

Goodwill predstavuje časť obstarávacej ceny podniku, ktorá ku dňu jeho obstarania prevyšuje reálnu 

hodnotu podielu Skupiny na čistom identifikovateľnom majetku obstaranej dcérskej spoločnosti, 

pridruženého podniku alebo spoločného podniku. Pri obstaraní dcérskej spoločnosti / spoločného podniku 

sa goodwill vykazuje ako nehmotný majetok. Pri obstaraní pridruženého podniku sa goodwill zahrňuje do 

účtovnej hodnoty investícií v pridruženom podniku.  

Ak k dátumu obstarania podiel Skupiny na reálnej hodnote identifikovateľného majetku a záväzkov 

dcérskej spoločnosti alebo subjektu účtovaného metódou ekvivalencie prevyšuje obstarávaciu cenu 

podniku, Skupina prehodnotí identifikáciu a ocenenie identifikovateľného majetku a záväzkov 

a obstarávaciu cenu podniku. Prípadný kladný rozdiel z tohto precenenia (záporný goodwill) sa vykáže        

vo výkaze ziskov a strát v tom období, kedy k obstaraniu došlo. 

Pri obstaraní nekontrolujúceho podielu (pri zachovaní kontroly nad daným podnikom) sa goodwill 

nevykazuje. 

Po prvotnom vykázaní sa goodwill oceňuje obstarávacou cenou zníženou o kumulované straty zo zníženia 

hodnoty (pozri účtovné metódy (h) – Zníženie hodnoty) a každoročne sa testuje na zníženie hodnoty.  
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Zisky a straty pri vyradení podniku zahŕňajú účtovnú hodnotu goodwillu vzťahujúcu sa k predávanému 

podniku. 

Nehmotný majetok obstaraný v podnikovej kombinácii sa vykazuje v reálnej hodnote ku dňu obstarania, 

ak ide o nehmotný majetok, ktorý je oddeliteľný alebo ktorý vznikol na základe zmluvných alebo iných 

zákonných práv. Nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti sa neodpisuje a vykazuje sa 

v obstarávacej cene zníženej o straty zo znehodnotenia (pozri účtovné metódy (h) – Zníženie hodnoty). 

Nehmotný majetok s určitou dobou použiteľnosti sa odpisuje počas doby použiteľnosti a vykazuje sa 

v obstarávacej cene zníženej o oprávky (pozri nižšie) a straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovnú metódu 

(h) – Zníženie hodnoty). 

ii. Výskum a vývoj  

Náklady na výskumnú činnosť realizovanú s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky 

a vedomosti sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 

Vývojová činnosť predstavuje plán alebo návrh realizácie nových alebo podstatne zdokonalených výrobkov 

alebo procesov. Náklady na vývoj sa aktivujú iba vtedy, ak sa náklady na vývoj dajú spoľahlivo merať, 

príslušný výrobok alebo proces je technicky a ekonomicky realizovateľný, budúce ekonomické úžitky sú 

pravdepodobné a Skupina má v úmysle vývoj dokončiť, a má dostatočné zdroje na jeho dokončenie, 

a výsledný majetok používať alebo predať. 

V rokoch 2015 a 2014 náklady na vývoj vynaložené Skupinou nespĺňali tieto kritériá. Náklady na vývoj 

preto boli vykázané vo výkaze ziskov a strát.  

iii. Emisné kvóty 

Vykazovanie a oceňovanie   

Emisné kvóty (nakúpené Spoločnosťou alebo pridelené štátom) sú prvotne vykázané v reálnej hodnote. Ak 

existuje aktívny trh, reálna hodnota by mala byť podľa IFRS 13 určená na základe trhovej ceny (pre 

pridelené emisné kvóty sa reálna hodnota určí ako cena ku dňu pridelenia; pre nakúpené emisné kvóty sa 

reálna hodnota zvyčajne rovná ich kúpnej cene). Ak sa určí , že neexistuje aktívny trh, potom sa k určeniu 

reálnej hodnoty použijú alternatívne oceňovacie metódy v súlade s IFRS 13. 

Následne budú emisné kvóty účtované nákladovou metódou ako neobežný nehmotný majetok.  

Pri spotrebe alebo predaji emisných kvót Skupina používa metódu „first-in, first-out“ („FIFO“) v súlade so 

svojimi účtovnými postupmi.  

Zníženie hodnoty emisných kvót 

Vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Skupina posudzuje, či existujú indikátory, že došlo 

k zníženiu hodnoty emisných kvót.  

Ak existujú indikátory, že došlo k zníženiu ich hodnoty, Skupina preverí návratnú hodnotu jednotky 

generujúcej peňažné prostriedky , ku ktorej boli emisné kvóty priradené, aby určila, či tieto hodnoty naďalej 

presahujú účtovné hodnoty predmetného majetku. V prípade, že účtovná hodnota jednotky generujúcej 

peňažné prostriedky je vyššia ako jeho návratná hodnota, došlo k zníženiu hodnoty.  

Akékoľvek identifikované zníženie hodnoty emisných kvót sa zaúčtuje na ťarchu nákladov vo výkaze 

ziskov a strát so súvzťažným zápisom v prospech opravných položiek vo výkaze finančnej pozície.  

Vykazovanie dotácií 

Dotácie sa prvotne vykazujú ako výnosy budúcich období a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát 

systematicky počas doby na splnenie povinnosti, ktorým je príslušný kalendárny rok, a to bez ohľadu na 

to, či jednotka pridelenú dotáciu naďalej drží. Model systematického účtovania výnosov budúcich období 

do výkazu ziskov a strát vychádza z odhadovanej emisie škodlivín v danom mesiaci pri zohľadnení 

odhadovaného krytia odhadovanej celkovej ročnej emisie škodlivín emisnými kvótami pridelenými 

jednotke. Výnosy budúcich období sú zúčtovávané do výkazu ziskov a strát štvrťročne; akékoľvek následné 

aktualizácie odhadu celkových ročných emisií škodlivín sa zohľadnia v nasledujúcom mesačnom alebo 
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štvrťročnom hodnotení. Akékoľvek úbytky certifikátov alebo zmeny v ich účtovnej hodnote nemajú vplyv 

na spôsob, akým sú výnosy z dotácií vykazované.  

Vykazovanie a oceňovanie rezerv 

Rezerva na emisné kvóty sa vykazuje pravidelne v priebehu roka na základe odhadovaného množstva ton 

emitovaného CO2.  

Rezerva sa oceňuje na základe najlepšieho odhadu nákladov potrebných na vyrovnanie súčasnej povinnosti 

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. To znamená, že rezerva sa oceňuje na základe aktuálnej 

účtovnej hodnoty držaných certifikátov, ak je držané dostatočné množstvo certifikátov na vyrovnanie 

súčasného záväzku pri použití metódy FIFO. Spoločnosti v rámci Skupiny identifikujú (v každom období, 

v ktorom sa rezervy oceňujú), ktoré certifikáty sú „vybrané pre vyrovnanie“ rezervy a toto priradenie sa 

konzistentne aplikuje.  

V opačnom prípade, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je nedostatok držaných emisných 

kvót, potom sa rezerva zodpovedajúca tomuto rozdielu ocení v trhovej cene emisných certifikátov ku dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

iv. Software a iný nehmotný majetok 

Software a iný nehmotný majetok obstaraný Skupinou, ktorý má určitú dobu použiteľnosti sa vykazuje 

v obstarávacej cene zníženej o oprávky (pozri nižšie) a o straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovnú metódu 

(h) – Zníženie hodnoty). 

Nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti sa neodpisuje a namiesto toho sa každoročne testuje na 

zníženie hodnoty. Doba jeho použiteľnosti sa na konci každého účtovného obdobia prehodnocuje s cieľom 

zistiť, či udalosti a okolnosti naďalej svedčia v prospech neurčitej doby použiteľnosti. 

v. Odpisy 

Odpisy nehmotného majetku okrem goodwillu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas 

odhadovanej doby použiteľnosti odo dňa, od ktorého je majetok k dispozícii na používanie. Odhadované 

doby použiteľnosti sú nasledovné: 

 Software   2 – 7 rokov 

 Ostatný nehmotný majetok    2 – 20 rokov 

Spôsob účtovania výnosu z nájomného z investícií v nehnuteľnostiach je opísaný v účtovnej metóde (m)        

– Výnosy. 

(k) Investície v nehnuteľnostiach 

Investície v nehnuteľnostiach predstavujú nehnuteľnosti, ktoré Skupina drží buď za účelom získavania 

nájomného alebo pre kapitálové zhodnotenie, prípadne pre obidva tieto účely, ale nie za účelom predaja 

v rámci svojej bežnej činnosti, za účelom výroby alebo dodávky tovaru alebo služieb alebo na 

administratívne účely.  

Investície v nehnuteľnostiach sa oceňujú reálnou hodnotou, ktorú určí nezávislý súdny znalec. Reálna 

hodnota sa určí na základe súčasných cien na aktívnom trhu podobných nehnuteľností v rovnakej lokalite 

a v rovnakom stave, alebo v prípade, ak neexistujú porovnateľné nehnuteľnosti, podľa všeobecne platných 

oceňovacích metód. Zisk alebo strata zo zmeny reálnej hodnoty sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. 

Ak dôjde k zmene v spôsobe užívania nehnuteľnosti a nehnuteľnosť sa preradí do nehnuteľností, strojov a 

zariadení, pre účely ďalšieho účtovania sa ako obstarávacia cena použije jej reálna hodnota ku dňu 

preradenia. 

Spôsob účtovania príjmu z nájomného z investičných nehnuteľností je popísaný v bode (m) poznámok – 

Výnosy.  
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(l) Rezervy 

Rezerva sa vykáže vo výkaze finančnej pozície, ak Skupina má súčasný právny alebo mimozmluvný 

záväzok vyplývajúci z minulej udalosti, ak je pravdepodobné, že splnenie tohto záväzku si vyžiada úbytok 

ekonomických úžitkov a ak je možné príslušnú hodnotu spoľahlivo odhadnúť.  

Rezervy sa vykazujú v očakávanej výške plnenia. Dlhodobé záväzky sa vykazujú ako záväzky v súčasnej 

hodnote predpokladanej výšky ich plnenia, pričom, ak je dopad diskontovania významný, ako diskontná 

sadzba sa použije sadzba pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové hodnotenie časovej hodnoty peňazí 

a riziká špecifické pred daný záväzok. Pravidelné odvíjanie diskontu sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát 

vo finančných nákladoch. 

Vplyv zmien úrokových sadzieb, miery inflácie a ďalších faktorov sa vykazuje vo výkaze ziskov ako strát 

ako prevádzkové výnosy alebo náklady. Zmeny v odhadoch rezerv môžu vzniknúť predovšetkým 

v dôsledku odchýlok od pôvodne odhadovaných nákladov, od zmien v dátume vysporiadania alebo 

zmeneného rozsahu príslušného záväzku. Zmeny odhadov sa vo všeobecnosti vykazujú vo výkaze ziskov 

a strát ku dňu zmeny daného odhadu (viď nižšie). 

i. Zamestnanecké požitky 

Dlhodobé zamestnanecké požitky 

Záväzky týkajúce sa dlhodobých zamestnaneckých požitkov a odmien za služby zamestnancov, okrem 

penzijných plánov, sú definované ako sumy budúcich platieb, na ktoré zamestnanci majú nárok za svoje 

služby v bežnom a predchádzajúcich obdobiach. Budúce záväzky sa diskontujú na súčasnú hodnotu. Ako 

diskontná sadzba sa používa výnos, ktorý ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka plynie z vysoko 

bonitných dlhopisov so splatnosťami, ktoré sa blížia splatnostiam budúcich záväzkov. Precenenie čistých 

záväzkov z programov so stanovenými plneniami (vrátane poistno-matematických ziskov a strát) sa ihneď 

vykáže v ostatnom komplexnom výsledku.  

Príspevky do dôchodkového poistenia vyplývajúce z kolektívnej zmluvy sa účtujú ku dňu, v ktorom 

vznikol nárok na ich zaplatenie.  

Rezerva na zamestnanecké požitky sa vykazuje zvlášť pre dlhodobú a krátkodobú časť požitkov (ak je 

možné ich oddeliť, inak ako pre dlhodobé, ak sa neuplatní IFRS 5). Pôžitok by mohol byť klasifikovaný 

ako krátkodobý vtedy a iba vtedy, ak by celá kategória požitkov bola vysporiadané v lehote do jedného 

roka, ináč musí byť vykázaný ako dlhodobý.  

Penzijné plány 

Podľa štandardu IAS 19, prírastková metóda je jedinou povolenou poistno-matematickou metódou. 

Referenčnou (cieľovou) hodnotou uplatnenou pri ocenení penzijných programov s vopred stanovenými 

dôchodkovými plneniami je súčasná hodnota nárokov na dôchodok súčasných a bývalých zamestnancov 

a oprávnených osôb (súčasná hodnota záväzkov zo zamestnaneckých požitkov). Vo všeobecnosti je nutné 

predpokladať, že nárok na každý jednotlivý požitok v rámci penzijného záväzku vznikal rovnomerne odo 

dňa vzniku pracovného pomeru až do príslušného dňa splatnosti.  

Ak sú na úhradu dôchodkových platieb určené konkrétne majetky plánu, potom tieto majetky programu 

možno započítať oproti dôchodkovým záväzkom a vykázať iba čistý záväzok. Ocenenie existujúcich 

majetkov programu vychádza z reálnej hodnoty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa 

IAS 19.  

Majetok používaný k úhrade dôchodkových záväzkov, ktoré úplne nespĺňajú požiadavky majetku 

programu, sa v súvahe vykazujú ako majetok. V tomto prípade sa neuplatňuje žiadne započítanie oproti 

záväzku, ktorý má byť uhradený. 

Skupina vykazuje všetky poistno-matematické zisky a straty z penzijného plánu ihneď v ostatnom 

komplexnom výsledku a všetky náklady súvisiace so stanoveným penzijným plánom vo výkaze ziskov 

a strát. 

Skupina vykazuje zisky a straty z krátenia alebo vysporiadania penzijného plánu v tom období, kedy ku 

kráteniu alebo vysporiadaniu dôjde. Zisk alebo strata z krátenia alebo vysporiadania obsahuje všetky 
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súvisiace zmeny v reálnej hodnote aktív plánu, zmenu v súčasnej hodnote stanoveného penzijného plánu, 

súvisiace poistno-matematické zisky a straty a náklady minulej služby, ktoré neboli doposiaľ vykázané. 

Krátkodobé zamestnanecké požitky 

Krátkodobé zamestnanecké požitky sa nediskontujú a účtujú sa do nákladov pri poskytnutí príslušnej 

služby. Rezerva na hodnotu, ktorej vyplatenie sa predpokladá v rámci krátkodobých prémiových 

programov alebo programov podielov na zisku, sa vytvorí vtedy, ak Skupina má súčasný právny alebo 

mimozmluvný záväzok vyplatiť tieto sumy za služby poskytnuté zamestnancami a daný záväzok je možné 

spoľahlivo odhadnúť. 

ii. Záruky 

Rezerva na záruky sa vykáže pri predaji príslušných výrobkov alebo služieb. Rezerva sa vypočíta na 

základe historických dát týkajúcich sa záruk, pričom sa všetkým prípadným dôsledkom prideľuje váha 

podľa príslušných pravdepodobností. 

iii. Rezerva na súdne spory 

Urovnanie súdneho sporu predstavuje individuálny potenciálny záväzok. Pri určení najlepšieho odhadu sa 

buď uskutočňujú výpočty predpokladanej hodnoty, kedy sa možným dôsledkom stanoveným na základe 

právnej analýzy prideľuje váha podľa príslušných pravdepodobností, alebo ide o jediný 

najpravdepodobnejší výsledok, podľa potreby upravený so zohľadnením rizík a neistôt. 

iv. Rezerva na emisné kvóty 

Rezerva na emisné kvóty sa vykazuje pravidelne v priebehu roku na základe odhadovaného množstva ton 

emitovaného CO2. Určuje sa na základe najlepšieho odhadu nákladov potrebných na vyrovnanie súčasného 

záväzku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

v. Reštrukturalizácia 

Rezerva na reštrukturalizáciu sa vykáže, ak Skupina schválila podrobný a oficiálny reštrukturalizačný plán 

a reštrukturalizácia sa už buď začala alebo bola verejne oznámená. Na budúce prevádzkové náklady sa 

rezerva netvorí. 

vi. Rezerva na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky 

Záväzky súvisiace s vyradením a demontážou nehnuteľností, strojov a zariadení sa vykazujú v spojitosti 

s prvotným vykázaním príslušného majetku za predpokladu, že tento záväzok možno spoľahlivo odhadnúť. 

Účtovné hodnoty príslušných položiek nehnuteľností, strojov a zariadení sa zvýšia o rovnakú sumu, ktorá 

sa následne odpisuje v procese odpisovania príslušného majetku.. 

Zmena v odhade rezervy na vyradenie a uvedenie nehnuteľností, strojov a zariadení do pôvodného stavu sa 

vo všeobecnosti vykazuje oproti zodpovedajúcej úprave príslušného majetku, bez vplyvu na výkaz ziskov 

a strát. Ak príslušné položky nehnuteľností, strojov a zariadení sú už úplne odpísané, zmeny odhadu sa 

vykážu vo výkaze ziskov a strát. 

Rezerva sa nevykáže na podmienené záväzky súvisiace s vyradením, kedy nie je možné spoľahlivo určiť 

typ, rozsah, načasovanie a súvisiace pravdepodobnosti. 

Rezervy na nápravu ekologických škôd v prípade kontaminácie lokality sa vykážu, ak je lokalita 

kontaminovaná a keď existuje právny alebo mimozmluvný záväzok príslušnú lokalitu asanovať.  

Rezervy na asanáciu sa vykazujú na nasledovné činnosti súvisiace s uvedením do pôvodného stavu: 

 demontáž a odstránenie stavieb; 

 asanácia baní a skládok hlušiny;  

 demontáž prevádzkového zariadenia;  

 zatvorenie závodov a skládok; a 

 uvedenie do pôvodného stavu a rekultivácia dotknutých oblastí.  
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Spoločnosť účtuje súčasnú hodnotu rezerv v období, v ktorom došlo k vzniku záväzku. Záväzok vo 

všeobecnosti vzniká v okamžiku inštalácie majetku alebo narušenia životného prostredia v mieste výroby. 

Pri prvotnom vykázaní záväzku sa súčasná hodnota odhadovaných nákladov sa aktivuje zvýšením účtovnej 

hodnoty súvisiaceho banského majetku. Postupom času sa diskontovaný záväzok zvyšuje, aby odrážal 

zmenu súčasnej hodnoty na základe diskontných sadzieb, ktoré odrážajú súčasné trhové ocenenie a riziká 

špecifické pre daný záväzok. Periodické úročenie (zrušenie doúročenia) je vykázané vo výkaze ziskov 

a strát ako finančný náklad. 

Rezervy na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky zahŕňajú všetky rezervy na 

odstránenie ekologických škôd a na demontáž.   

vii. Nevýhodné zmluvy 

Rezerva na Nevýhodné zmluvy sa vykáže, keď očakávané úžitky, ktoré majú Skupine plynúť z určitej 

zmluvy sú nižšie ako nevyhnutné náklady na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Rezerva sa 

oceňuje súčasnou hodnotou predpokladaných nákladov na ukončenie zmluvy alebo hodnotou 

predpokladaných čistých nákladov na jej pokračujúce plnenie, podľa toho, ktoré sú nižšie. Pred vytvorením 

rezervy Skupina musí vykázať všetky straty zo zníženia hodnoty majetku súvisiaceho so zmluvou. 

(m) Výnosy 

i. Výnosy z predaja vlastných výrobkov a tovaru a z poskytnutých služieb  

Výnosy sa vykážu, ak existujú presvedčivé dôkazy, obvykle vo forme vykonateľnej predajnej zmluvy, že 

významné riziká a úžitky spojené s vlastníctvom boli prevedené na kupujúceho; je pravdepodobné, že 

protihodnota sa obdŕža; súvisiace náklady a možnosť vrátenia tovaru možno spoľahlivo odhadnúť; vedenie 

sa v spojitosti s daným tovarom ďalej neangažuje; a suma výnosu sa dá spoľahlivo oceniť.  

Výnosy z predaja vlastných výrobkov a tovaru v rámci bežnej činnosti sa oceňujú reálnou hodnotou prijatej 

protihodnoty alebo pohľadávky, po zohľadnení obchodných zliav a množstevných zliav. Zľavy sa vykazujú 

ako zníženie výnosu vtedy, kedy sa vykáže výnos z predaja, ak je pravdepodobné, že zľavy budú poskytnuté 

a ich hodnota sa dá spoľahlivo oceniť. 

Výnos z poskytnutých služieb sa vykáže vo výkaze ziskov a strát v pomere podľa stupňa dokončenia 

transakcie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Stupeň dokončenia sa zisťuje podľa prehľadu 

vykonaných prác. Výnos sa nevykáže, ak má Skupina významné pochybnosti o získaní splatnej 

protihodnoty, súvisiacich nákladov alebo o možnosti vrátenie tovaru. 

Výnosy z predaja energie tvoria hlavne výnosy súvisiace s výrobou, predajom a distribúciou elektriny, 

tepelnej energie a predajom plynu a uhlia. 

Ostatné výnosy predstavujú výnosy z činností mimo sektor energetiky. 

Výnosy z predaja elektriny, tepla a plynu 

Výnosy z predaja elektriny, tepla a plynu maloobchodným zákazníkom sa vykazujú pri dodávkach 

elektriny, tepla a plynu na základe periodicky odpočítaného stavu meradiel a zahŕňajú aj odhad hodnoty 

elektriny a spotreby po dni posledného odpočtu v roku. Výnosy medzi dňom posledného odpočtu a koncom 

roka sa stanovia odhadom dennej spotreby s prihliadnutím na poveternostné podmienky a iné faktory, ktoré 

majú vplyv na odhadovanú spotrebu, ako sú: 

 vstupy do systému distribučných spoločností (oceňovaná hodnota) 

 dodávky vysokého a veľmi vysokého napätia (oceňovaná hodnota) 

 odhad strát na sieti 

 odhad dodávky elektriny nízkeho napätia 

Výnosy z predaja uhlia 

Predaj uhlia sa vykazuje v reálnej hodnote prijatého protiplnenia, okrem príslušných daní, ciel, poplatkov, 

zliav a rabatov. Väčšina predajov sa oceňuje ako preprava platená do (CPT), s dodaním na miesto (DAP) 

alebo s dodaním clo platené (DDP). Skupina došla k záveru, že vo všetkých predajných dohodách vystupuje 

ako príkazca, kedy dodáva kompletné dodávky na určené miesta vrátane zodpovednosti za dopravu, 
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manipuláciu a prípadné vyriešenie colných a daňových záležitostí a poistenie. Významná časť produkcie 

Skupiny sa predáva na základe dlhodobých zmlúv, ktoré obsahujú vzorce pre automatické zvyšovanie cien 

alebo ktoré sú pravidelne aktualizované dodatkami, ktorými sa stanovujú ceny na ďalšie obdobie. Výnosy 

z predaja sa však u jednotlivých transakcií vykážu len pri splnení nasledovných kritérií: 

 významné riziká a úžitky súvisiace s vlastníctvom produktu boli prevedené na zákazníka; 

 Skupina sa už ďalej manažérsky neangažuje do miery, ktorá sa obvykle spája s vlastníctvom a už 

nemá ani efektívnu kontrolu nad predaným tovarom; 

 výšku výnosu možno spoľahlivo oceniť; 

 je pravdepodobné, že ekonomické úžitky súvisiace s predajom budú plynúť do Skupiny; a  

 náklady, ktoré boli alebo majú byť vynaložené na predaj, možno spoľahlivo oceniť. 

Všetky tieto podmienky sú vo všeobecnosti splnené, ak je produkt dodaný do miesta určenia stanoveného 

zákazníkom a vlastnícke právo k produktu prejde na zákazníka. Výnosy z predaja sú obvykle predmetom 

úprav na základe kontroly produktu zákazníkom. V prípade dohodnutých rozdielov v objeme alebo 

v kvalite dodaného produktu sa tieto rozdiely zohľadnia ako zníženie alebo zvýšenie (obvykle kvôli vyššej 

kvalite uhlia) vo výnosoch z predaja vykázaných ku dňu predaja. 

Obchod s energiami 

Výnosy z obchodovania s energiami pozostávajú ako z realizovaných (vysporiadaných), tak aj 

z nerealizovaných (zmena reálnej hodnoty) čistých ziskov a strát zo zmlúv o fyzickom a finančnom 

obchodovaní s energiami. 

Deriváty, pri ktorých podkladovým aktívom je komodita 

Zmluvy, ktoré môžu byť uhradené v hotovosti a zmluvy, ktoré nespĺňajú podmienky výnimky pre vlastné 

použitie sa považujú za deriváty určené na obchodovanie. 

Nasledovné postupy sa aplikujú na ostatné komoditní a finančné deriváty, ktoré nie sú označené ako 

zabezpečovacie deriváty a nie sú určené na predaj elektriny zo zdrojov Skupiny alebo na dodávku 

konečnému zákazníkov (aplikuje sa výnimka pre vlastné použitie). 

Deriváty určené na obchodovanie sú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceňované reálnou 

hodnotou. Zmeny reálnej hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. V rámci individuálnej účtovnej 

závierky sa táto zmena ocenenia vykazuje ako zisk alebo strata z finančných činností. Pre účely 

skupinového vykazovania, kde obchodovanie s komoditnými derivátmi tvorí významnú časť celkových 

obchodných činností Skupiny, dopad zmeny ocenenia sa vykazuje ako “Zisk/-strata z komoditných 

derivátov určených na obchodovanie s elektrinou a plynom, netto”, na osobitnom riadku v rámci položky 

“Tržby celkom”. 

ii. Štátne dotácie 

Štátne dotácie sa pri prvotnom vykázaní oceňujú v reálnej hodnote ako výnosy budúcich období, ak existuje 

primeraná istota, že sa dotácia poskytne a že Spoločnosť bude spĺňať podmienky spojené s poskytnutím 

dotácií. Dotácie na úhradu vynaložených nákladov sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát systematicky 

v rovnakých obdobiach, v ktorých sú vykázané náklady, ktoré majú byť z týchto dotácií hradené. Dotácie 

na úhradu nákladov spojené s príslušným majetkom sa systematicky vykazujú vo výkaze ziskov a strát 

počas doby použiteľnosti majetku. 

Dotácie a granty poskytnuté z Európskej únie 

Dotácie a granty sa nevykážu, ak neexistuje primeraná istota, že: 

 spoločnosť splní podmienky na pridelenie dotácií a grantov, a 

 dotácie a granty budú pridelené. 

Dotácie a granty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát systematicky počas období, v ktorých spoločnosť 

vykazuje náklady, ktoré majú byť uhradené z dotácií a grantov. Dotácie a granty, ktorých primárnym 

účelom je umožniť spoločnosti kúpiť, zhotoviť alebo iným spôsobom nadobudnúť neobežný majetok, sa 
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vykazujú ako výnosy budúcich období v súvahe, a vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú na systematickom 

a racionálnom základe počas doby použiteľnosti súvisiaceho majetku. 

iii. Príjmy z nájomného 

Príjmy z nájomného z investícií v nehnuteľnostiach sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú rovnomerne počas 

doby trvania nájomného vzťahu.  

(n) Finančné výnosy a náklady 

i. Finančné výnosy 

Finančné výnosy zahŕňajú výnosové úroky z investovaných prostriedkov, výnosy z dividend, zmeny 

reálnej hodnoty finančného majetku v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, kurzové zisky, zisky 

z predaja investícií v cenných papieroch a zisky zo zabezpečovacích („hedgingových“) nástrojov, ktoré sa 

vykazujú vo výkaze ziskov a strát. Výnosové úroky sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát časovo rozlíšené 

pri použití metódy efektívneho úroku. Výnosy z dividend sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát ku dňu 

vzniku práva Skupiny na dividendy. 

ii. Finančné náklady 

Finančné náklady zahŕňajú nákladové úroky z úverov a pôžičiek, úročenie (zrušenie odúročenia) rezerv 

v čase, kurzové straty, zmeny reálnej hodnoty finančného majetku v reálnej hodnote cez výkaz ziskov 

a strát, poplatky a provízie za platobné transakcie a záruky, straty zo zníženia hodnoty finančného majetku 

a straty zo zabezpečovacích nástrojov, ktoré sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. 

iii. Náklady na úvery a pôžičky 

Náklady na úvery a pôžičky, ktoré vznikajú v súvislosti s obstaraním, výstavbou alebo výrobou 

kvalifikovaného majetku, od jeho obstarania alebo začiatku výstavby alebo výroby do momentu uvedenia 

do užívania, sa aktivujú a následne odpisujú spolu s príslušným majetkom. V prípade špecifických dohôd 

financovania sa použijú náklady na úvery a pôžičky podľa príslušnej dohody. Pri nešpecifických dohodách 

financovania sa náklady na úvery a pôžičky, ktoré sa budú aktivovať, určia ako vážený aritmetický priemer 

nákladov na úvery a pôžičky. 

(o) Daň z príjmov 

Daň z príjmov obsahuje splatnú a odloženú daň. Daň z príjmov sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát okrem 

daní, ktoré súvisia s podnikovou kombináciou alebo s položkami, ktoré sa vykazujú priamo vo vlastnom 

imaní alebo v ostatnom komplexnom výsledku. 

Splatná daň zahrňuje odhad dane (daňový záväzok alebo daňová pohľadávka) vypočítaný zo zdaniteľných 

príjmov alebo strát za vykazované obdobie za použitia daňových sadzieb platných ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, a úprav daňového záväzku z minulých rokov. 

Odložená daň sa počíta súvahovou metódou, ktorá vychádza z dočasných rozdielov medzi účtovnými 

hodnotami majetku a záväzkov pre účely finančného výkazníctva a ich hodnotami pre daňové účely. 

Odložená daň sa nepočíta z nasledovných dočasných rozdielov: dočasné rozdiely, ktoré vznikajú pri 

prvotnom vykázaní majetku a záväzkov v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a ktorá nemá 

vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane; a dočasné rozdiely týkajúce sa investícií 

v dcérskych spoločnostiach a spoločne kontrolovaných podnikoch, ak je pravdepodobné, že tieto rozdiely 

nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti. Odložená daň sa nevykáže pri prvotnom vykázaní goodwillu.  

Výška odloženej dane vychádza z predpokladaného spôsobu realizácie alebo vysporiadania dočasných 

rozdielov s použitím daňových sadzieb podľa zákonov alebo návrhu zákonov, ktoré boli prijaté alebo 

v podstate prijaté do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzájomne započítavajú, ak existuje právne 

vymožiteľné právo započítať splatný daňový záväzok a pohľadávku a vzťahujú sa k daniam z príjmu 

vyrubovanými rovnakým daňovým úradom rovnakému daňovému subjektu, prípadne rôznym daňovým 

subjektom, ale títo majú v úmysle vyrovnať daňové záväzky a pohľadávky netto spôsobom; alebo daňové 

pohľadávky a záväzky budú realizované súčasne. 
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Odložená daňová pohľadávka sa vykáže len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 

ktorému bude možné vyrovnať nevyžité daňové straty, daňové úľavy a odpočítateľné dočasné rozdiely, je 

dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa znižuje v takom rozsahu, v akom je nepravdepodobné, že 

sa bude realizovať súvisiaca daňová výhoda.  

(p) Dividendy 

Dividendy sa vykazujú ako distribúcia v rámci vlastného imania, ktorú schválili akcionári Spoločnosti. 

(q) Neobežný majetok držaný na predaj a skupiny na vyradenia a končiace činnosti 

Neobežný majetok (alebo skupiny na vyradenie obsahujúce majetok a záväzky), o ktorom sa predpokladá, 

že jeho hodnota bude spätne získaná primárne predajom a nie pokračujúcim používaním, sa klasifikuje ako 

držaný na predaj. Bezprostredne pred klasifikáciou ako držaný na predaj, sa majetok (a všetok majetok a 

záväzky v skupine na vyradenie) precení v súlade s príslušnými účtovnými metódami a účtovnými 

zásadami Skupiny. Následne, pri prvotnej klasifikácii ako držaný na predaj, sa neobežný majetok a skupina 

na vyradenie vykážu v účtovnej hodnote alebo v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj (podľa toho, 

ktorá je nižšia). 

Prípadná strata zo zníženia hodnoty skupiny na vyradenie sa najprv priradí ku goodwillu a potom sa úmerne 

priradí k zostávajúcemu majetku a záväzkom. Strata sa nepriradí k zásobám, finančnému majetku, 

odloženej daňovej pohľadávke a investíciám v nehnuteľnostiach, ktoré sú aj naďalej oceňované podľa 

účtovných postupov Skupiny. 

Straty zo zníženia hodnoty pri prvotnej klasifikácii ako „držaný na predaj“ sa vykážu vo výkaze ziskov 

a strát. Rovnaký prístup sa uplatní aj na zisky a straty pri následnom precenení. Zisky presahujúce 

kumulatívne straty zo zníženia hodnoty sa nevykazujú. 

Každý zisk alebo strata z precenenia neobežného majetku (alebo skupiny na vyradenie) klasifikovaného 

ako „držaný na predaj“, ktorý nespĺňa definíciu končiacich činností, sa vykáže vo výkaze ziskov a strát ako 

zisk alebo strata z pokračujúcich činností. 

Všetky samostatné hlavné podnikateľské alebo geografické oblasti prevádzkových činností alebo 

významné časti podniku, pri ktorých sa rozhodlo, že budú predané, sa klasifikujú ako ukončené činnosti a 

vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát na zvláštnom riadku „Zisk/ -strata“ z končiacich činností, po zdanení. 

4. Určenie reálnej hodnoty 

Množstvo účtovných metód a účtovných zásad a zverejňovaných informácií Skupiny vyžaduje určenie 

reálnej hodnoty pre finančný aj nefinančný majetok a záväzky. Reálne hodnoty sa určujú pre účely 

oceňovania a/alebo zverejňovania s použitím nižšie uvedených metód. Ďalšie informácie o predpokladoch 

uplatňovaných pri určení reálnej hodnoty sa tam, kde je to vhodné, uvádzajú v poznámkach v častiach, 

ktoré sa konkrétne týkajú daného majetku alebo záväzku. 

(a) Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia  

Reálna hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení obstaraného v podnikových kombináciách je založená 

na trhových hodnotách alebo na výnosovej metóde. Trhová hodnota majetku je odhadovaná hodnota,           

za ktorú by mohol byť majetok vymenený ku dňu ocenenia medzi ochotným kupujúcim a ochotným 

predávajúcim v transakcii uskutočnenej za obvyklých podmienok po vhodnom marketingu, kedy 

zúčastnené strany boli dobre informované a konajú dobrovoľne z vlastnej vôle. Výnosová metóda 

stanovuje hodnotu majetku na základe jeho schopnosti generovať pre vlastníkov požadované ekonomické 

úžitky. Hlavným cieľom výnosovej metódy je stanoviť hodnotu majetku ako funkciu ekonomického úžitku. 

(b) Nehmotný majetok  

Reálna hodnota nehmotného majetku obstaraného v podnikovej kombinácii sa určí na základe 

diskontovaných peňažných tokov, o ktorých sa predpokladá, že sa dosiahnu z používania alebo prípadného 

predaja majetku.  
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(c) Investície v nehnuteľnostiach  

Reálna hodnota investícií v nehnuteľnostiach je určená nezávislým súdnym znalcom. Reálna hodnota sa 

odhaduje na základe súčasných cien na aktívnom trhu podobných nehnuteľností v rovnakej lokalite 

a v rovnakom stave, alebo kde to nie je možné, podľa všeobecne platných metód oceňovania, ktoré uvažujú 

s agregovanou sumou odhadovaných peňažných tokov, o ktorých sa predpokladá, že sa dosiahnu 

z prenájmu nehnuteľnosti. Na čisté ročné peňažné toky sa potom aplikuje výnos, ktorý odráža špecifické 

riziká inherentne spojené s čistými peňažnými tokmi (diskontovanie). Výsledkom je odhad hodnoty 

nehnuteľnosti. 

Ak je to vhodné, pri oceňovaní sa prihliada k typu nájomníkov, ktorí v súčasnosti nehnuteľnosti užívajú 

alebo sú zodpovední za plnenie záväzkov z nájomného vzťahu, alebo u ktorých možno predpokladať, že 

nehnuteľnosť budú užívať po prenájme uvoľneného bytu, k rozdeleniu zodpovednosti za údržbu a poistenie 

nehnuteľnosti medzi Skupinou a nájomcom, k zostávajúcej dobe ekonomickej životnosti nehnuteľnosti. 

V súvislosti s revíziami nájomného alebo s obnovou nájmu s predpokladaným budúcim zvýšením platieb 

sa má za to, že všetky oznámenia (výpovede) a prípadné proti oznámenia boli podané platným spôsobom 

a v riadnom termíne. 

(d) Zásoby  

Reálna hodnota zásob obstaraných v podnikovej kombinácii sa určí na základe odhadu predajnej ceny 

v bežnej činnosti zníženej o náklady dokončenie a predaj, a primeranej ziskovej marže, ktorá zohľadňuje 

úsilie vynaložené na dokončenie a predaj zásob.  

(e) Nederivátový finančný majetok 

Reálna hodnota finančného majetku v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, investícií držaných do 

splatnosti a realizovateľného finančného majetku je založená na ich kótovanej trhovej cene ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, bez zníženia o transakčné náklady. Ak kótovaná trhová cena nie je 

k dispozícii, vedenie odhadne reálnu hodnotu nástroja za použitia cenových modelov alebo metód na 

základe diskontovaných peňažných tokov. 

V prípadoch, kedy sa používajú metódy diskontovaných peňažných tokov, odhadované budúce peňažné 

toky vychádzajú z najlepších odhadov vedenia a ako diskontná sadzba sa uplatňuje sadzba určená vo 

vzťahu k trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pre nástroj s podobnými podmienkami. 

Ak sa používajú cenové modely, vstupné údaje sú založené na trhovom ocenení ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka. 

Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok s výnimkou nedokončených 

stavebných prác, ale vrátane pohľadávok zo služieb poskytovaných na základe koncesie sa odhaduje ako 

súčasná hodnota budúcich peňažných tokov, diskontovaných trhovou úrokovou sadzbou ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok a investícií držaných do 

splatnosti sa určuje len pre účely zverejnenia.  

(f) Nederivátové finančné záväzky 

Reálna hodnota, ktorá je určená pre účely zverejnenia, sa vypočíta na základe súčasnej hodnoty budúcich 

peňažných tokov z istín a úrokov, diskontovaných trhovou úrokovou sadzbou ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka. Pre finančný leasing sa trhová úroková sadzba sa stanoví podľa podobných 

leasingových zmlúv. 

(g) Deriváty 

Reálna hodnota zmlúv na forwardy na predaj elektriny a plynu je založená na ich kótovanej trhovej cene, 

ak je táto cena k dispozícii. Ak kótovaná trhová cena nie je k dispozícii, potom sa reálna hodnota odhadne 

na základe diskontovania rozdielu medzi zmluvnou forwardovou cenou a súčasnou forwardovou cenou pre 

zostatkovú dobu splatnosti s použitím bezrizikovej úrokovej sadzby (odvodenej z úrokovej sadzby štátnych 

dlhopisov).  
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Reálna hodnota úrokových swapov vychádza z maklérskych odhadov. Primeranosť týchto odhadov sa 

testuje diskontovaním odhadovaných budúcich peňažných tokov podľa podmienok a splatnosti každého 

kontraktu a s použitím trhových úrokových sadzieb pre podobné nástroje ku dňu ocenenia.  

Reálna hodnota ostatných derivátov (kurzových, komoditných, zahraničných spotrebiteľských indexov) 

vložených do zmlúv sa odhaduje diskontovaním rozdielu medzi forwardovými hodnotami a súčasnými 

hodnotami pre zostatkovú dobu splatnosti s použitím bezrizikovej úrokovej sadzby (na základe nulového 

kupónu). 

Reálne hodnoty odrážajú úrokové riziko nástroja a zahŕňajú úpravy s prihliadnutím na úverové riziká 

spoločností Skupiny a protistrany, tam kde je to vhodné. 
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5. Prevádzkové segmenty 

Skupina podniká v deviatich povinne vykazovaných segmentoch podľa IFRS 8: tranzit zemného plynu, 

distribúcia plynu a elektriny, skladovanie plynu, teplárenstvo, výroba elektriny, ťažba uhlia, obchodovanie, 

ostatné aktivity a holdingové spoločnosti. 

Prevádzkové segmenty boli identifikované predovšetkým na základe interných správ využívaných orgánom 

skupiny EPH, ktorý vykonáva hlavnú rozhodovaciu právomoc (predstavenstvo Skupiny), pre priradenie 

zdrojov k týmto segmentom a pre posúdenie ich výkonnosti. Hlavnými indikátormi, ktoré predstavenstvo 

Skupiny využíva k posúdeniu výkonnosti týchto segmentov, sú prevádzkový zisk pred odpismi a záporným 

goodwillom (ďalej len "upravený ziskový ukazovateľ EBITDA”) a kapitálové výdavky. 

i. Tranzit zemného plynu  

Tento segment sa zaoberá presunom zemného plynu od ukrajinských hraníc na Slovensko (eustream, a.s.) 

a v opačnom smere. 

Skupina dopravovala zemný plyn (zmluva obsahuje ustanovenie „ship or pay“) cez Slovenskú republiku 

na základe dlhodobej zmluvy uzavretej s dodávateľom plynu so sídlom v Rusku. Táto zmluva oprávňuje 

dodávateľa plynu k využitiu plynovodov v súlade s prepravnou kapacitou potrebnou k preprave zemného 

plynu k odberateľom v strednej a západnej Európe. Skupina zvážila zmluvné podmienky v ustanovení „ship 

or pay“ zmluvy a prišla k záveru, že toto ustanovenie neobsahuje žiaden derivát a súvisiaci výnos je 

vykazovaný v súlade so znením zmluvy (fixný prvok) a na základe skutočne prepraveného objemu, ktorý 

riadi množstvo plynu obdržaného od prepravcov ako vecné plnenie (viď nižšie).  

Od 1. júla 2006 poskytuje spoločnosť eustream, a.s. na základe tejto dlhodobej zmluvy prístup k prepravnej 

sieti a k prepravným službám. Najvýznamnejším užívateľom (prepravcom) tejto siete je prepravca plynu 

so sídlom v Rusku. Ďalšími odberateľmi sú významné európske plynárenské spoločnosti prepravujúce 

zemný plyn z Ruska a ázijských nálezísk do Európy.  

Najvýznamnejšia časť prepravnej kapacity je využívaná na základe dlhodobých zmlúv. Spoločnosť 

eustream, a.s. takisto ďalej uzatvára krátkodobé zmluvy o preprave v režime „entry-exit“ (vstup-výstup).  

Poplatky za prepravu budú uhradené (refundované) príslušným prepravcom priamo spoločnosti eustream, 

a.s. Od roku 2005 je výška poplatkov plne regulovaná zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

(ďalej len “ÚRSO“). Regulatórny rámec poskytuje stabilné a trvalo udržateľné prostredie pre podnikanie v 

oblasti prepravy. Cenová regulácie je založená na mechanizme porovnávania (zastropovanie ceny bez 

stanovenia výnosového stropu). Tarif je stanovená na základe taríf iných prevádzkovateľov v rámci EÚ, 

ktoré tvoria cenové rozpätie, v ktorého rámci ÚRSO stanoví tarif. Pri uzatvorení zmluvy je tarif stanovený 

ako fixný po dobu platnosti tejto zmluvy. 

Podľa regulačných obchodných a cenových podmienok poskytuje prepravca časť úhrad vo forme zemného 

plynu použitého na prevádzkové účely na pokrytie spotreby plynu pri prevádzke prenosovej siete. V súlade 

s regulačnými obchodnými a cenovými podmienkami má prepravca možnosť zaplatiť túto časť úhrad aj 

peňažitým plnením. 

Vzhľadom na zmluvný charakter prepravnej dohody uzavretej s ruským dodávateľom zemného plynu 

vedenie starostlivo zvážilo zmluvné podmienky s dôrazom na posúdenie skutočnosti, či zmluva neobsahuje 

významné lízingové zmluvy definované v interpretácii IFRIC 4, ktoré by mohli viesť k odúčtovaniu 

prepravného potrubia. Neboli zaznamenané žiadne významné signály svedčiace o takomto lízingovom 

vzťahu a manažment dospel k záveru, že prepravné potrubie by sa malo vykázať na účtoch dlhodobého 

majetku spoločnosti eustream. 

ii.  Distribúcia plynu a elektriny 

Segment distribúcie plynu a elektriny pozostáva z divízie pre distribúciu elektrickej energie, divízie pre 

distribúciu plynu a divízie pre dodávku energií. Divízia pre distribúciu elektrickej energie distribuuje 

elektrickú energiu v stredoslovenskom regióne. Divízia pre distribúciu plynu zodpovedá za distribúciu 

zemného plynu takmer v rámci celej distribučnej siete na Slovensku. Divízia pre dodávku energií dodáva 

primárne elektrickú energiu a zemný plyn koncovým zákazníkom v ČR a SR . Tento segment predstavujú 
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predovšetkým spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., SPP –distribúcia, a.s., Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej len "SSE-Distribúcia”) a EP ENERGY TRADING, a.s. 

Dcérske spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. a SSE - Distribúcia, ktoré zaisťujú distribúciu zemného plynu 

a elektriny, sú zo zákona povinné poskytovať antidiskriminačný prístup do distribučnej siete. Ceny za 

distribúciu sú predmetom preverovania a schvaľovania zo strany ÚRSO. Obidve spoločnosti prevádzkujú 

svoju činnosť v rámci podobného regulatórneho rámca, kedy povolené výnosy vychádzajú zo štandardnej 

regulovanej základne aktíva (ďalej len "RAB"), vynásobenej povoleným váženým priemerom ceny 

kapitálu (WACC), ktorý zahŕňa vhodné prevádzkové výdavky, a ďalej z povolených odpisov, a to v súlade 

s regulatórnymi rámcami platnými v iných európskych krajinách. Všetky kľúčové parametre cenových 

taríf sú stanovené pre regulatórne obdobie piatich rokov. 

Predaj zemného plynu stredne veľkým a veľkým odberateľom prebieha na základe zmlúv na dodávky 

plynu uzatvorených zvyčajne na dobu jedného roka alebo viac rokov. Ceny dohodnuté v zmluvách 

zvyčajne zahŕňajú kapacitnú a komoditnú zložku. 

Čo sa týka spoločnosti SSE, ÚRSO reguluje určité aspekty vzťahu spoločnosti SSE s odberateľmi, a to 

vrátane stanovenia cien elektrickej energie a služieb poskytovaných určitým odberateľom SSE. Cena 

elektriny (komodity) je regulovaná pre domácnosti a malé spoločnosti s ročnou spotrebou do 30 MWh, 

kde ÚRSO stanovuje maximálnu výšku hrubého zisku na 1 MWh. Cena elektriny pre veľkoobchodných 

odberateľov nie je regulovaná. 

iii. Skladovanie plynu 

Segment skladovania plynu predstavujú NAFTA a.s. a SPP Storage, s.r.o., ktoré skladujú zemný plyn na 

základe dlhodobých zmlúv v podzemných zásobárňach v Českej republike a na Slovensku.  

Skupina skladuje zemný plyn v dvoch lokalitách v Českej republike a na Slovensku. Skladovacie kapacity 

sú využívané pre injektáž, odber a skladovanie zemného plynu podľa sezónnych potrieb s cieľom 

zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných štandardov pre dodávky zemného plynu v súlade s platnou 

legislatívou a využívať prípady krátkodobých výkyvov ceny plynu na trhu. Poplatky za uskladnenie plynu 

sa zjednávajú podľa dĺžky zmlúv. Výška poplatku za skladovanie plynu závisí predovšetkým na objeme 

zarezervovanej kapacity za rok a na výške ročných cenových indexov. Cena za produkty s vyššou mierou 

doručiteľnosti a flexibility ďalej zahŕňa prirážku. 

iv. Teplárenstvo 

Segment teplárenstva vlastní a prevádzkuje štyri veľkokapacitné elektrárne s kombinovanou výrobou tepla 

a elektriny v Českej republike, prevádzkované predovšetkým vo vysoko efektívnom kogeneračnoch režime, 

ktoré sú predstavované najmä spoločnosťami Elektrárny Opatovice, a.s., United Energy, a.s., Plzeňská 

energetika a.s. a Pražská teplárenská a.s., ktorá prevádzkuje najväčší systém diaľkového vykurovania v 

Českej republike zabezpečujúc dodávky tepla pre hlavné mesto Prahu. Teplo produkované v 

kogeneračných elektrárňach tohto segmentu je dodávané hlavne drobným odberateľom prostredníctvom 

dobre udržiavaných a spoľahlivých systémov diaľkového vykurovania, ktorých je Skupina vo väčšine 

prípadov vlastníkom. Dodávky tepla v Českej republike podliehajú cenovej regulácii. Cena zahŕňa náklady 

a primeranú ziskovú maržu. Spoločnosti EP Sourcing, a.s. a EP Cargo a.s. ako hlavní dodávatelia vyššie 

uvedených spoločností sú tiež zahrnuté do tohto segmentu. 

v. Výroba elektriny 

Segment výroby elektriny zahŕňa predovšetkým investície do zariadení, ktoré sú využívané pre výrobu 

elektrickej energie kondenzačnou metódou. Tieto zariadenia sú umiestnené na trhoch, kde sa nachádza trh 

s aktívnou kapacitou, alebo kde sa očakáva skoré zriadenie takéhoto trhu. Tento segment tvoria 

predovšetkým nedávne obstarania, ako napr. spoločnosť EP Produzione S.p.A. a jej dcérske spoločnosti, 

spoločnosť Ergosud S.p.A., spoločnosť Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérska spoločnosť (EPL). 

Tieto spoločnosti boli nadobudnuté iba za zlomok ich reprodukčnej obstarávacej ceny, ale Skupina verí, 

že tieto aktíva prinesú ich vlastníkom značnú hodnotu, predovšetkým v rámci trhu s aktívnou kapacitou. 

Tento segment ďalej prevádzkuje tri elektrárne s kombinovanou výrobou tepla a elektriny v Maďarsku, 

ktoré sú predstavované spoločnosťou Budapesti Erömü Zrt., ktorá dodáva teplo pre hlavné mesto 

Budapešť a zároveň je veľmi aktívna v oblasti doplnkových služieb a v oblasti výroby elektrickej energie 
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kondenzačné metódou. Cena za výrobu tepla v Maďarsku je regulovaná formou použitia štandardnej 

regulované základne aktíva ("RAB"), vynásobenou povoleným váženým priemerom ceny kapitálu 

(WACC), ktorý zahŕňa vhodné výdavky a povolené odpisy.  

Segment výroby takisto vlastní a prevádzkuje tri solárne elektrárne a drží menšinový podiel v ďalšej 

solárnej elektrárni a väčšinový podiel v jednej veternej elektrárni v Českej republike. Skupina tiež 

prevádzkuje dve solárne elektrárne na Slovensku a zariadenia na výrobu bioplynu na Slovensku.  

Ďalšími spoločnosťami, ktoré sú súčasťou tohto segmentu, sú Helmstedter Revier GmbH (Buschhaus) a 

Saale Energie GmbH. 

vi. Ťažba uhlia 

 Segment ťažby uhlia predstavuje spoločnosť Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH (MIBRAG), 

ktorá ťaží hnedé uhlie a následne ho dodáva elektrárňam v rámci dlhodobých zmlúv o dodávkach. Dvaja 

najväčší odberatelia, elektrárne Lippendorf a Schkopau, sú vysoko efektívne a moderné elektrárne 

fungujúce v pásme základného zaťaženia (tzv. „base load“) a majú v nemeckej energetike dobrú pozíciu, 

pokiaľ ide o ich ekonomický prínos v porovnaní s nákladmi (tzv. pravidlo „merit order“). 

vii. Obchodovanie 

 Segment obchodovania predstavujú predovšetkým spoločnosti EP Commodities, a.s., EP Cargo 

Deutschland GmbH, EP CARGO POLSKA , S.A. , EP Coal Trading Polska S.A. a LokoTrain s.r.o. Tieto 

spoločnosti podnikajú predovšetkým v oblasti obchodovania s komoditami (hlavne s plynom, elektrickou 

energiou a uhlím) a v oblasti zabezpečenia komplexných logistických riešení pre klientov segmentu.  

viii. Ostatné 

Segment ostatné tvoria rozsahom menšie aktivity, ktoré svojím charakterom nepatria do niektorého 

z kľúčových segmentov Skupiny EPH. Najvýznamnejšie spoločnosti z tohto segmentu sú: AISE, 

s.r.o., Mining Services and Engineering Sp. z o.o.  

ix. Holdingové spoločnosti  

Segment holdingové spoločnosti predstavujú predovšetkým spoločnosti Energetický a průmyslový 

holding, a.s., EP Infrastructure, a.s., EP Energy, a.s., Slovak Gas Holding B.V., EPH Gas Holding B.V., 

Seattle Holding B.V., SPP Infrastructure, a.s. a Czech Gas Holding Investment B.V. Zisk podsegmentu 

preto predovšetkým predstavuje dividendy od dcérskych spoločností, finančné náklady a výsledky 

účtovania o obstaraniach.  

Zisk tohto segmentu tak predstavujú najmä dividendy prijaté od dcérskych spoločností, finančné náklady 

a výsledky účtovania o obstaraniach. 
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Výkaz zisku a strát 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 

v tisícoch EUR  Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie 

plynu 

Teplá-

renstvo 

Výroba 

elektriny 

Ťažba 

uhlia 

Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingoé 

spoločnosti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Tržby: energie 776 200 1 869 935 231 143 468 876 1 097 738 323 184 104 436 1 238 4 872 750 - -432 746 4 440 004 

externé výnosy 775 700 1 815 223 180 111 349 532 1 003 224 269 186 45 790 1 238 4 440 004 - - 4 440 004 

medzi-segmentové výnosy 500 54 712 51 032 119 344 94 514 53 998 58 646 - 432 746 - -432 746 - 

Tržby: Ostatné  - 6 019 - 19 436 13 429 70 428 17 633 8 278 135 223 - -15 649 119 574 

externé výnosy - 6 019 - 19 232 13 429 59 237 14 788 6 869 119 574 - - 119 574 

medzi-segmentové výnosy - - - 204 - 11 191 2 845 1 409 15 649 - -15 649 - 

Zisk /-strata z komoditných derivátov 
určených na obchodovanie s elektrinou a 

plynom, netto - 10 445 - - - - 1 345 - 11 790 - - 11 790 

Tržby celkom 776 200 1 886 399 231 143 488 312 1 111 167 393 612 123 414 9 516 5 019 763 - -448 395 4 571 368 

Náklady na predaj: Energie -43 500 -1 318 579 -20 754 -258 332 -659 445 -64 227 -103 245 - -2 468 082 - 379 378 -2 088 704 

externé náklady na predaj -35 106 -1 036 514 -20 666 -238 878 -613 295 -58 914 -85 331 - -2 088 704 - - -2 088 704 

medzi-segmentové náklady na predaj -8 394 -282 065 -88 -19 454 -46 150 -5 313 -17 914 - -379 378 - 379 378 - 

Náklady na predaj: Ostatné - -1 935 687 -47 566 -57 549 -12 207 -12 989 -4 589 -136 148 1 213 75 212 -59 723 

externé náklady na predaj - -1 935 687 -3 504 -26 568 -12 207 -12 833 -4 576 -60 936 1 213 - -59 723 

medzi-segmentové náklady na predaj - - - -44 062 -30 981 - -156 -13 -75 212 - 75 212 - 

Osobné náklady -32 300 -87 502 -23 438 -47 224 -105 877 -136 495 -1 338 -1 704 -435 878 -5 730 - -441 608 

Odpisy -109 300 -170 976 -26 621 -84 622 -46 151 -102 332 -14 -183 -540 199 -128 - -540 327 

Opravy a udržiavanie -1 200 -4 492 -9 -6 120 -45 315 -2 910 -5 -28 -60 079 -31 409 -59 701 

Emisné kvóty, netto 1 000 4 - -3 244 -42 139 -7 403 - - -51 782 - - -51 782 

Záporný goodwill - - - - 285 307 - - - 285 307 - - 285 307 

Dane a poplatky -900 -1 231 -3 302 9 557 -48 630 -9 154 -5 -107 -53 772 -5 - -53 777 

Ostatné prevádzkové výnosy 600 13 468 1 047 14 112 12 869 23 361 85 699 66 241 8 316 -11 503 63 054 

Ostatné prevádzkové náklady -13 100 -60 191 -6 852 -10 181 -82 786 -56 824 -705 -2 256 -232 895 -19 468 10 742 -241 621 

Zisk /-strata z prevádzkovej činnosti 577 500 254 965 151 901 54 692 321 451 25 421 5 198 1 348 1 392 476 -15 833 5 843 1 382 486 
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v tisícoch EUR  Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie 

plynu 

Teplá-

renstvo 

Výroba 

elektriny 

Ťažba 

uhlia 

Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingové 

spoločnosti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Finančné výnosy 11 900 2 121 939 8 667 10.862 1 731 -135 7 495 43 580 *1 772 828 *-1 784 310 32 098 

externé finančné výnosy 900 634 586 7 365 10 309 273 -109 7 506 27 464 4 634 - 32 098 

medzi-segmentové finančné výnosy 11 000 1 487 353 1 302 553 1 458 -26 -11 16 116 *1 768 194 *-1 784 310 - 

Finančné náklady -43 700 -20 039 -7 238 -16 781 -24 978 -28 810 -75 -3 930 -145 551 -228 982 113 903 -260 630 
Zisk /-strata z derivátových finančných 

nástrojov -600 -1 655 - 556 -41 673 - - 119 -43 253 -6 368 - -49 621 

Podiel na zisku /-strata subjektov účtovaných 
metódou ekvivalencie, po zdanení - 448 3 815 -80 -1 494 1 703 - -4 093 299 4 500 - 4 799 

Zisk /-strata z vyradenia dcérskych 

spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 
spoločných podnikov a pridružených 

podnikov - - - - - - - - - -1 407 - -1 407 

 

Zisk /-strata pred zdanením 545 100 235 840 149 417 47 054 264 168 45 4 988 939 1 247 551 *1 524 738 *-1 664 564 1 107 725 

             

Daň z príjmov -138 800 -62 486 -36 032 -8 510 -10 371 4 206 -986 -272 -253 251 -16 211 - -269 462 

Zisk /-strata za rok pred ukončenými 

činnosťami  406 300 173 354 113 385 38 544 253 797 4 251 4 002 667 994 300 *1 508 527 *-1 664 564 838 263 

Zisk /-strata za rok z ukončených činností - - - - - - - - - - - - 

Zisk /-strata za účtovné obdobie 406 300 173 354 113 385 38 544 253 797 4 251 4 002 667 994 300 *1 508 527 *-1 664 564 838 263 

* Suma 1 659 136 tisíc EUR je priraditeľná k dividendám v rámci skupiny, ktoré boli primárne vykázané spoločnosťami Slovak Gas Holding B.V.,  Czech Gas Holding Investment B.V., SPP Infrastructure, a.s. a EP Energy, a.s. 

Ostatné finančné informácie:             

 Upravená EBITDA(1) 686 800 425 941 178 522 139 314 82 295 127 753 5 212 1 531 1 647 368 -15 705 5 843 1 637 506 

1) Upravená EBITDA predstavuje zisk z prevádzkovej činnosti navýšený o odpisy pozemkov, budov a zariadení a odpisy nehmotného majetku (nezahŕňa záporný goodwill, ak aplikovateľné). Viď nižšie výklad upravenej EBITDA.  
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Za rok končiaci sa 31. decembra 2014 

 
v tisícoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie 

plynu 

Teplá-

renstvo 

Výroba 

elektriny 

Ťažba 

uhlia 

Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingové 

spoločnosti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Tržby: energie 629 900 1 816 005 220 053 440 700 214 592 339 221 - 39 764 3 700 235 70 350 -237 826 3 532 759 

externé výnosy 629 900 1 791 800 188 942 326 323 198 508 287 172 - 39 764 3 462 409 70 350 - 3 532 759 

medzi-segmentové výnosy - 24 205 31 111 114 377 16 084 52 049 - - 237 826 - -237 826 - 

Tržby: Ostatné  - 10 937 - 20 959 4 144 71 375 12 534 11 870 131 819 - -12 931 118 888 

externé výnosy - 10 937 - 20 959 4 144 59 648 12 534 10 666 118 888 - - 118 888 

medzi-segmentové výnosy - - - - - 11 727 - 1 204 12 931 - -12 931 - 

Zisk /-strata z komoditných derivátov 
určených na obchodovanie s elektrinou a 

plynom, netto - 13 217 - - - - - - 13 217 - - 13 217 

Tržby celkom 629 900 1 840 159 220 053 461 659 218 736 410 596 12 534 51 634 3 845 271 70 350 -250 757 3 664 864 

Náklady na predaj: Energie -39 900 -1 322 852 -21 695 -255 608 -133 380 -54 974 -4 - -1 828 413 -68 501 249 353 -1 647 561 

externé náklady na predaj -39 900 -1 162 392 -21 695 -233 035 -69 895 -52 139 -4 - -1 579 060 -68 501 - -1 647 561 

medzi-segmentové náklady na predaj - -160 460 - -22 573 -63 485 -2 835 - - -249 353 - 249 353 - 

Náklady na predaj: Ostatné - -2 756 -203 -13 511 -2 857 -12 474 -12 204 -26 384 -70 389 361 544 -69 484 

externé náklady na predaj - -2 756 -203 -13 229 -2 857 -12 474 -12 204 -26 122 -69 845 361 - -69 484 

medzi-segmentové náklady na predaj - - - -282 - - - -262 -544 - 544 - 

Osobné náklady -35 600 -84 449 -24 016 -46 737 -39 912 -132 647 -137 -26 611 -390 109 -7 571 - -397 680 

Odpisy -118 700 -173 982 -25 215 -89 785 -26 328 -102 632 -1 -10 464 -547 107 -1 315 - -548 422 

Opravy a udržiavanie -1 300 -2 053 -13 -8 939 -1 103 -1 236 - -1 187 -15 831 -652 392 -16 091 

Emisné kvóty, netto 1 500 2 -138 -4 519 -8 328 -7 461 - - -18 944 - - -18 944 

Záporný goodwill -900 -1 506 -3 203 -1 168 -1 991 -9 616 -7 -1 761 -20 152 -12 - -20 164 

Dane a poplatky 1 800 9 831 245 13 827 12 275 23 318 91 308 61 695 6 793 -6 529 61 959 

Ostatné prevádzkové výnosy -12 000 -60 266 -1 498 -9 689 -26 454 -57 274 -103 10 056 -157 228 -9 531 4 326 -162 433 

Zisk /-strata z prevádzkovej činnosti 424 800 202 128 144 317 45 530 -9 342 55 600 169 -4 409 858 793 -10 078 -2 671 846 044 
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v tisícoch EUR 

 
v tisícoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie 

plynu 

Teplá-

renstvo 
Výroba 

elektriny 
Ťažba 

uhlia 
Obchodo-

vanie 
Ostatné 

aktivity 
Celkom Holdingové 

spoločnosti 
Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Finančné výnosy 29 900 8 283 137 1 878 4 051 1 731 8 8 008 53 996 *551 899 *-557 576 48 319 

externé finančné výnosy 1 200 1 883 137 267 3 524 1 285 8 8 008 16 312 32 007 - 48 319 

medzi-segmentové finančné výnosy 28 700 6 400 - 1 611 527 446 - - 37 684 *519 892 *-557 576 - 

Finančné náklady -31 100 -12 875 -4 497 -22 787 -21 041 -24 429 -41 -15 307 -132 077 -253 515 125 946 -259 646 
Zisk /-strata z derivátových finančných 

nástrojov 1 900 -480 - -171 -120 - 521 -142 1 508 -22 390 - -20 882 

Podiel na zisku /-strata subjektov 

účtovaných metódou ekvivalencie, po 

zdanení - - 3 063 600 -2 474 1 044 - -8 311 -6 078 2 700 - -3 378 
Zisk /-strata z vyradenia dcérskych 

spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 

spoločných podnikov a pridružených 
podnikov - - - - - - - - - 108 681 - 108 681 

Zisk /-strata pred zdanením 425 500 197 056 143 020 25 050 -28 926 33 946 657 -20 161 776 142 *377 297 *-434 301 719 138 

Daň z príjmov -108 200 -49 935 -36 121 -4 760 -2 360 -5 305 -133 2 604 -204 210 -20 732 - -224 942 

Zisk /-strata za rok pred ukončenými 

činnosťami  317 300 147 121 106 899 20 290 -31 286 28 641 524 -17 557 571 932 *356 565 *-434 301 494 196 

Zisk /-strata za rok z ukončených činností - - - - - - - - - -22 758 - -22 758 

Zisk /-strata za účtovné obdobie 317 300 147 121 106 899 20 290 -31 286 28 641 524 -17 557 571 932 *333 807 *-434 301 471 438 

* Suma 435 841 tisíc EUR je priraditeľná k dividendám v rámci skupiny, ktoré boli primárne vykázané spoločnosťami Slovak Gas Holding B.V., Czech Gas Holding Investment B.V., SPP Infrastructure, a.s. a EP Energy, a.s. 

Ostatné finančné informácie:       
 

  

Upravená EBITDA(1) 543 500 376 110 169 532 135 315 
16 986 158 232 170 6 055 1 405 900 -8 763 -2 671 1 394 466 

1) Upravená EBITDA predstavuje zisk z prevádzkovej činnosti navýšený o odpisy pozemkov, budov a zariadení a odpisy nehmotného majetku (nezahŕňa záporný goodwill, ak aplikovateľné). Viď nižšie výklad upravenej EBITDA. 
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Odsúhlasenie ukazovateľa EBITDA k jeho najbližšiemu IFRS ukazovateľovi 

Upravená EBITDA nie je termín, ktorý je priamo definovaný v IFRS. Tento ukazovateľ určili členovia predstavenstva za účelom poskytnúť dodatočné informácie 

o meraní ekonomickej výkonnosti podnikateľských aktivít Skupiny. Nemal by sa však používať ako náhrada za ukazovateľ čistého príjmu, výnosov, prevádzkových 

peňažných tokov či iných ukazovateľov, ako vyplýva z IFRS. Tento ukazovateľ, ktorý nie je zhodný s IFRS, by nemal byť používaný izolovane a súčasne by nemal 

byť porovnávaný s podobne nazvanými ukazovateľmi používanými v iných spoločnostiach.   

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 

 v tisícoch EUR  Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie 

plynu 

Teplá-

renstvo 

Výroba 

elektriny 

Ťažba 

uhlia 

Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingo-

vé 

spoločnos-

ti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Zisk /-strata z prevádzkovej 

činnosti 577 500 254 965 151 901 54 692 321 451 25 421 5 198 1 348 1 392 476 - 15 833 5 843 1 382 486 

             

Odpisy 109 300 170 976 26 621 84 622 46 151 102 332 14 183 540 199 128 - 540 327 

Záporný goodwill - - - - -285 307 - - - -285 307 - - -285 307 

Upravená EBITDA 686 800 425 941 178 522 139 314 82 295 127 753 5 212 1 531 1 647 368 - 15 705 5 843 1 637 506 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2014 

v tisícoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie 

plynu 

Teplá-

renstvo 

Výroba 

elektriny 

Ťažba 

uhlia 

Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingo-

vé 

spoločnos-

ti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 
Prevádzkový výsledok 

hospodárenia 424 800 202 128 144 317 45 530 -9 342 55 600 169 -4 409 858 793 -10 078 -2 671 846 044 

             

Odpisy 118 700 173 982 25 215 89 785 26 328 102 632 1 10 464 547 107 1 315 - 548 422 

Záporný goodwill - - - - - - - - - - - - 

Upravená EBITDA 543 500 376 110 169 532 135 315 16 986 158 232 170 6 055 1 405 900 -8 763 -2 671 1 394 466 
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Neobežný majetok a záväzky 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 

 

v tisícoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie plynu 

Teplárenstvo Výroba 

elektriny 

Ťažba uhlia Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingové 

spoločnosti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Majetok vykazovaného 

segmentu 3 161 500 4 010 082 860 516 960 618 1 634 783 861 922 36 170 119 251 11 644 842 3 086 360 -3 421 324 11 309 878 

Záväzky vykazovaného 

segmentu -1 991 947 -1 595 701 -517 562 -512 499 -1 204 542 -806 922 -25 228 -73 560 -6 727 761 -5 215 058 3 421 324 -8 521 495 

Prírastky hmotného a 

nehmotného majetku 11 000 94 112 11 844 132 724 72 422 71 788 564 1 101 395 555 292 - 395 847 

Prírastky hmotného a 

nehmotného majetku (bez 

emisných kvót) 10 100 94 112 11 416 114 162 34 794 65 672 564 1 103 331 923 292 - 332 215 

Subjekty účtované metódou 

ekvivalencie - 1 590 24 732 6 817 129 803 24 316 - 34 949 222 207 24 800 - 247 007 

 

Za rok končiaci 31. decembra 2014 

 

v tisícoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Sklado-

vanie plynu 

Teplárenstvo Výroba 

elektriny 

Ťažba uhlia Obchodo-

vanie 

Ostatné 

aktivity 

Celkom Holdingové 

spoločnosti 

Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 

Majetok vykazovaného 

segmentu 3 509 509 4 920 652 629 225 973 568 432 927 861 846 12 645 116 814 11 457 186 2 806 614 -4 007 080 10 256 720 

Záväzky vykazovaného 

segmentu -1 391 567 -2 427 266 -312 672 -511 872 -447 739 -769 923 -8 297 -73 137 -5 942 473 -5 782 436 4 008 365 -7 716 544 

Prírastky hmotného a 

nehmotného majetku 55 420 53 943 13 545 67 024 13 710 52 231 2 12 208 268 083 187 - 268 270 

Prírastky hmotného a 

nehmotného majetku (bez 

emisných kvót) 52 820 53 943 13 080 49 406 5 037 50 487 2 12 208 236 983 187 - 237 170 

Subjekty účtované metódou 

ekvivalencie - - 20 917 13 044 90 111 24 220 - 37 436 185 728 20 303 - 206 031 
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Geografické informácie 

Pri zverejňovaní informácií podľa geografických oblastí, výnosy segmentu vychádzajú z geografickej polohy zákazníkov a majetok segmentu vychádza z 

geografického umiestnenia majetku. 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 

v tisícoch EUR  Česká 

republika Slovensko Nemecko Taliansko 

Spojené 

kráľovstvo Maďarsko 

 

Ostatné 

Segmenty 

celkom 
         

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 717 745 6 120 753 666 483 355 179 34 151 50 996 1 889 7 947 196 

Nehmotný majetok 139 396 131 418 86 433 2 414 31 066 20 864 47 411 638 

Investície v nehnuteľnostiach - - - - - - 2 531 2 531 

Celkom 857 141 6 252 171 752 916 357 593 65 217 71 860 4 467 8 361 365 

 

v tisícoch EUR  Česká 

republika Slovensko Nemecko Taliansko 

Spojené 

kráľovstvo Maďarsko 

 

Ostatné 

Segmenty 

celkom 
 

        
Tržby: Elektrina 259 230 887 422 145 273 445 390 404 483 11 419 116 815 2 270 032 

Tržby: Plyn 196 304 1 298 176 22 390 39 9 884 - 54 335 1 581 128 

Tržby: Uhlie 28 921 2 245 252 909 4 191 - 526 378 289 170 

Tržby: Teplo 284 611 - 2 435 - - 10 297 1 237 298 580 

Tržby: Ostatné energetické produkty - - - - 1 094 - - 1 094 

Tržby: Ostatné 25 836 7 339 64 190 8 708 - 605 12 896 119 574 
Zisk /-strata z komoditných derivátov 

určených na obchodovanie s elektrinou 

a plynom, netto 11 821 - 31 - 

- - - 

- 11 790 

Celkom 806 723 2 195 151 487 197 458 328 415 461 22 847 185 661 4 571 368 

 

Geografická oblasť Ostatné predstavuje výnosy hlavne z Poľska, Švajčiarska a Luxemburska. 
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Za rok končiaci sa 31. decembra 2014 

v tisícoch EUR 

Česká republika Slovensko Nemecko 

 

Ostatné Segmenty celkom 
      

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 674 527 6 320 075 710 129 1 091 7 705 822 

Nehmotný majetok 137 921 140 170 90 094 48 368 233 

Investície v nehnuteľnostiach - - - - - 

Celkom 812 448 6 460 245 800 223 1 139 8 074 055 

 

v tisícoch EUR 

Česká republika Slovensko Nemecko 

 

Ostatné Segmenty celkom 
      
Tržby: Elektrina 324 139 913 033 221 199 33 308 1 491 679 

Tržby: Plyn 306 853 1 100 927 4 195 23 052 1 435 027 

Tržby: Uhlie 25 351 574 269 632 39 167 334 724 

Tržby: Teplo 268 966 - 2 363 - 271 329 

Tržby: Ostatné 29 196 5 948 63 653 20 091 118 888 
Zisk /-strata z komoditných derivátov 

určených na obchodovanie s elektrinou 

a plynom, netto 13 217 - - - 13 217 

Celkom 967 722 2 020 482 561 042 115 618 3 664 864 

 

Geografická oblasť Ostatné predstavuje výnosy hlavne z Poľska, Maďarska, Švajčiarska a Luxemburska 
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6. Obstarania a vklady do dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 

spoločných podnikov a pridružených podnikov 

(a) Obstarania  

i. 31. december 2015 

 v tisícoch EUR Dátum 

obstarania 

Kúpna 

cena 

 

Platba 

 

Iná 

protihodnota 

Obstaraný 

podiel na 

vlastnom 

imaní 

Podiel na 

vlastnom 

imaní po 

obstaraní 

      % % 

 Nové dcérske spoločnosti       

 Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej 

dcérska spoločnosť (EPL) 15.1.2015 81 583 -81 583 - 100 100 

 EP Produzione S.p.A., jej dcérske 

spoločnosti a Ergosud S.p.A. (skupina 

EPP) 1.7.2015 -52 257 -27 743 (3)80 000   

 LokoTrain s.r.o. 21.7.2015 1 108 -1 108 - 65 65 

 Optimum Energy, s.r.o. 1.8.2015 4 890 -4 890 - 100 100 

 Budapesti Erömü Zrt. (BERT) 10.12.2015 (2)5 504 - (1)(2)-5 504 95,62 95,62 

 Celkom  40 828 -115 324 -74 496 - - 

(1) Predstavuje odhadovaný budúci záväzok podmienený výsledkami z operačnej činnosti BERT.  

(2) Kúpna cena nezahŕňa 28 999 tisíc EUR, ktoré Skupina zaplatila za pohľadávku z úveru od spoločnosti BERT 

postúpeného z predávajúceho na kupujúceho. Úver nie je prezentovaný v bode 6(b) – Vplyv obstarania, vyplývajúci zo 

zmeny kontroly, pretože je eliminovaný v konsolidácii spolu s príslušným záväzkom spoločnosti BERT voči kupujúcemu. 

(3) Skupina prijala platbu od predávajúceho v celkovej hodnote 80 000 tisíc EUR za akcie Ergosud S.p.A. ako protihodnotu 

za prevzaté záväzky, ktoré boli súčasťou transakcie. 

Obstaranie nekontrolujúcich podielov 

28. januára 2015 NPTH, a.s. obstarala 0,35% podiel a 30. marca 2015 ďalší 0,07% podiel na spoločnosti 

Pražská teplárenská a.s. Táto transakcia mala za následok zvýšenie celkového podielu z 73,40 % na 73,82 % 

a odúčtovanie nekontrolujúceho podielu v hodnote 1 221 tisíc EUR.  

16. septembra 2015 EPE obstarala 40% podiel v EP Cargo a.s. za 3 947 tisíc EUR a stala sa tak 100% 

vlastníkom. Táto transakcia mala za následok odúčtovanie nekontrolujúceho podielu v hodnote 2 183 tisíc 

EUR. 

ii.  31. december 2014 

 v tisícoch EUR Dátum 

obstarania 

Kúpna 

cena 

 

Platba 

 

Iná 

protihodnota 

Obstaraný 

podiel na 

vlastnom 

imaní 

Podiel na 

vlastnom 

imaní po 

obstaraní 

      % % 

 Nové dcérske spoločnosti       

 WOOGEL LIMITED 18.3.2014 - - - 25 25 

 EP Cargo a.s. 31.7.2014 5 803 -5 803 - 60 60 

 Celkom  5 803 -5 803 - - - 

18. marca 2014 Skupina obstarala 25 % podiel (spojených s manažérskou kontrolou) v spoločnosti 

WOOGEL LIMITED. WOOGEL LIMITED obstarala spoločnosť DCR INVESTMENT a.s. 

(predchádzajúca spoločnosť EPH Financing I, a.s.) od EPH. V dôsledku tejto transakcie finančný podiel v 

spoločnosti DCR INVESTMENT, a.s. (predchádzajúca spoločnosť EPH Financing I, a.s.) sa znížil na 25 %. 

31. júla 2014 Skupina obstarala 60 % podiel v spoločnosti EP Cargo a.s. za 5 803 tisíc EUR. Záväzok z 

kúpnej ceny nebol k 31. decembru 2014 vysporiadaný. 
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Čiastočné vyradenia – strata kontroly 

v tisícoch EUR Dátum 

vyradenia/ 

obstarania 

Kúpna 

cena 

Platba Iná 

protihodnota (1) 

Podiel na 

vlastnom 

imaní 

pred 

preda-

jom 

Podiel na 

vlastnom 

imaní po 

predaji 

     % % 

Nový pridružený podnik       

Przedsiebiorstwo Górnicze 

Silesia Sp. z o.o. 25.8.2014 - - 29 826 99,91 38,93 

Celkom  - - 29 826 - - 

(1)  Reálna hodnota obstaraných podielov ku dňu obstarania. 

25. augusta 2014 Skupina predala svoj 61 % podiel v spoločnosti Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. 

z o.o. Pretože Skupina stratila kontrolu nad touto spoločnosťou, transakcia sa v prvom kroku zaúčtovala 

ako vyradenie dcérskej spoločnosti a ako obstaranie 38,93 % podielu v pridruženom podniku 

v druhom kroku.  

Obstaranie nekontrolujúcich podielov 

3. júla 2014 Severočeská teplárenská, a.s., dcérska spoločnosť spoločnosti United Energy, a.s., obstarala 

8,68 % podielu v spoločnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., čo viedlo k zmene vlastníckeho podielu z 91,32 % 

na 100 %. Podiel 2,37 % bol obstaraný od tretej strany, obstaranie zostávajúceho 6,31 % podielu bolo 

klasifikované ako presun v rámci Skupiny. 
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(b) Vplyv obstarania a postupného obstarania 

i. 31. decembra 2015 

Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty obstaraného majetku a prevzatých záväzkov ku dňu 

obstarania spoločnosti Eggborough Holdco 2 S.à r.l. vrátane jej dcérskej spoločnosti EP Produzione S.p.A., 

jej dcérskych spoločností a Ergosud S.p.A. (EPP Group), LokoTrain s.r.o., Optimum Energy, s.r.o. a 

Budapesti Erömü Zrt. (BERT) je uvedená v nasledovnej tabuľke: 

v tisícoch EUR Účtovná  

hodnota(1) 

Úprava na  

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom(1) 

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemky, budovy 1 337 595 -887 811 449 784 

Nehmotný majetok 5 866 16 499 22 365 

Subjekty účtované metódou ekvivalencie(2) 91 837 -47 886 43 951 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 297 737 -20 343 277 394 

Finančné nástroje - majetok 21 951 - 21 951 

Zásoby 48 788 -503 48 285 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 110 809 - 110 809 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 34 838 -195 34 643 

Odložená daňová pohľadávka - 48 763 48 763 

Rezervy -498 331 59 071 -439 260 

Odložený daňový záväzok -2 053 -7 974 -10 027 

Úvery a pôžičky -86 446 40 281 -46 165 

Finančné nástroje - záväzky -4 119 - -4 119 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -220 998 4 990 -216 008 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 137 474 -795 108 342 366 

Nekontrolujúce podiely   -50 332 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   34 101 

Záporný goodwill z obstarania a postupného obstarania 

dcérskych spoločností   -285 307 

Náklady obstarania   40 828 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   115 324 

Protihodnota získaná, v hotovosti (C)   -80 000 

Protihodnota, ostatná   5 504 

Poskytnutá protihodnota celkom   40 828 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   110 809 

Čistý prírastok /-úbytok peňažných prostriedkov 

(D) = (B – A – C)   75 485 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu  

(2) Predstavuje 50% podiel na vlastnom imaní v prípade spoločnosti Ergosud S.p.A (jednotka účtovaná metódou 

ekvivalencie). 
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ii. 31. decembra 2014 

Reálne hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty obstaraného majetku a prevzatých záväzkov ku dňu 

obstarania spoločnosti EP Cargo a.s. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:    

V tisícoch EUR Účtovná  

hodnota(1) 

Úprava 

na reálnu  

hodnotu(2) 

 2014 

Celkom(1) 

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemky, budovy  129 - 129 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 3 687 - 3 687 

Finančné nástroje – majetok 300 - 300 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 3 477 - 3 477 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -5 698 - -5 698 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 895 - 1 895 

Nekontrolujúce podiely   -758 

Goodwill z obstarania dcérskej spoločnosti   4 666 

Oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   5 803 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   - 

Záväzok z kúpnej ceny, zatiaľ nevysporiadaný   5 803 

Vydané nové akcie   - 

Poskytnutá protihodnota celkom   5 803 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   3 477 

Čistý prírastok /-úbytok peňažných prostriedkov 

(C) = (B – A)   3 477 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100 % podielu. 

(2) Výsledok alokácie kúpnej ceny nebol významný, a preto vedenie Skupiny rozhodlo nevykázať žiadne úpravy na reálnu 

hodnotu vyplývajúce z podnikových kombinácií v roku 2014. 

Tabuľka vyššie neobsahuje vplyv obstarania 25 % podielov v spoločnosti WOOGEL LIMITED a 

obstarania nekontrolujúceho podielu v spoločnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., pretože ich vplyv je 

nevýznamný.  

V roku 2014 skupina EPH dokončila proces alokácie kúpnej ceny (“PPA”) pre spoločnosť SSE, ktorý nemal 

za následok zmeny reálnej hodnoty obstaraného čistého majetku, klasifikácia určitého hmotného majetku 

však bola aktualizovaná. Podrobné informácie o upravených otváracích stavoch hmotného majetku sú 

uvedené v bode 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.  

Viac informácií o najvýznamnejších obstaraniach sú uvedené v Prílohe 1 – Podnikové kombinácie.  

iii. Zdôvodnenie obstaraní 

Strategické zdôvodnenie Skupiny pre realizované obstarania obsahuje niekoľko faktorov, napríklad: 

 Podnikanie dcérskych spoločností Skupiny sa doplňuje s portfóliom EPH; 

 Potenciál pre synergetické efekty; 

 Dcérske spoločnosti majú na trhu výhodnú pozíciu; 

 Príslušné odvetvia majú predpoklady budúceho rastu; 

 Ďalšia vertikálna integrácia segmentu Obchodovanie so segmentom výroba elektriny, napr. 

zabezpečenie dodávok uhlia a plynu pre vlastné uhoľné teplárne a plynové teplárne. 

Vzhľadom na to, že jedným zo strategických cieľov Skupiny je ďalšia expanzia v energetickom sektore 

v krajinách, v ktorých Skupina v súčasnej dobe pôsobí, EPH investuje ako do energetických spoločností, 

tak aj do spoločností, ktoré sú dodávateľmi pre energetický priemysel. Súčasným cieľom Skupiny je 

posilňovať svoju pozíciu a stať sa dôležitým účastníkom na energetickom trhu v strednej 

a východnej Európe. 
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Skupina je presvedčená, že vzhľadom na vývoj trhu majú tieto investície dlhodobú strategickú hodnotu, 

ktorá sa prejavila aj vo forme historického goodwillu v celkovej hodnote 136 816 tisíc EUR. Vývoj 

historického goodwillu je opísaný v bode 17 – Nehmotný majetok (vrátane goodwillu). 

V roku 2015 vznikol z obstarania spoločnosti BERT a skupiny EPP záporný goodwill v hodnote 285 307 

tisíc EUR (v roku 2014: 0 tisíc EUR). Skupina realizovala negatívny goodwill v hodnote 33 085 tisíc EUR 

pri obstaraní spoločnosti BERT vzhľadom k tomu, že predávajúci opúšťal maďarský trh s teplom a 

z dôvodu očakávania Skupiny, že hospodárenie spoločnosti BERT bude udržateľné do budúcnosti, vrátane 

rozšírenia súčasného obchodovania s elektrickou energiou.  

Okrem toho Skupina realizovala záporný goodwill v hodnote 252 222 tisíc EUR pri obstaraní skupiny EPP. 

Podobne ako u spoločnosti BERT, predávajúci (E.ON) odchádzal z talianskeho trhu a majetok bol predaný 

len za zlomok jeho reprodukčnej hodnoty. Skupina ale verí, že ich podnikateľská hodnota je vyššia na 

základe očakávaného úžitku z majetku na talianskom trhu.  

Skupina prehodnotila identifikáciu a ocenenie celého identifikovaného majetku a záväzkov obstaraných 

v týchto podnikových kombináciách; vo vzťahu k zápornému goodwillu dospela k rovnakým výsledkom.  

Nasledujúca tabuľka uvádza informácie o výnosoch a zisku alebo strate obstaraných spoločností, ktoré boli 

zahrnuté do konsolidovaného výkazu komplexného výsledku za vykazované obdobie. 

V tisícoch EUR 2015 celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) 1 082 794 

Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) -404 095 

 

V tisícoch EUR 2014 celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) 9 689 

Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) 894 

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o odhade výnosov a zisku alebo strate, ktoré by boli zahrnuté do 

konsolidované výkazu komplexného výsledku, ak by k obstaraniu došlo na začiatku vykazovaného obdobia 

(tj. k 1. januáru 2015 nebo k 1. januáru 2014); tieto finančné informácie boli odvodené zo štatutárnych 

účtovných závierok alebo účtovných závierok podľa IFRS obstaraných jednotiek. 

v tisícoch EUR 2015 celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci sa 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 

1 412 119 

Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci sa 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 

-612 945 

 

v tisícoch EUR 2014 celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci sa 31. decembra 2014 (dcérske 

spoločnosti)* 

29 340 

Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci sa 31. decembra 2014 (dcérske 

spoločnosti)* 

3 084 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe miestnych finančných informácií podľa 

zákonných predpisov 

Podrobné informácie o najvýznamnejších obstaraniach sú uvedené aj v Prílohe 1 – Podnikové 

kombinácie. 

(c) Podnikové kombinácie – účtovanie o obstaraní v rokoch 2015 a 2014 

Identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky obstaranej spoločnosti boli vykázané a ocenené 

reálnou hodnotou ku dňu obstarania materskou spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. 

(okrem obstaraní pod spoločnou kontrolou, ktoré sa účtujú v čistej účtovnej hodnote); v súlade s vyššie 

uvedeným určené reálne hodnoty boli následne vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti. 

Alokácia celkovej kúpnej ceny medzi obstaraný čistý majetok pre účely vykazovania bola vykonaná za 

pomoci odborných poradcov.  

Oceňovacia analýza vychádza z historických a výhľadových informácií existujúcich ku dňu podnikovej 

kombinácie (a obsahuje aj určité odhady a aproximácie ako sú prognózy v podnikateľskom pláne, doba 
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použiteľnosti majetku, vážený aritmetický priemer zložiek kapitálu). Každá výhľadová informácia, ktorá 

môže mať vplyv na budúcu hodnotu obstaraného majetku je založená na očakávaniach vedenia ohľadom 

toho, aké konkurenčné a ekonomické prostredie bude v danom období existovať.  

Výsledky oceňovacích analýz slúžia aj k určeniu doby odpisovania hodnôt pridelených konkrétnym 

položkám dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.  

Alokácia kúpnej ceny bola uskutočnená pre všetky podnikové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje IFRS 3. 

Úpravy na reálnu hodnotu v dôsledku podnikových kombinácií v roku 2015 sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. 

v tisícoch EUR 

 

Nehmotný 

majetok 

Nehnuteľnosti, 

stroje, 

zariadenia 

(vrátane 

banského 

majetku)  

Ostatné Odložená 

daňová 

pohľadávka

/ (záväzok) 

Celkový 

čistý dopad 

na 

finančnú 

pozíciu 

Dcérska spoločnosť      

Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej 

dcérska spoločnosť - 17 458 -28 537 - -11 079 

EP Produzione S.p.A., jej dcérske 

spoločnosti a Ergosud S.p.A. -194 -856 746 23 671 48 763 -784 506 

Budapesti Erömü Zrt. (BERT) 16 693 -48 523 40 281 -7 974 477 

 16 499 -887 811 35 415 40 789 -795 108 

Úpravy na reálnu hodnotu v dôsledku alokácie kúpnej ceny spoločností LokoTrain s.r.o. a Optimum 

Energy, s.r.o. neboli významné, a preto sa vedenie Skupiny rozhodlo nevykazovať žiadne úpravy na reálnu 

hodnotu z týchto podnikových kombinácií v roku 2015. 

Úpravy na reálnu hodnotu v dôsledku alokácie kúpnej ceny spoločnosti EP Cargo a.s. neboli významné, 

a preto sa vedenie Skupiny rozhodlo nevykazovať žiadne úpravy na reálnu hodnotu z týchto podnikových 

kombinácií v roku 2014. 

(d) Predaj investícií  

i. 31. decembra 2015 

2. apríla 2015 Skupina predala spoločnosť Reatex a.s. v likvidácii a 2. decembra 2015 Skupina zaúčtovala 

predaj 100% podielu v spoločnosti ROLLEON a.s. a ENERGZET, a.s. Dopady tohto vyradenia sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

v tisícoch EUR Čistý majetok vyradený  

v roku 2015 

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemky, budovy 3 956 

Nehmotný majetok 19 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 48 

Zásoby 11 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 622 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 964 

Odložené daňové záväzky -473 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -164 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 4 983 

  

Predajná cena 3 576 

Zisk /-strata z vyradenia -1 407 
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ii. 31. decembra 2014 

4. júna 2014 Skupina zaúčtovala vyradenie svojej 49 % investície v spoločnosti Slovenský plynárenský 

priemysel, a.s. Dopady tohto vyradenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

v tisícoch EUR Čistý majetok predaný  

v roku 2014 

Majetok/skupiny na vyradenie držané na predaj 1 187 460 

Záväzky z majetku/skupín na vyradenie držané na predaj 1 183 088 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky(1) 4 372 

Nekontrolujúce podiely -2 230 

Celkom 2 142 

  

Predajná cena 21 602 

Zisk /-strata z vyradenia 19 460 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade podielu vo výške 100 %. 

25. augusta 2014 Skupina zaúčtovala vyradenie svojho 61 % podielu v spoločnosti Przedsiebiorstwo 

Górnicze Silesia Sp. z o.o. Dopady tohto vyradenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

v tisícoch EUR Čistý majetok vyradený  

v roku 2014 

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemky, budovy 173 099 

Nehmotný majetok 3 152 

Odložená daňová pohľadávka 20 141 

Zásoby 15 185 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 37 718 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 2 409 

Rezervy -16 471 

Úvery a pôžičky -170 266 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -20 018 

Celkom 44 949 

Nekontrolujúce podiely 1 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky vyradené v účtovnej hodnote 44 950 

  

Pridružené podniky vykázané po predaji(1) 29 826 

Predajná cena(2) 104 345 

Zisk /-strata z vyradenia 89 221 

(1) V dôsledku transakcie Spoločnosť vykázala 38,91 % podiel v spoločnosti Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia 

Sp. z o.o. v reálnej hodnote 29 826 tisíc EUR. 

(2) Predajná cena zahŕňa predajnú cenu zaplatenú v hotovosti a úver spoločnosti Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia 

Sp. z o.o., ktorý bol po vyradení v konsolidácii vykázaný prvýkrát. 
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7. Tržby 

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Tržby: Energie    

 z toho: Elektrina  2 270 032  1 491 679 

 Plyn 1 581 128  1 435 027 

 Teplo  298 580  271 329 

 Uhlie 289 170  334 724 

 Iné 1 094  - 

 Energie celkom 4 440 004  3 532 759 

      

 Tržby: Ostatné 119 574  118 888 

     

 Zisk /-strata z komoditných derivátov určených k obchodovaniu s 

elektrinou a plynom, netto 11 790  13 217 

     

 Výnosy z pokračujúcich činností celkom 4 571 368  3 664 864 

Tržby z ostatných predajov predstavujú hlavne predaje lignitového prachu, briketu, sadrovca, náhrady 

nákladov na preprav a nákladov na vyradenie, a výnosy zo služieb poskytovaných tretím stranám v oblasti 

spaľovania splaškových kalov a v oblasti obnovy. 

8. Náklady na predaj 

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Náklady na predaj: Energie    

 Náklady na predaj elektriny 914 333  948 747 

 Náklady na predaj plynu a ostatných energetických produktov 347 889  334 093 

 Spotreba uhlia a ostatného materiálu 663 525  229 207 

 Spotreba energie 120 212  107 688 

 

Zmena stavu nedokončenej výroby, polotovarov a hotových 

výrobkov -466  83 

 Ostatné náklady na predaj 43 211  27 743 

 Energie celkom 2 088 704  1 647 561 

     

 Náklady na predaj: ostatné    

 Ostatné náklady na predaj 27 755  15 245 

 Ostatné náklady na predaný tovar 14 151  25 888 

 Spotreba materiálu 12 349  22 990 

 Spotreba energie 7 846  9 900 

 Zmena stavu nedokončenej výroby, polotovarov a hotových 

výrobkov -2 378  -4 539 

 Ostatné celkom  59 723  69 484 

 Náklady na predaj na pokračujúce činnosti celkom 2 148 427  1 717 045 

Náklady na predaj uvedené v tabuľke vyššie predstavujú iba nakupované energie a nakupovaný materiál 

spotrebovaný pri výrobe energie, neobsahujú priamo priraditeľné režijné náklady (predovšetkým osobné 

náklady, odpisy, opravy a udržiavanie, emisné kvóty, dane a poplatky a pod.). 
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9. Osobné náklady 

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Mzdové náklady 304 195  279 106 

 Povinné príspevky na sociálne zabezpečenie  96 137  91 331 

 Odmeny členom štatutárnych orgánov (vrátane štatutárnych orgánov 

dcérskych spoločností) 20 022  14 544 

 Náklady a výnosy týkajúce sa zamestnaneckých požitkov (IAS 19) 3 125  1 655 

 Ostatné sociálne náklady 18 129  11 044 

 Pokračujúce činnosti celkom 441 608  397 680 

Priemerný počet zamestnancov počas roku 2015 bol 10 094 (2014: 10 860), z toho 391 (2014: 344) boli 

vedúci pracovníci. 

10. Emisné kvóty 

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Výnosy budúcich období (dotácie) zúčtovávané  

do výkazu ziskov a strát 

16 507  17 723 

 Zisk /-strata z predaja emisných kvót -1 375  1 470 

 Tvorba rezervy na emisné kvóty -66 914  -38 137 

 Použitie rezervy na emisné kvóty 59 439  42 541 

 Spotreba emisných kvót -59 439  -42 541 

 Pokračujúce činnosti celkom -51 782  -18 944 

Ministerstvá životného prostredia Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Talianska a Spojeného 

kráľovstva určujú limit pre množstvo znečisťujúcich látok, ktoré možno vypustiť do ovzdušia. 

Spoločnostiam sú prideľované emisné kvóty a vyžaduje sa od nich, aby držali ekvivalentné množstvo 

emisných kvót, ktoré predstavujú právo emitovať určité množstvo emisií. Celkové množstvo emisných kvót 

a kreditov nesmie prekročiť strop, ktorým je obmedzené celkové množstvo emisií, ktoré možno vypúšťať. 

Spoločnosti, ktoré potrebujú viac emisných kvót, musia chýbajúce kvóty dokúpiť od spoločností, ktoré 

produkujú menej emisií alebo od iných účastníkov trhu. Prevody emisných kvót sa označujú ako 

obchodovanie.  

Spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú programu emisných kvót sú United Energy, a.s., Plzeňská energetika a.s., 

Pražská teplárenská a.s., JTSD Braunkohlebergbau GmbH, Helmstedter Revier GmbH, Elektrárny 

Opatovice, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., NAFTA a.s., eustream, a.s., Budapesti Erömü Zrt., 

Eggborough Power Limited, Fiume Santo S.p.A., Centro Energia Ferrara S.p.A. a EP Produzione S.p.A. 

11. Dane a poplatky 

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Vrátená daň z darovania -10 799  - 

 Podpora pre uhlie(1) 39 107  - 

 Daň z nehnuteľností a daň z prevodu nehnuteľností 12 233  2 106 

 Daň z elektriny 8 451  8 584 

 Ostatné dane a poplatky (výnosy) 4 785  9 474 

 Pokračujúce činnosti celkom 53 777  20 164 

(1) Podpora pre uhlie (CPS) je výška poplatku z klimatických zmien, ktorý je uplatňovaná na fosílne palivá používané pri 

výrobe elektrickej energie v Spojenom kráľovstve. 

Vo februári 2015 vydal Súdny dvor Európskej únie predbežné rozhodnutie vo veci zdanenia emisných kvót 

v Českej republike. Česká republika uvalila 32% darovaciu daň na emisné kvóty, ktoré bezúplatne prijala 

na výrobu elektrickej energie v rokoch 2011 a 2012. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že európske 

právo (konkrétne článok 10 smernice č. 2003/87/EC vydaný Európskym parlamentom a Radou dňa               

13. októbra 2003) vylučuje zavedenie takejto dane, pokiaľ nesplňuje 10% limit na prídel emisných kvót za 

úplatu stanovenú týmto článkom. Na základe tohto rozhodnutia Najvyšší správny súd Českej republiky 

stanovil pravidla, ktoré určujú, v akej výške bude táto daň vrátená (rozhodnutie bolo vydané 9. júla 2015, 
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prípad č. 1 Afs 6/2013-184). Odvolací orgán v daňovom konaní na základe rozhodnutia Najvyššieho 

správneho súdu vrátenie dani v decembri 2015 schválil.  

V roku končiacom 31. decembra 2015 bola vrátená daň vo výške 10 799 TEUR vykázaná ako výnos 

Skupiny a inkasovaná bola v rokoch 2015 a 2016.  

Príslušné penále vo výške 2 406 TEUR bolo vykázané ako penále v ostatných prevádzkových výnosoch 

(viac podrobností v bode 12 – Ostatné prevádzkové výnosy).  

12. Ostatné prevádzkové výnosy  

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Poradenstvo 15 731  17 376 

 Poistné náhrady od poisťovní 13 103  12 125 

 Prenájom 6 135  6 316 

 Vrátenie ekologickej dane 6 097  7 465 

 Bezodplatne obstaraný majetok a poplatky od zákazníkov 4 154  4 283 

 Zmluvné pokuty  (1)3 783   1 399 

 Inventarizačné prebytky 2 720  2 692 

 Zisk z predaja materiálu 1 211  1 909 

 Decentralizačné a kogeneračné poplatky 358  338 

 Výnosy z poplatkov za sprostredkovanie 23  - 

 Ostatné 9 739  8 056 

 Pokračujúce činnosti celkom 63 054  61 959 

(1) Zostatok predstavuje penále prijaté za darovaciu daň z predaja emisných kvót vo výške 2 406 TEUR vykázanú v rokoch 

2011 a 2012 (viac podrobností v bode 11 – Dane a poplatky). 
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13. Ostatné prevádzkové náklady  

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Outsourcing a iné administratívne poplatky 44 488  41 411 

 Kancelárske zariadenia a iný materiál 40 158  33 874 

 Nájomné 34 777  22 582 

 Straty zo zníženia hodnoty 34 112  8 822 
   Z toho: Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia a nehmotný majetok 23 184  5 502 
 Zásoby 8 501  2 170 

 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 2 427  1 150 

 Poradenstvo 33 378  27 359 

 Poplatok za spätný prenos (2) 18 690  - 

 Poistné  13 128  7 113 

 Náklady na informačné technológie 11 035  7 537 

 Prepravné  9 422  8 860 

 Reklama  4 709  3 685 

 Školenia, kurzy, konferencie 3 672  3 062 

 Dary a sponzorstvo 3 076  3 910 

 Zmluvné pokuty a penále 3 044  2 181 

 Bezpečnostné služby  2 930  1 612 

 Čistá strata z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení, investícií v 

nehnuteľnostiach a nehmotného majetku 2 784  6 492 

 Poplatky a provízie za sprostredkovanie 2 613  2 490 

 Náklady na komunikáciu  1 795  1 826 

 Náklady na životné prostredie 1 303   

 Manká a škody 937  2 839 

 Strata z odpísaných pohľadávok 344  1 983 

 Náklady na vyradenie nerealizovaných investícií (1) 286  2 829 

 Výnosy z investícií v nehnuteľnostiach  62  31 

 Zmena stavu rezerv (pokračujúce činnosti), netto -20 146  2 781 

 Aktivácia vlastnej výroby -28 572  -44 975 

 Ostatné 23 596  14 129 

 Pokračujúce činnosti celkom 241 621  162 433 

(2) EKY III, a.s., dcérska spoločnosť spoločnosti United energy, a.s., bola zapojené do projektu “Modernizácia výroby 

elektrickej energie”. V roku 2014 vedenie spoločnosti United energy, a.s. rozhodlo, že nebude tento projekt realizovať.  

(3) Poplatok za spätný prenos je náhrada nákladov na inštaláciu a údržbu štátnej siete elektrického vedenia v Anglicku, 

Walesu a ostrovoch. Výška závisí na geografickej polohe a veľkosti výroby. 

V rokoch 2015 a 2014 neboli vo výkaze komplexného výsledku vykázané žiadne významné náklady na 

výskum a vývoj. 

Odmeny štatutárnym audítorom 

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Overenie účtovnej závierky 881  938 

 Iné uisťovacie služby  509  755 

 Daňové poradenstvo 78  128 

 Celkom 1 468  1 821 

Vyššie uvedené údaje predstavujú náklady zaúčtované všetkými dcérskymi spoločnosťami ako aj 

pridruženými podnikmi a spoločnými podnikmi konsolidovanými metódu ekvivalencie v 100 % výške. 

Tieto údaje zahrňujú všetky audítorské činnosti, ako sú audit vstupných/výstupných finančných informácií 

pre účely konsolidácie, mimoriadne overenie účtovnej závierky, polročné previerky, audity ocenení a pod.  
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14. Finančné výnosy a náklady, zisk /-strata z finančných nástrojov 

 Vykázané vo výkaze ziskov a strát    

 v tisícoch EUR 2015  2014 

     

 Výnosové úroky 22 925  38 422 

 Dividendy 4 410  9 865 

 Kurzové zisky 4 011  - 

 Ostatné finančné výnosy 752  32 

 Finančné výnosy 32 098  48 319 

     

 Úrokové náklady -233 739  -224 193 

 Úrokové náklady z odvíjania sa diskontu rezerv -12 223  -19 783 

 Provízie a poplatky za platobné transakcie -888  -467 

 Provízie a poplatky za záruky -644  -135 

 Kurzové straty  -  -5 089 

 Provízie a poplatky za ostatné služby -13 136  -9 979 

 Finančné náklady -260 630  -259 646 

     

 Zisk /-strata z komoditných derivátov určených na obchodovanie -38 008  2 024 

 Zisk /-strata z menových derivátov určených na obchodovanie -3 781  -10 060 

 Zisk /-strata zo zabezpečovacích derivátov -3 761  -120 

 Zisk /-strata z úrokových derivátov určených na obchodovanie -2 982  -14 071 

 Zisk /-strata z ostatných derivátov určených na obchodovanie -885  - 

 Zisk /-strata z ostatných nederivátových záväzkov -204  1 345 

 Zisk /-strata z finančných nástrojov -49 621  -20 882 

 Čisté finančné výnosy (náklady) vykázané vo výkaze ziskov a strát za 

pokračujúce činnosti -278 153  -232 209 

 

15. Daň z príjmov 

Daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát 

 v tisícoch EUR 

 

2015  2014 

 Splatná daň:    

 Bežné účtovné obdobie -287 682  -253 425 

 Daň vyberaná zrážkou -4 484  -4 986 

 Úprava za minulé obdobia 598  -1 608 

 Splatné dane celkom -291 568  -260 019 

 Odložené dane:    

 Vznik a zánik dočasných rozdielov  22 106  35 077 

 Odložené dane celkom 22 106  35 077 

 Daň z príjmov (náklad) celkom vykázaná vo výkaze komplexného 

výsledku pokračujúce činnosti -269 462  -224 942 

Odložené dane sa počítajú použitím platných daňových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že sa budú 

uplatňovať na dočasné rozdiely v čase, kedy majetok bude zrealizovaný a záväzok vysporiadaný. Podľa 

českej legislatívy sadzba dane z príjmov právnických osôb je 19 % pro finančné roky 2015 a 2014. 

Slovenská sadzba dane z príjmov právnických osôb je 22 % pro finanční rok 2015 a 2014. Nemecká 

federálna sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 28,22 - 29,13 % (2014: 27,62%) a poľská sadzba dane z 

príjmov pre účtovné obdobia 2015 a 2014 činí 19 %. Talianska sadzba dane pre finančný rok 2015 je 31,40 

% a maďarská sadzba dane z príjmov je 19 %. Sadzba dane v Spojenom kráľovstve pre finančný rok 2015 

činí 20 %. Daň z príjmu v bežnom účtovnom období zahrňuje aj špeciálnu sektorovú daň, ktorá platí na 

Slovensku a v Maďarsku.  
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Daň z príjmov vykázaná v ostatnom komplexnom výsledku 

v tisícoch EUR  2015  

 Pred daňou 

(brutto) 

Daň z 

príjmu 

Po dani 

z príjmu 

    

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v prevádzkach v zahraničí -68 057 - -68 057 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na prezentačnú menu 109 949 - 109 949 

Efektívna časť zmeny reálnej hodnoty zabezpečovaných peňažných 

tokov 78 550 -725 77 825 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý do ostatného 

komplexného výsledku 4 129 1 773 5 902 

Celkom 124 571 1 048 125 619 

 

v tisícoch EUR  2014  

 Pred daňou 

(brutto) 

Daň z 

príjmu 

Po dani 

z príjmu 

    

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v prevádzkach v zahraničí 16 008 - 16 008 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na prezentačnú menu -5 728 - -5 728 

Efektívna časť zmeny reálnej hodnoty zabezpečovaných peňažných 

tokov -5 793 -92 -5 885 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý do ostatného 

komplexného výsledku -13 389 3 546 -9 843 

Celkom -8 902 3 454 -5 448 

Kurzové rozdiely z prepočtu cudzích mien týkajúce sa nekontrolujúcich podielov sú vykázané v ostatnom 

komplexnom výsledku pripadajúcom na nekontrolujúce podiely.  

 

Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby 

 v tisícoch EUR  2015   2014 

  %   %  

 Zisk z pokračujúcich činností pred zdanením   1 107 725   719 138 

       

 Daň z príjmov vo výške domácej sadzby dane Spoločnosti (19%) 19,00% 210 468  19,00% 136 636 

 Vplyv sadzieb dane platných v zahraničí 3,49% 38 710  1,72% 12 342 

 Daňovo neuznané náklady 1,95% 21 600(1)  4,13% (1)29 667 

 Ostatné výnosy nepoliehajúce dani -5,58 % -61 799(2)  -4,83 % -34 744 

 Daňové stimuly, daňové úľavy -0,01 % -147  -0,02 % -131 

 Vykázanie v minulosti neuplatnených daňových strát  -0,05 % -601  -0,23 % -1 629 

 Vplyv špeciálnej dane uvalenej na regulované služby 3,60% 39 877  3,68% 26 462 

 Straty bežného obdobia, pre ktoré nebola vykázaná odložená 

daňová pohľadávka 1,56% 17 247  7,41% 53 284 

  

Daň vyberaná zrážkou, úpravy dane   

z príjmov za predchádzajúce obdobia 0,33% 3 657  0,24% 1 730 

 Zmeny v nevykázaných dočasných rozdieloch - -  0,18% 1 325 

 Vplyv zmien daňovej sadzby 0,04% 450  - - 

 Daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát za 

pokračujúce činnosti 24,33% 269 462  31,28% 224 942 

(1) Základ zahrňuje predovšetkým daňovo neuznateľné úrokové náklady vo výške 112 786 TEUR (2014: 153 121 TEUR). 

(2) Základ zahrňuje predovšetkým záporný goodwill vo výške 285 307 tisíc EUR (2014: 0 TEUR).   
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16. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 

v tisícoch EUR Pozemky a 

budovy 

Banícky 

majetok 

Plynovody Technické 

zariadenia, 

stroje a 

vybavenie 

Ostatné 

zariadenia, 

inventár a 

príslušenstvo 

Obstarávaný 

hmotný majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena        

 Stav k 1. januáru 2015 1 986 597 76 4 479 100 2 276 645 3 196 104 811 8 850 425 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien 16 906 - - 22 762 27 1 676 41 371 

Prírastky 65 913 - 6 000 124 674 358 116 192 313 137 

Majetok obstaraný v podnikovej kombinácii(1) 131 364 - - 303 104 3 804 11 512 449 784 

Úbytky -8 307 - -5 300 -16 525 -258 -3 837 -34 227 

Predané jednotky(2) -3 766 - - -287 - -84 -4 137 

Preúčtovanie 35 428 - 9 800 35 911 -394 -80 745 - 

Preúčtovanie do nehmotného majetku - - - - - -173 -173 

Preúčtovanie do investícií v nehnuteľnostiach -479 - - - - - -479 

Stav k 31. decembru 2015 2 223 656 76 4 489 600 2 746 284 6 733 149 352 9 615 701 

 

Odpisy a straty zo zníženia hodnoty        

Stav k 1. januáru 2015  -302 609 -23 -254 600 -579 386 -2 356 -5 629 -1 144 603 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien -1 190 - - -14 059 -143 -17 -15 409 

Odpisy za účtovné obdobie -124 902 -24 -143 564 -237 376 -333 -223 -506 422 

Úbytky 4 439 - 1 300 14 841 258 91 20 929 

Predané spoločnosti (2) 86 - - 95 - - 181 

Straty zo zníženia hodnoty vykázané vo 

výkaze ziskov a strát -14 306 - - -7 942 -138 -795 -23 181 

Stav k 31. decembru 2015 -438 482 -47 -396 864 -823 827 -2 712 -6 573 -1 668 505 

        

Účtovná hodnota        

K 1. januáru 2015 1 683 988 53 4 224 500 1 697 259 840 99 182 7 705 822 

K 31. decembru 2015 1 785 174 29 4 092 736 1 922 457 4 021 142 779 7 947 196 

 
(1) Obstaranie spoločností LokoTrain s.r.o., Optimum Energy, s.r.o., Budapesti Erömü Zrt. (BERT), Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti a spoločnosti EP 

Produzione S.p.A, ich dcérskych spoločností a spoločnosti Ergosud S.p.A.           

(2) Vyradenie spoločností ROLLEON a.s. a ENERGZET, a.s. 
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v tisícoch EUR Pozemky a 

budovy 

Banícky 

majetok 

Plynovody Technické 

zariadenia, 

stroje a 

vybavenie 

Ostatné 

zariadenia, 

inventár a 

príslušenstvo 

Obstarávaný 

hmotný majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena        

 Stav k 1. januáru 2014 2 030 702 2 881 4 435 406 2 211 996 5 324 242 625 8 928 934 

Reklasifikácia otváracích stavov na základe 

výsledkov ukončenej alokácie kúpnej ceny pre 

SSE 10 735 - - -8 086 - -2 649 - 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien -2 891 -5 -6 -4 846 -30 -588 -8 366 

Prírastky 46 990 - 600 77 072 172 104 280 229 114 

Majetok obstaraný v podnikovej kombinácii (1) - - - 129 - - 129 

Úbytky -15 605 - -19 900 -8 347 -1 109 -11 065 -56 026 

Predané jednotky(2) -110 165 -2 876 - -85 340 -1 185 -12 052 -211 618 

Preúčtovanie 32 926 76 63 000 116 416 24 -212 442 - 

Preúčtovanie do nehmotného majetku - - - - - -398 -398 

Preúčtovanie do zásob - - - - - -2 900 -2 900 

Preúčtovanie do skupiny majetku na vyradenie 

držaného na predaj (3) -6 095 - - -22 349 - - -28 444 

Stav k 31. decembru 2014 1 986 597 76 4 479 100 2 276 645 3 196 104 811 8 850 425 

 

Odpisy a straty zo zníženia hodnoty 

majetku  

       

Stav k 1. januáru 2014 -188 733 -183 -128 350 -390 847 -1 751 -7 767 -717 631 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien 1 374 - 50 750 6 64 2 244 

Odpisy za účtovné obdobie -132 375 -154 -145 600 -220 814 -2 431 - -501 374 

Úbytky 7 006 - 19 300 5 889 1 109 3 326 36 630 

Predané spoločnosti (2) 12 067 314 - 25 427 711 - 38 519 

Straty zo zníženia hodnoty vykázané vo 

výkaze ziskov a strát -2 446 - - -1 745 - -1 252 -5 443 

Preúčtovanie do skupiny majetku na 

vyradenie držaného na predaj(3) 498 - - 1 954 - - 2 452 

Stav k 31. decembru 2014 -302 609 -23 -254 600 -579 386 -2 356 -5 629 -1 144 603 

        

Účtovná hodnota        

K 1. januáru 2014 1 841 969 2 698 4 307 056 1 821 149 3 573 234 858 8 211 303 

K 31. decembru 2014 1 683 988 53 4 224 500 1 697 259 840 99 182 7 705 822 

 
(1) Obstaranie spoločnosti EP Cargo a.s.  

(2) Vyradenie spoločnosti Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.  

(3) Reklasifikácia spoločnosti SSE–Solar, s.r.o. do majetku držaného na predaj. 
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Nevyužitý majetok 

K 31. decembru 2015 ani k 31. decembru 2014 nemala Skupina žiadny významný nevyužitý majetok. 

Záväzky z finančného leasingu 

K 31. decembru 2015 ani k 31. decembru 2014 nemala Skupina žiadne významné záväzky z finančného 

leasingu.  

Záložné práva  

Na zabezpečenie bankových úverov bolo k 31. decembru 2015 na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia v 

účtovnej hodnote 374 319 tisíc EUR (2014: 335 437 tisíc EUR) zriadené záložné právo. 

Poistenie nehnuteľností, strojov a zariadení 

K 31. decembru 2015 boli nasledujúce položky nehnuteľností, strojov a zariadení poistené proti 

špecifikovaným rizikám v nižšie uvedenej tabuľke: 

v tisícoch EUR    
  

  Poistná suma 

Druh majetku Účtovná hodnota 

majetku 

Živelná 

pohroma(1) 

Všeobecné 

strojové riziká 

Zodpoved-

nosť za 

škodu 

Ostatné 

riziká 

Pozemky 230 300 - - - - 

Budovy 1 554 874 879 725 - 101 421 438 525 

Stroje a zariadenia 1 921 328 1 199 740 70 641 2 708 534 4 428 002 

Plynovody 4 092 736 - - - - 

Inventár 4 213 2 982 85 035 - 497 

Ostatný neobežný hmotný 

majetok 908 - 43 - - 

Obstarávaný neobežný hmotný 

majetok 142 779 2 960 2 960 185 25 125 

Umelecké diela a zbierky 29 740 - - 370 

Bane 29 - - - - 

Investície v nehnuteľnostiach 2 531 - - - - 

Celkom 7 949 727 2 086 147 158 679 2 810 140 4 892 519 

(1) Živelná pohroma zahrňuje riziko požiaru, nehody, škody spôsobené zámerne treťou stranou, riziko teroristických 

činov a riziko škody spôsobené životnému prostrediu.  

K 31. decembru 2014 boli nasledujúce položky nehnuteľností, strojov a zariadení poistené proti 

špecifikovaným rizikám v nižšie uvedenej tabuľke: 

v tisícoch EUR    
  

  Poistná suma 

Druh majetku Účtovná hodnota 

majetku 

Živelná 

pohroma(1) 

Všeobecné 

strojové riziká 

Zodpoved-

nosť za škodu 

Ostatné 

riziká 

Pozemky 172 988 - - - - 

Budovy 1 511 000 1 057 916 - 48 965 440 805 

Stroje a zariadenia 1 697 259 1 326 715 226 915 11 003 918 829 

Plynovody 4 224 500 - - - - 

Inventár 202 3 535 45 981 - 484 

Ostatný neobežný hmotný 

majetok 609 - 49 - - 

Obstarávaný neobežný hmotný 

majetok 99 182 4 328 - - 7 249 

Umelecké diela a zbierky 29 721 - - 361 

Bane 53 - - - - 

Celkom 7 705 822 2 393 215 272 945 59 968 1 367 728 
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17. Nehmotný majetok (vrátane goodwillu) 

v tisícoch EUR Goodwill Software Emisné 

kvóty 
Vzťahy so 

zákazníkmi a 

iné zmluvy 

Ostatný 

nehmotný 

majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       

Stav k 1. januáru 2015  107 058 49 566 63 043 263 133 7 523 490 323 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien 3 957 325 809 349 305 5 745 

Prírastky  - 13 598 63 634 - 3 426 80 658 

Úbytky  - -1 021 -64 061 - -507 -65 589 

Majetok obstaraný v podnikovej 

kombinácii (1) 34 101 1 242 3 061 18 021 41 56 466 

Predané jednotky (2) - -19 - - - -19 

Preúčtovanie z obstarávaného 

hmotného majetku - 173 - - - 173 

Preúčtovanie - 1 489 - - -1 489 - 

Stav k 31. decembru 2015 145 116 65 353 66 486 281 503 9 299 567 757 

  

Odpisy a straty zo zníženia 

hodnoty       

Stav k 1. januáru 2015 -8 120 -20 304 - -90 492 -3 174 -122 090 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien -180 -433 - -123 -10 -746 

Odpisy za účtovné obdobie - -1 912 - -31 225 -768 -33 905 

Úbytky - 118 - - 507 625 

Straty zo zníženia hodnoty 

vykázané vo výkaze ziskov a 

strát - -3 - - - -3 

Stav k 31. decembru 2015 -8 300 -22 534 - -121 840 -3 445 -156 119 

       

Účtovná hodnota       

K 1. januáru 2015 98 938 29 262 63 043 172 641 4 349 368 233 

K 31. decembru 2015 136 816 42 819 66 486 159 663 5 854 411 638 

(1) Obstaranie spoločností LokoTrain s.r.o., Optimum Energy, s.r.o., Budapesti Erömü Zrt. (BERT), Eggborough Holdco 

2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti a spoločnosti EP Produzione S.p.A, ich dcérskych spoločností a spoločnosti 

Ergosud S.p.A.  
(2) Vyradenie spoločností ROLLEON a.s. a ENERGZET, a.s.  
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v tisícoch EUR Goodwill Software Emisné 

kvóty 
Vzťahy so 

zákazníkmi a 

iné zmluvy 

Ostatný 

nehmotný 

majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       

Stav k 1. januáru 2014 103 446 47 110 76 828 265 597 7 584 500 565 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien -1 054 -334 -430 -132 -184 -2 134 

Prírastky - 4 152 31 100 143 3 761 39 156 

Úbytky  - -2 837 -44 455 - -1 176 -48 468 

Predané jednotky (1)  -367  -2 475 -1 018 -3 860 

Majetok obstaraný v podnikovej 

kombinácii (2) 4 666 - - - - 4 666 

Preúčtovanie z obstarávaného 

hmotného majetku - 398 - - - 398 

Preúčtovanie - 1 444 - - -1 444 - 

Stav k 31. decembru 2014 107 058 49 566 63 043 263 133 7 523 490 323 

  

Odpisy a straty zo zníženia 

hodnoty        

Stav k 1. januáru 2014 -8 204 -11 012 - -56 007 -2 844 -78 067 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien 84 60 - 49 35 228 

Odpisy za účtovné obdobie - -11 665 - -34 649 -734 -47 048 

Úbytky - 2 052 - - 96 2 148 

Predané jednotky (1) - 261 - 115 332 708 

Straty zo zníženia hodnoty 

vykázané vo výkaze ziskov a strát - - - - -59 -59 

Stav k 31. decembru 2014 -8 120 -20 304 - -90 492 -3 174 -122 090 

       

Účtovná hodnota        

K 1. januáru 2014 95 242 36 098 76 828 209 590 4 740 422 498 

K 31. decembru 2014 98 938 29 262 63 043 172 641 4 349 368 233 

(1) Vyradenie spoločnosti Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 

(2) Obstaranie spoločnosti EP Cargo a.s.  

 

V roku 2015 skupina EPH nakúpila emisné kvóty v hodnote 27 343 tisíc EUR (2014: 17 544 tisíc EUR). 

Zostávajúca časť v hodnote 36 291 tisíc EUR (2014: 13 556 tisíc EUR) bola Skupine pridelená 

Ministerstvom životného prostredia Českej republiky, Slovenska a Maďarska. 

Odpisy nehmotného majetku sú uvedené na riadku Odpisy v konsolidovanom výkaze komplexného 

výsledku.  

Ostatný nehmotný majetok predstavujú oceniteľné práva.  

Všetok nehmotný majetok, s výnimkou goodwillu, bol vykázaný ako majetok s určitou dobou 

použiteľnosti.  

V konsolidovanej účtovnej závierke sú zohľadnené aj výskumné činnosti, ktoré Skupina vykonávala. 

Náklady na výskum sú vykázané ako prevádzkové náklady vo výkaze ziskov a strát v momente ich vzniku.  

V rokoch 2015 a 2014 nevznikli Skupine žiadne významné náklady na výskum.  

Posúdenie zníženia hodnoty jednotiek generujúcich peňažné prostriedky, ktoré obsahujú goodwill 

Pre účely posúdenia zníženia hodnoty je goodwill priradený k jednotkám generujúcim peňažné prostriedky, 

ktoré predstavujú v rámci Skupiny najnižšiu úroveň, na ktorej sa zníženie hodnoty goodwillu preveruje pre 

interné účely riadenia.  
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Celkové účtovné hodnoty goodwillu priradené jednotlivým jednotkám generujúcim peňažné prostriedky sú 

nasledovné (nebol identifikovaný žiaden nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti):  

 v tisícoch EUR  31. decembra 2015 

 EP Energy, a.s.:  

 Elektrárny Opatovice, a.s. 85 989 

 Helmstedter Revier GmbH 5 053 

 EP Cargo a.s. 4 761 

 Optimum Energy, s.r.o. -1 4 421 

 Plzeňská energetika a.s. 2 678 

 LokoTrain s.r.o. -1 236 

 ARISUN, s.r.o. 125 

 Eggborough Power Limited (1) 30 784 

 EP Investments Advisors, s.r.o. 2 769 

 Goodwill celkom 136 816 

 

 v tisícoch EUR  31. decembra 2014 

 EP Energy, a.s.:  

 Elektrárny Opatovice, a.s. 83 813 

 Helmstedter Revier GmbH 5 053 

 EP Cargo a.s. 4 640 

 Plzeňská energetika a.s. 2 610 

 ARISUN, s.r.o. 125 

 EP Investments Advisors, s.r.o. 2 697 

 Goodwill celkom 98 938 

(1) Ku dňu obstarania spoločností Optimum Energy, s.r.o., LokoTrain s.r.o. a EPL Skupina vykázala počiatočný goodwill 

v hodnote 34 101 tisíc EUR. K 31. decembru 2015 bola hodnota goodwillu zvýšená o kurzové rozdiely v hodnote 1 340 

tisíc EUR na celkovú hodnotu 35 441 tisíc EUR. 

V roku 2015 sa hodnota goodwillu zvýšila o 34 101 tisíc EUR v dôsledku obstarania spoločností 

Eggborough Power Limited, Optimum Energy, s.r.o. a LokoTrain s.r.o. (2014: 4 666 tisíc EUR v dôsledku 

obstarania spoločnosti EP Cargo a.s.). Zostávajúce navýšenie goodwillu o 3 777 tisíc EUR bolo dosiahnuté 

z dôvodu pozitívneho dopadu zmien v kurzoch cudzích mien (2014: zníženie hodnoty goodwillu o 970 tisíc 

EUR v dôsledku negatívneho dopadu zmien v kurzoch cudzích mien). V roku 2015 skupina EPH 

nevykázala žiadne zníženie hodnoty goodwillu (2014: 0 tisíc EUR). 

Goodwill a posúdenie zníženia hodnoty  

Skupina každoročne, v súlade s IAS 36, posudzuje zníženie hodnoty goodwillu. Skupina taktiež posudzuje 

zníženie hodnoty ostatného nehmotného majetku, ktorý má neurčitú dobu použiteľnosti, a jednotiek 

generujúcich peňažné prostriedky, u ktorých bol zistený dôvod na posúdenie zníženia hodnoty. Ku dňu 

obstarania je obstaraný goodwill priradený k jednotlivým jednotkám generujúcim peňažné prostriedky, u 

ktorých sa predpokladá, že budú profitovať zo synergií podnikových kombinácií. Zníženie hodnoty sa 

určuje odhadom návratnej hodnoty jednotiek generujúcich peňažné prostriedky, ku ktorým bol goodwill 

priradený, a to na základe hodnoty v používaní, ktorá odráža odhadované budúce diskontované peňažné 

toky. Hodnota v používaní sa odvádza od prognóz budúcich peňažných tokov, ktoré sa aktualizujú po 

dátume obstarania (prognózy vykonáva vedenie a po dátume obstarania ich aktualizuje). Diskontné sadzby 

použité pre projektované peňažné toky sú počítané ako vážený priemer ceny kapitálu (WACC) každej 

jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky.  

Výpočet návratných hodnôt vychádzal z nasledovných kľúčových predpokladov:  

Peňažné toky boli projektované na základe skúseností z minulých období, na základe skutočných 

prevádzkových výsledkov a na základe jednoročných obchodných plánov, po ktorom nasledovali 

namodelované štvorročné projekcie a v závere projektované výsledky, kde bola základom projektovaná 

sadzba rastu plus konečná (pokračujúca) hodnota, ak boli relevantné. Peňažné toky pre terminálne obdobie 

boli extrapolované za predpokladu stáleho rastu 0,5 % – 2 % (2014: 0,5% - 2 %), ktorý neprevyšuje 

dlhodobý priemerný rast v danom odvetví. K ďalším kľúčovým predpokladom, ktoré vedenie používa, 

patria prognózy cien na komoditných trhoch, budúce ceny elektriny a plynu, výhľad investičných aktivít 

a predpokladané zmeny pracovného kapitálu a zmeny regulačného rámca.   
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Diskontné sadzby použité pri odhadovaní návratnej hodnoty boli založené na princípe priemerného 

účastníka trhu z tzv. „peer spoločností“ (tzn. spoločností, ktoré pôsobia v porovnateľnom odvetví a sú 

kótované na svetových trhoch), ktoré slúžia ako štandard pri sledovaní príslušných beta-faktorov, pomeru 

záväzkov k vlastnému imaniu a parametrov objemových úprav („size adjustment parameters“) použitých 

pri výpočte. Výsledné diskontné sadzby sa pohybovali od 6,23% do 6,92% (2014: od 6,69% do 9,53%).  

Pri posudzovaní zníženia hodnoty pre rok 2015 a 2014 sa ukázalo, že nedošlo k zníženiu hodnoty, nakoľko 

nebola identifikovaná žiadna jednotka vytvárajúca peňažné prostriedky obsahujúca goodwill, ktorej 

návratná hodnota by bola nižšia ako účtovná hodnota vrátane goodwillu.   

Dodatočné informácie k jednotke vytvárajúcej peňažné prostriedky s významným priradeným 

goodwillom: 

Návratná hodnota spoločnosti Elektrárny Opatovice, a.s. vychádzala z jej hodnoty v používaní určenej 

diskontovaním budúcich peňažných tokov, ktoré budú plynúť z ďalšieho užívania spoločnosti Elektrárny 

Opatovice, a.s. Úžitková hodnota v roku 2015 bola určená podobným spôsobom ako v roku 2014. Podľa 

odhadov vedenia prevyšovala návratná hodnota spoločnosti Elektrárny Opatovice, a.s. jej účtovnú hodnotu 

(vrátane goodwillu) o 426 405 tisíc EUR (2014: 350 738 tisíc EUR). Kľúčovými predpokladmi, ktoré boli 

použité pri výpočte hodnoty v používaní, boli diskontná sadzba, miera rastu konečnej (pokračujúcej) 

hodnoty a miera rastu ziskového ukazovateľa EBITDA. Tieto predpoklady boli nasledovné: 

  2015  2014 

     

 Diskontná sadzba 6,23%  6,81% 

 Miera rastu konečnej terminálnej hodnoty 2,00%  2,00% 

Skupina EPH používa ukazateľ vážených priemerných nákladov na kapitál (WACC). Diskontná sadzba 

predstavuje ukazateľ pred zdanením. Hodnota vlastného kapitálu je založená na bezrizikovej sadzbe 

upravenej o rizikovú prémiu odrážajúcu zvýšené riziko investícií do majetkových cenných papierov a 

systémové riziko spoločnosti Elektrárny Opatovice, a.s. 

Rozpočtovaná výška ziskového ukazovateľa EBITDA bola založená na očakávanom budúcom vývoji a 

skúsenostiach z minulých rokov. Vzali sme do úvahy predovšetkým: 

a. predpokladané modernizácie potrebné k zabezpečeniu súladu s platnými predpismi (s dopadom 

predovšetkým na výrobu a predaj elektriny, prevádzkové a investičné (kapitálové) náklady; 

b. očakávania trhu týkajúce sa cien elektriny a emisných kvót, vývoja vychádzajúceho z historických 

trendov; 

c. nepatrný pokles dodávok tepla a mierny nárast cien tepla; 

d. inflácia ovplyvňujúca vývoj rôznych ďalších položiek, predovšetkým režijných nákladov. 

Keby zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA, tj. prevádzkový zisk plus odpisy nehnuteľností, 

strojov a zariadení a nehmotného majetku) bol o 10 % nižší ako odhady vedenia (pričom všetky ďalšie 

parametre by zostali neznemené), znížila by sa úžitková hodnota o 91 234 tisíc EUR, čo by nenaznačovalo 

stratu zo zníženia hodnoty. 

Pokiaľ by diskontná sadzba bola o jeden percentuálny bod vyššia ako tá, ktorá sa v súčasnosti používa 

(pričom všetky ďalšie parametre by zostali neznemené), znížila by sa úžitková hodnota o 146 992 tisíc 

EUR, čo by nenaznačovalo stratu zo zníženia hodnoty.  

Pokiaľ by tempo rastu bolo o jeden percentuálny bod vyššia ako odhad vedenia (pričom všetky ďalšie 

parametre by zostali neznemené), znížila by sa úžitková hodnota o 118 983 tisíc EUR, čo by nenaznačovalo 

stratu zo zníženia hodnoty.  
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18. Investície v nehnuteľnostiach  

 v tisícoch EUR 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Stav na začiatku obdobia -  324 

 Prírastky 2 052  - 

 Preúčtovanie z hmotného majetku 479  - 

 Úbytky -  -323 

 Vplyv pohybu kurzov cudzích mien -  -1 

 Stav na konci obdobia 2 531  - 

Záložné právo 

Na zabezpečenie bankových úverov bolo k 31. decembru 2015 zriadené záložné právo na investície v 

nehnuteľnostiach vo výške 1 200 tisíc EUR (2014: 0 tisíc EUR) 

19. Majetkové účasti účtované ekvivalentnou metódou 

Skupina má nasledovné investície v pridružených podnikoch: 

v tisícoch EUR 
 

Vlastnícky podiel 

31. decembra 2015 

Účtovná hodnota 

31. decembra 2015 

Pridružené podniky Štát %  

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 84 738 

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 49 432 

Ergosud S.p.A. Taliansko 50,00 45 042 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Poľsko 38,93 34 948 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH Nemecko 50,00 20 716 

Pražská teplárenská Holding a.s. Česká republika 49,00 6 817 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau Nemecko 48,96 3 581 

Energotel, a.s Slovensko 20,00 1 546 

Ostatné  -1 187 

Celkom  - 247 007 

 

v tisícoch EUR 
 

Vlastnícky podiel 

31. decembra 2014 

Účtovná hodnota 

31. decembra 2014 

Pridružené podniky Štát %  

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 90 099 

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 41 117 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Poľsko 38,93 37 438 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH Nemecko 50,00 20 756 

Pražská teplárenská Holding a.s. Česká republika 49,00 13 044 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau Nemecko 48,96 3 445 

Ostatné  -1 132 

Celkom  - 206 031 

 (1)  Výška vlastníckeho podielu je premenlivá; pre viac informácií viď bod 39 – Podniky v Skupine. 
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Skupina má nasledujúce podiely na zisku či strate pridružených spoločností: 

v tisícoch EUR 
 

Vlastnícky podiel 

31. decembra 2015 

Podiel na zisku 

(strate) za rok 2015 

Pridružené podniky Štát %  

Pražská teplárenská Holding a.s. Česká republika 49,00 -80 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Poľsko 38,91 -4 093 

Ergosud S.p.A. Taliansko 50,00 1 093 

Energotel, a.s Slovensko 20,00 444 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH Nemecko 50,00 1 224 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau Nemecko 48,96 476 

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 -2 587 

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 8 315 

Ostatné  -1 7 

Celkom  - 4 799 

 

v tisícoch EUR 
 

Vlastnícky podiel 

31. decembra 2014 

Podiel na zisku 

(strate) za rok 2014 

Pridružené podniky Štát %  

Pražská teplárenská Holding a.s. Česká republika 49,00 600 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Poľsko 38,91 -8 311 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH Nemecko 50,00 1 044 

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 -2 474 

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 5 763 

Celkom  - -3 378 

(1) Výška vlastníckeho podielu je premenlivá; pre viac informácií viď bod 39 – Podniky v Skupine 

Súhrnné finančné informácie o samostatných pridružených podnikoch vykázané v 100 % výške k 

31. decembru 2015 a za rok končiaci sa 31. decembra 2015. 

v tisícoch EUR        

Pridružené podniky Tržby 

Zisk /-

strata 

Ostatný 

komplex

ný 

výsledok 

Komplexn

ý výsledok 

celkom 

Majetok Záväzky 

Vlastné 

imanie 

Pražská teplárenská Holding a.s. 13 680 *13 149 - *13 149 100 247 60 100 187 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 32 009 6 112 - 6 112 222 172 119 914 102 258 

Kraftwerk Schkopau 

Betriebsgesellschaft GmbH(1) 101 961 2 - 2 9 097 9 071 26 

Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgung GmbH(1) 51 122 3 676 - 3 676 62 439 35 473 26 966 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - 

Webau(1) 4 724 442 - 442 14 618 8 396 6 222 

POZAGAS a.s. 28 580 10 899 - 10 899 89 427 18 763 70 664 

Energotel, a.s 13 746 2 348 - 2 348 13 602 5 742 7 860 

Przedsiebiorstwo Górnicze 

Silesia Sp. z o.o. 80 242 -10 368 - -10 368 246 080 252 699 -6 619 

 326 064 26 620 - 26 620 757 682 450 118 307 564 

*  Zisk /-strata predstavuje predovšetkým prijaté dividendy od spoločnosti Pražská teplárenská a.s. 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov.  
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v tisícoch EUR     

Pridružené podniky 

Neobežný 

majetok 

Obežný 

majetok 

Neobežné 

záväzky 

Obežné 

záväzky 

Pražská teplárenská Holding a.s. 92 874 7 373 - 60 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 20 922 201 250 10 541 109 373 

Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft 

GmbH(1) - 9 097 - 9 071 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH(1) 36 715 25 724 22 791 12 682 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau(1) 519 14 099 1 288 7 108 

POZAGAS a.s. 56 631 32 796 14 984 3 779 

Energotel, a.s 7 504 6 098 3 820 1 922 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 205 837 40 243 189 192 63 507 

Celkom 421 002 336 680 242 616 207 502 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov.  

Súhrnné finančné informácie o samostatných pridružených podnikoch vykázané v 100 % výške 

k 31. decembru 2014 a za rok končiaci sa 31. decembra 2014.  

v tisícoch EUR        

Pridružené podniky Tržby 

Zisk /-

strata 

Ostatný 

komplex

ný 

výsledok 

Komplexn

ý výsledok 

celkom 

Majetok Záväzky 

Vlastné 

imanie 

Pražská teplárenská Holding a.s. 27 648 *26 822 - *26 822 110 761 44 110 717 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 36 716 6 266 - 6 266 234 964 126 440 108 524 

Kraftwerk Schkopau 

Betriebsgesellschaft GmbH(1) 100 857 2 - 2 10 234 10 206 28 

Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgung GmbH(1) 47 662 3 080 - 3 080 66 797 40 493 26 304 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - 

Webau(1) 4 609 191 - 191 13 030 7 389 5 641 

POZAGAS a.s. 26 920 7 778 - 7 778 77 477 17 712 59 765 

Przedsiebiorstwo Górnicze 

Silesia Sp. z o.o. 112 176 -36 334 -611 -36 945 249 607 256 877 -7 270 

 356 588 7 805 -611 7 194 762 870 459 161 303 709 

*  Zisk /-strata predstavuje predovšetkým prijaté dividendy od spoločnosti Pražská teplárenská a.s. 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov.  

v tisícoch EUR     

Pridružené podniky 

Neobežný 

majetok 

Obežný 

majetok 

Neobežné 

záväzky 

Obežné 

záväzky 

Pražská teplárenská Holding a.s. 84 111 26 650 - 44 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) - 234 964 102 258 24 182 

Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft 

GmbH(1) - 10 234 - 10 206 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH(1) 40 181 26 616 22 529 17 964 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau(1) 8 187 4 843 1 088 6 301 

POZAGAS a.s. 56 966 20 511 13 281 4 431 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 221 797 27 810 218 639 38 238 

Celkom 411 242 351 628 357 795 101 366 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov.  
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20. Odložené daňové pohľadávky a záväzky  

Vykázané odložené daňové pohľadávky a záväzky  

Vykázali sa nasledovné odložené daňové pohľadávky (záväzky): 

 v tisícoch EUR 31. december 

2015 

31. december 

2015 

31. december 

2015 

31. december 

2014 

31. december 

2014 

31. december 

2014 

 Dočasný rozdiel:  Pohľadávky Záväzky Netto Pohľadávky Záväzky Netto 

 Nehnuteľnosti, stroje a 

zariadenia 43 785 -1 162 570 -1 118 785 2 200 -1 157 532 -1 155 332 

 Nehmotný majetok 29 995 -34 517 -4 522 30 497 -51 394 -20 897 

 Finančné nástroje v reálnej 

hodnote cez výkaz ziskov a strát 778 -157 621 - -122 -122 

 Zásoby 2 346 -258 2 088 1 515 -201 1 314 

 Pohľadávky z obchodného 

styku a ostatný majetok 1 707 -46 1 661 1 515 -3 933 -2 418 

 Rezervy 76 302 -4 051 72 251 46 891 - 46 891 

 Zamestnanecké požitky (IAS 

19) 5 415 - 5 415 4 905 - 4 905 

 Úvery a pôžičky 5 068 -14 283 -9 215 6 528 - 6 528 

 Nezaplatené úroky (netto) - -19 -19 - -11 -11 

 Daňové straty 9 081 - 9 081 180 - 180 

 Deriváty 3 000 -19 763 -16 763 3 715 -4 011 -296 

 Ostatné položky  6 513 -4 667 1 846 4 509 -1 981 2 528 

 Medzisúčet 183 990 -1 240 331 -1 056 341 102 455 -1 219 185 -1 116 730 

 Započítaná daň -120 856 120 856 - -92 774 92 774 - 

 Celkom 63 134 -1 119 475 -1 056 341 9 681 -1 126 411 -1 116 730 
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Pohyby dv odloženej dani počas účtovného obdobia 

v tisícoch EUR 

 Zostatky týkajúce sa nasledujúcich 

položiek: 

Stav 

k 1. januáru 

2015 

Vykázaný vo 

výkaze ziskov 

a strát 

Vykázaný  

v ostatných 

súčastiach 

komplexného 

výsledku 

Získané pri 

podnikovej 

kombinácii (1) 

Presun do 

skupiny 

majetku na 

vyradenie 

určeného na 

predaj (2) 

Predané 

jednotky (3) 

Vplyv pohybu 

kurzov 

cudzích mien 

Stav 

k 31. decembru 

2015 

          

 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia -1 155 332 -30 - 37 506 514 425 -1 868 -1 118 785 

 Nehmotný majetok -20 897 13 549 - 3 162 - - -336 -4 522 

 Finančné nástroje v reálnej 

hodnote cez výkaz ziskov a strát -122 -31 - 772 

- 

- 2 621 

 Zásoby 1 314 551 - 216 - - 7 2 088 

 Pohľadávky z obchodného styku 

a ostatný majetok -2 418 4 113 - -49 

- 

- 15 1 661 

 Rezervy 46 891 21 059 1 586 2 617 - - 98 72 251 

 Zamestnanecké požitky  

(IAS 19) 4 905 216 187 75 

- 

- 32 5 415 

 Nezaplatené úroky (netto) -11 -8 - - - - - -19 

 Úvery a pôžičky 6 528 -11 367 9 624 -14 021 - - 21 -9 215 

 Daňové straty 180 -234 - 9 102 - - 33 9 081 

 Deriváty -296 -5 677 -10 349 - - - -441 -16 763 

 Ostatné 2 528 -35 - -644 - 48 -51 1 846 

 Celkom -1 116 730 22 106 1 048 38 736 514 473 -2 488 -1 056 341 

(1) Obstaranie spoločnosti Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti, spoločnosti EP Produzione S.p.A, ich dcérskych spoločností a spoločnosti Ergosud S.p.A. a 

spoločnosti Budapesti Erömü Zrt. 

(2) Reklasifikácia spoločnosti SSE–Solar, s.r.o. do majetku a záväzkov držaných na predaj.. 
(3) Vyradenie spoločností ROLLEON a.s. a ENERGZET, a.s. 
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v tisícoch EUR 

 Zostatky týkajúce sa nasledujúcich 

položiek: 

Stav k 1. januáru 

2014 

Vykázaný vo 

výkaze ziskov a 

strát 

Vykázaný  

v ostatných 

súčastiach 

komplexného 

výsledku 

predaj 

jednotky(1) 

Presun do 

skupiny 

majetku na 

vyradenie 

určeného na 

predaj(2) 

Vplyv pohybu 

kurzov cudzích 

mien 

Stav 

k 31. decembru 

2014 

         

 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia -1 218 669 35 116 - -3 066 1 999 29 288 -1 155 332 

 Nehmotný majetok -18 013 -3 897 - - -47 1 060 -20 897 

 Finančné nástroje v reálnej 

hodnote cez výkaz ziskov a strát -146 24 - - - - -122 

 Zásoby -73 1 598 - -192 - -19 1 314 

 Pohľadávky z obchodného styku 

a ostatný majetok 2 917 -4 929 - - - -406 -2 418 

 Rezervy 34 312 15 068 - -2 312 - -177 46 891 

 Zamestnanecké požitky  

(IAS 19) 6 235 -3 306 3 546 -1 482 - -88 4 905 

 Nezaplatené úroky (netto) -73 62 - - - - -11 

 Úvery a pôžičky 10 173 3 737 - -7 327 - -55 6 528 

 Daňové straty 7 220 -1 876 - -5 046 - -118 180 

 Deriváty - -204 -92 - - - -296 

 Ostatné 9 553 -6 316 - -716 - 7 2 528 

 Celkom -1 166 564 35 077 3 454 -20 141 1 952 29 492 -1 116 730 

(1) Vyradenie spoločnosti Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o  

(2) Reklasifikácia spoločnosti SSE–Solar, s.r.o. do majetku a záväzkov držaných na predaj. 
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Nevykázané odložené daňové pohľadávky  

Odložená daňová pohľadávka sa nevykázala pre nasledovné položky: 

 v tisícoch EUR 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Umorenie daňových strát  394 753  341 509 

 Celkom 394 753  341 509 

Odložená daňová pohľadávka, ktorá nebola vykázaná v daňových stratách, pripadá nasledujúcim 

subjektom: 

 v tisícoch EUR 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Slovak Gas Holding B.V. 304 561  278 199 

 EPH Gas Holding B.V. 53 382  41 423 

 Seattle Holding B.V. 26 804  9 528 

 Czech Gas Holding Investment B.V. 4 715  2 641 

 PT Holding Investment B.V. 3 697  3 953 

 EP ENERGY TRADING, a.s. 1 043  4 718 

 Ostatné 551  1 047 

 Celkom 394 753  341 509 

S prihliadnutím k povahe výnosov a nákladov sa u týchto spoločností neočakáva významný nárast 

zdaniteľného zisku, a preto nebola vykázaná odložená daň. Pokiaľ by sa v roku 2015 dosiahol dostatočne 

vysoký zdaniteľný zisk, potom by príslušný daňový výnos (úspora) predstavoval až 73 591 tisíc EUR 

(2014: 74 475 tisíc EUR).  

Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje za účelom prevodu neuplatnenej daňovej straty do ďalšieho 

obdobia, avšak len pokiaľ je pravdepodobné, že bude k dispozícii budúci zdaniteľný zisk, proti ktorému 

bude možné neuplatnené daňové straty uplatniť. Odhad, kedy vyprší možnosť uplatniť daňové straty, je 

uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

  2015 2016 2017 2018 2019 Po r. 2020 Celkom 

         

 Daňové straty - 894 29 3 1 085 392 742 394 753 

 

Možnosť uplatniť si daňové straty platí v Českej republiky počas 5 rokov, v Slovenskej republike počas 

4 rokov a v Holandsku počas 9 rokov v prípade štandardných daňových strát. Podľa súčasnej daňovej 

legislatívy sa v niektorých štátoch daňové straty predošlých rokov kumulujú na neurčito. K týmto položkám 

neboli vykázané odložené daňové pohľadávky, pretože vzhľadom k variabilite zdrojov príslušných ziskov, 

nie je pravdepodobné, žeby bol v budúcnosti zdaniteľný zisk, voči ktorému by mohla Skupina odložené 

daňové pohľadávky uplatniť, by bol dosiahnuteľný. 
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21. Zásoby 

 v tisícoch EUR („TEUR“)   31. decembra 2015  31. decembra 2014 

       

 Materiál a dodávky   56 123  35 218 

 Fosílne palivá   38 731  24 039 

 Náhradné diely   34 755  3 688 

 Odkrývka (nadložie)   25 975  25 504 

 Nedokončená výroba   4 747  3 090 

 Hotové výrobky a tovar   3 720  257 

 Celkom   164 051  91 796 

K 31. decembru 2015 bolo na zásoby vo výške 27 891 tisíc EUR (2014: 21 672 tisíc EUR) zriadené záložné 

právo. 

 

22. Pohľadávky z obchodných vzťahov a iné aktíva 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. decembra 2015  31. decembra 

2014 

     

 Pohľadávky z obchodného styku 440 786  330 970 

 Príjmy budúcich období 77 131  41 532 

 Preddavky  61 546  37 795 

 Dohadné účty aktívne  48 162  42 573 

 Ostatné pohľadávky a ostatný majetok 21 927  36 313 

 Opravné položky k nedobytným pohľadávkam -14 277  -10 694 

 Celkom 635 275  478 489 

     

 Neobežné 47 561  29 157 

 Obežné 587 714  449 332 

 Celkom 635 275  478 489 

V roku 2015 pohľadávky vo výške 344 tisíc EUR (2014: 1 983 tisíc EUR) boli odpísané cez výkaz ziskov 

a strát.  

K 31. decembru 2015 bolo na pohľadávky z obchodného styku v účtovnej hodnote 73 922 tisíc EUR 

zriadené záložné právo (2014: 87 391 tisíc EUR).  

K 31. decembru 2015 boli pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok vo výške 581 317 tisíc EUR 

v lehote splatnosti (2014: 419 906 tisíc EUR), zostávajúca časť vo výške 53 958 tisíc EUR je po lehote 

splatnosti (2014: 58 583 tisíc EUR). 

Úverové a kurzové riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená a straty zo zníženia hodnoty pohľadávok 

z obchodného styku a ostatných pohľadávok, s výnimkou nedokončenej výroby v stavebníctve, sú opísané 

v bode 37 – Postupy riadenia rizika a zverejňovanie informácií.
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23. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Bežné účty v bankách 640 480  562 845 

 Termínované vklady 65 053  346 938 

 Hotovosť a ceniny 305  304 

 Celkom 705 838  910 087 

Termínované vklady a zmenky vystavené bankami s pôvodnou splatnosťou najviac tri mesiace sa 

klasifikujú ako ekvivalenty peňažných prostriedkov. 

K 31. decembru 2015 bolo na ekvivalenty peňažných prostriedkov vo výške 167 775 tisíc EUR zriadené 

záložné právo (2014: 167 558 tisíc EUR). Podľa dlhopisovej dokumentácie je na peňažné prostriedky v 

určitých spoločnostiach zriadené záložné právo v prospech držiteľov dlhopisov, a to v prípade, že EPE 

nevyplatí dlhopisy. Založené peňažné prostriedky sú pre skupinu EPH okamžite k dispozícii, a preto a 

nepredstavujú peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať.  

24. Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 

K 31. decembru 2015 predstavuje hodnota 288 205 tisíc EUR peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné 

disponovať, z ktorých 250 500 tisíc EUR sú prostriedky pre vlastníka 51% akcií spoločnosti SPP 

Infrastructure, a.s., ktoré boli v roku 2016 priznané a vyplatené ako dividenda (k faktickému vyplateniu 

dividendy došlo 22. februára 2016). Spoločnosť SPPI túto čiastku vložila na zvláštny bankový účet a bola 

oprávnená tieto prostriedky použiť len za účelom výplaty týchto dividend v prospech spoločnosti 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Zvyšnú čiastku 37 705 tisíc EUR tvoria prostriedky uložené u spoločnosti Eggborough Power Limited. 

Čiastka vo výške 27 042 tisíc EUR predstavuje zálohu poskytnutú spoločnosti EPL penzijnému fondu, kde 

zostanú tieto peňažné prostriedky uložené, kým nebude eliminované riziko deficitu financovania 

dôchodkového systému. Čiastka vo výške 5 516 tisíc EUR predstavuje zálohu pre Agentúru na ochranu 

životného prostredia (“Environment Agency”) v súvislosti s budúcimi záväzkami spoločnosti EPL ohľadne 

úložiska uhoľného popola. Čiastka vo výške 5 147 tisíc EUR ) predstavuje zálohu uloženú u regulátora 

National Grid. Tieto peňažné prostriedky umožňujú EPL účastniť sa systému vyrovnávania napätia v sieti 

v Spojenom kráľovstve (pri nadbytku podávajú dodávatelia cenové „ponuky“ na prerušenie dodávok, pri 

nedostatku regulátor „ponúka“ výrobcom krátkodobé zmluvy na dodávky energie).  

25. Daňové pohľadávky 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Daň z príjmov 18 302  14 097 

 Daň z pridanej hodnoty 59 129  12 919 

 Energetická daň  2 525  - 

 Cestná daň  68  4 

 Ostatné daňové pohľadávky 2 883  630 

 Celkom 82 907  27 650 

 

26. Majetok a záväzky určené na predaj a končiace činnosti 

V rámci majetku/skupín tohto majetku určeného na predaj sú vykazované nasledovné položky: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 17 924  20 395 

 Pozemky a budovy 5 597  5 597 

 Zásoby -  62 

 Odložená daňová pohľadávka -  47 

 Daňové pohľadávky -  19 

 Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok -  11 

 Celkom 23 521  26 131 
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V rámci záväzkov zo skupín majetku na vyradenie určeného na predaj sú vykazované nasledovné 

položky:  

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. decembra 2015  31. decembra 2014 

     

 Úvery a pôžičky 12 001  14 400 

 Odložený daňový záväzok 2 585  1 999 

 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 81  16 

 Celkom 14 667  16 415 

K 31. decembru 2015 a 2014 majetok určený na predaj a záväzky zo skupín majetku na vyradenie určeného 

na predaj predstavujú majetok a záväzky vykazované spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. Tento 

majetok a záväzky už nie sú vykazované ako majetok určený na predaj. 

4. júna 2014 spoločnosť SPP predala svoj 49 % podiel s kontrolou nad riadením spoločnosti SPP 

Infrastructure, a.s. spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. (“SGH”) a zároveň obstarala vlastné akcie od 

spoločnosti SGH, čím sa Slovenská republika stala jej 100 % vlastníkom.  

Od 4. júna 2014, je spoločnosť SPP Infrastructure, a.s. vlastnená Slovenskou republikou (51 % podiel) a 

spoločnosťou SGH (49 % podiel), ktorá vykonáva manažérsku kontrolu v novo založenej skupine. 

Najvyššou kontrolujúcou spoločnosťou spoločnosti SPP Infrastructure, a.s. je Energetický a průmyslový 

holding, a.s. 

 

Podrobný prehľad konsolidovaného výkazu komplexného výsledku z končiacich činností je uvedená 

v Prílohe 2. 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. decembra 2015 

Končiaci 

 31. decembra 2014 

Končiaci 

     

 Výnosy -  597 048 

 Náklady -  -631 591 

 Zisk /-strata z prevádzkovej činnosti -  -34 543 

 Finančné výnosy (náklady), netto -  204 493 

 Daň z príjmov -  -192 708 

 Zisk /-strata za účtovné obdobie -  -22 758 

Z celkovej straty z končiacich činností za rok 2014 v hodnote 22 758 tisíc EUR, pripadala hodnota vo výške 

11 151 tisíc EUR vlastníkom Spoločnosti a hodnota 11 607 tisíc EUR pripadala nekontrolujúcim podielom. 

Peňažné toky z končiacich činností  

Peňažné toky z končiacich činností v tabuľke uvedenej nižšie sú zahrnuté do celkovej sumy peňažných 

tokov vykázaných v konsolidovanom výkaze peňažných tokov. 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015  2014 

     

 Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -  209 836 

 Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -  -23 417 

 Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -  -110 000 

 Čisté peňažné toky za účtovné obdobie -  76 419 
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27. Vlastné imanie 

Základné imanie a emisné ážio 

Schválené, upísané základné imanie, ktoré bolo splatené v plnej výške, pozostáva k 31. decembru 2015 z 

57 892 478 kmeňových akcií v menovitej hodnote 100 Kč na akciu (2014: 57 892 478 akcií) a 

3 301 099 240 kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Kč na akciu (2014: 3 301 099 240 akcií). 

Akcionári majú právo podieľať sa na zisku Spoločnosti formou dividend a na valnom zhromaždení 

Spoločnosti majú k dispozícii jeden hlas na každú akciu v menovitej hodnote 1 Kč a 100 hlasov na každú 

akciu v menovitej hodnote 100 Kč.  

31. december 2015 Počet akcií  

Vlastnícky 

podiel  

Hlasovacie 

práva 

 1 Kč  100 Kč  %  % 

        

BIQUES LIMITED (súčasť  

J&T PARTNERS I L.P.) 236 085 576  12 537 213  16,39  29,50 

EP Investment S.à r.l.  

(vlastníkom je Daniel Křetínský) 1 683 397 724  1 935 906  18,52  37,17 

MILEES LIMITED (súčasť  

J&T PARTNERS II L.P.) 236 085 600  14 473 120  20,65  33,33 

Vlastné akcie(1) 1 145 530 340  28 946 239  44,44  - 

Celkom 3 301 099 240  57 892 478  100,00  100,00 

 

 

31. december 2014 Počet akcií  

Vlastnícky 

podiel  

Hlasovacie 

práva 

 1 Kč  100 Kč  %  % 

        

BIQUES LIMITED (súčasť  

J&T PARTNERS I L.P.) 236 085 700  14 473 120  18,52  33,33 

EP Investment S.à r.l.  

(vlastníkom je Daniel Křetínský) 1 683 397 600  -  18,52  33,33 

MILEES LIMITED (súčasť  

J&T PARTNERS II L.P.) 236 085 600  14 473 119  18,52  33,33 

Vlastní akcie(1) 1 145 530 340  28 946 239  44,44  - 

Celkom 3 301 099 240  57 892 478  100,00  100,00 

(1) V roku 2014 spoločnosť EPH obstarala 44,44 % vlastných akciách od spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS 

LIMITED. K 31. decembru 2015 boli tieto akcie vykázané v rámci vlastného imania spoločnosti EPH a                                  

22. januára 2016 boli zrušené. 

Odsúhlasenie počtu akcií na začiatku a na konci účtovného obdobia je uvedené nižšie: 

  Počet akcií 

2015 

  1 Kč  100 Kč 

     

 Vydané akcie na začiatku účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 

 Vydané akcie na konci účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 

 
  Počet akcií 

2014 

  1 Kč  100 Kč 

     

 Vydané akcie na začiatku účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 

 Vydané akcie na konci účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 
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Fondy vykázané vo vlastnom imaní predstavujú nasledovné položky: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Ostatné kapitálové fondy z kapitálových vkladov 22 538  22 538 

 Nedistribuovateľné fondy 5 854  5 869 

 Fond z precenenia na reálnu hodnotu -3 563  -9 886 

 Fond zo zabezpečenia -29 996  -84 421 

 Ostatné kapitálové fondy -53 868  -53 868 

 Rezervný fond z kurzových rozdielov -77 387  -70 021 

 Celkom -136 422  -189 789 

Nedistribuovateľné fondy 

V Českej republike bola pred 1. januárom 2014 vyžadovaná tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 

20 % (10 % u spoločností s ručením obmedzením) z čistého zisku (ročne) až do dosiahnutia výšky 

rezervného fondu najmenej vo výške 10 % (u spoločností s ručením obmedzeným 5 %) základného imania 

(kumulatívny zostatok). Zákonný rezervný fond mohol byť použitý iba na krytie strát Spoločnosti a nesmel 

byť použitý na výplatu dividend. Výpočet zákonného rezervného fondu sa uskutočňuje podľa národných 

právnych predpisov. K 31. decembru 2015 bol vykázaný zákonný rezervný fond vo výške 5 854 tisíc EUR 

(2014: 5 869 tisíc EUR). Od 1. januára 2014 na základe novej platnej a účinnej legislatívy v Českej 

republike už nie je tvorba zákonného rezervného fondu za určitých okolností povinná. Podobne, za určitých 

okolností, môže byť od 1. januára 2014 zákonný rezervný fond použitý na výplatu dividend. Z titulu platnej 

a účinnej legislatívy, bol v roku 2014 zákonný rezervný fond vo výške 75 878 tisíc EUR presunutý do 

nerozdeleného zisku. 

Rezervný fond z kurzových rozdielov 

Rezervný fond z kurzových rozdielov obsahuje všetky kurzové rozdiely vyplývajúce z prepočtu účtovných 

závierok prevádzok Skupiny v zahraničí a z prepočtu konsolidovanej účtovnej závierky na prezentačnú 

menu. 

Ostatné kapitálové fondy 

V roku 2009 Skupina účtovala o oceňovacích rozdieloch, ktoré vznikli v dôsledku vzniku Skupiny 

k 10. augustu 2009, ako aj v dôsledku obstarania niektorých nových dcérskych spoločností v nasledujúcich 

obdobiach do 9. októbra 2009. Tieto dcérske spoločnosti boli obstarané pod spoločnou kontrolou 

spoločnosti J&T Finance Group, a. s., a preto sa neaplikoval štandard IFRS 3, ktorý definuje vykázanie 

goodwillu vzniknutého v podnikovej kombinácii ako rozdiel, o ktorý obstarávacia cena prevyšuje reálnu 

hodnotu podielu Skupiny na čistom identifikovateľnom majetku, záväzkoch a podmienených záväzkoch 

obstarávanej dcérskej spoločnosti. Spoločnosti, ktoré boli obstarané v transakcii pod spoločnou kontrolou, 

sú vykazované v účtovnej hodnote, ktorá je prezentovaná v účtovnej závierke spoločnosti J&T Finance 

Group, a. s. (t. j. vrátane historického goodwillu po zohľadnení potenciálneho zníženia hodnoty). Rozdiel 

medzi obstarávacou cenou, účtovnou hodnotou čistého majetku a pôvodným goodwillom ku dňu obstarania 

bol v konsolidovanom vlastnom imaní vykázaný ako cenový rozdiel. 

V roku 2010 došlo k zvýšeniu rozdielu z precenenia o 74 465 tisíc EUR v dôsledku predaja určitých 

dcérskych spoločností. Suma zodpovedá nielen cenovým rozdielom priamo priradeným k predaným 

dcérskym spoločnostiam, ale aj ich priamym materským spoločnostiam (jednotkám špeciálneho účelu), 

ktoré, aj keď zostali v Skupine, nepredstavujú samostatné jednotky generujúce peňažné prostriedky a teda 

nepredstavujú žiadny potenciálny goodwill. 

V roku 2011 sa ostatné kapitálové fondy ďalej zvýšili o 55 589 tisíc EUR z dôvodu, že niektoré dcérske 

spoločnosti boli vyčlenené do spoločnosti EP Industries, a. s. v súvislosti s rozdelením nepeňažných 

dividend. 

V roku 2013 ostatné kapitálové fondy poklesli o 312 tisíc EUR v dôsledku predaja 47,06 % podielu 

v spoločnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. ako súčasť procesu postupného obstarávania a zvýšili sa o 1 057 

tisíc EUR v dôsledku procesu reštrukturalizácie v skupine SPP (pre viac informácii pozri bod 26 – 

Majetok/záväzky určené na predaj a ukončené činnosti). 

 



Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 

(Preložené z českého originálu) 
 

    81 

Oceňovacie rozdiely zo zabezpečenia 

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty finančných derivátov, ktoré sú určené k zabezpečeniu peňažných 

tokov, sa vykazuje vo vlastnom imaní (podrobné informácie sú uvedené v bode 33 – Finančné nástroje a v 

bode 37  – Postupy riadenia rizík a zverejňovania informácií).  

Emisné ážio 

Spolu s vyššie uvedenými fondami vlastného imania Spoločnosť vykázala v roku 2012 emisné ážio vo 

výške 63 694 tisíc EUR. Viac informácií o emisií akcií je uvedených v bode 1 – Všeobecné informácie. 

Rezerva na vlastné akcie 

V roku 2014 obstarala EPH 44,44 % vlastných akcií od spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED. 

K 31. decembru 2015 boli tieto akcie vykázané v rámci vlastného imania spoločnosti EPH ako rezervný 

fond na vlastné akcie v hodnote 932 382 tisíc EUR, nakoľko neboli k tomuto dátumu zrušené. Tieto akcie 

boli zrušené 22. januára 2016. 

Tento fond predstavuje rozdiel medzi nákupnou cenou a menovitou hodnotou akcií. Akcie v menovitej 

hodnote vo výške 147 199 tisíc EUR sú vykázané ako zníženie základného imania. 
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28. Zisk na akciu 

Základný zisk na akciu 

Základný zisk na akciu v EUR na 1 000 Kč menovitej hodnoty akcie je 0,10 (2014: 0,03). 

Výpočet základného zisku na akciu k 31. decembru 2015 vychádzal zo zisku priraditeľného kmeňovým 

akcionárom vo výške 494 520 tisíc EUR (2014: 187 044 tisíc EUR), a z váženého priemerného počtu 5 050 

miliónov vydaných kmeňových akcií (2014: 6 953 miliónov). 

Základný zisk na akciu z pokračujúcich činností v EUR na 1 000 Kč menovitej hodnoty akcie je 0,10 (2014: 

0,03). 

Výpočet základného zisku na akciu z pokračujúcich činností k 31. decembru 2015 vychádzal zo zisku 

priraditeľného kmeňovým akcionárom vo výške 494 520 tisíc EUR (2014: 198 195 tisíc EUR) a z váženého 

priemerného počtu 5 050 miliónov vydaných kmeňových akcií (2014: 6 953 miliónov). 

 

Vážený priemerný počet kmeňových akcií v roku 2015 

V miliónoch akcií 

 

Menovitý  Vážený 

Kmeňové akcie emitované k 10. augustu 2009 (1 akcia/100 Kč) upravené  

na 1 akciu/1 Kč 8 248  8 248 

Kmeňové akcie emitované k 9. októbru 2009 (1 akcia/1 Kč)  2 783  2 783 

Kmeňové akcie emitované k 8. januáru 2010 (1 akcia/1 Kč) 390  390 

Kmeňové akcie emitované k 30. júnu 2010 (1 akcia/1 Kč) 70  70 

Zníženie základného imania – vplyv rozdelenia vyčlenením  

k 30. septembru 2011 (1 akcia/100 Kč) upravené na 1 akciu/1 Kč -2 459  -2 459 

Zníženie základného imania – vplyv rozdelenia vyčlenením  

k 30. septembru 2011 (1 akcia/1 Kč)  -615  -615 

Kmeňové akcie emitované k 7. augustu 2012 (1 akcia/1 Kč) 673  673 

Vlastné akcie nadobudnuté 3. februára 2014 (1 akcia/1 Kč) -673  -356 

Vlastné akcie nadobudnuté 20. júna 2014 (1 akcia/1 Kč) -472  -472 

Vlastné akcie nadobudnuté 20. júna 2014 (1 akcia/100 Kč) -2 895  -2 895 

Celkom 5 050  5 050 

 

Vážený priemerný počet kmeňových akcií v roku 2014 

v miliónoch akcií 

 

Menovitý  Vážený 

Kmeňové akcie emitované k 10. augustu 2009 (1 akcia/100 Kč) upravené  

na 1 akciu/1 Kč 8 248  8 248 

Kmeňové akcie emitované k 9. októbru 2009 (1 akcia/1 Kč)  2 783  2 783 

Kmeňové akcie emitované k 8. januáru 2010 (1 akcia/1 Kč) 390  390 

Kmeňové akcie emitované k 30. júnu 2010 (1 akcia/1 Kč) 70  70 

Zníženie základného imania – vplyv rozdelenia vyčlenením  

k 30. septembru 2011 (1 akcia/100 Kč) upravené na 1 akciu/1 Kč -2 459  -2 459 

Zníženie základného imania – vplyv rozdelenia vyčlenením  

k 30. septembru 2011 (1 akcia/1 Kč)  -615  -615 

Kmeňové akcie emitované k 7. augustu 2012 (1 akcia/1 Kč) 673  673 

Vlastné akcie nadobudnuté 3. februára 2014 (1 akcia/1 Kč) -673  -356 

Vlastné akcie nadobudnuté 20. júna 2014 (1 akcia/1 Kč) -472  -250 

Vlastné akcie nadobudnuté 20. júna 2014 (1 akcia/100 Kč) -2 895  -1 531 

Celkom 5 050  6 953 

Zriedený zisk na akciu 

Vzhľadom na to, že Skupina nevydala žiadne konvertibilné dlhopisy alebo iné finančné nástroje 

s potenciálnym riediacim účinkom na kmeňové akcie, zriedený zisk na akciu je rovnaký ako základný zisk 

na akciu. 
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29. Nekontrolujúce podiely 

31. decembra 2015 

 

v tisícoch EUR („TEUR“) 

Pražská 

teplárenská a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti 

Stredoslovenská 

energetika, a.s. a 

jej dcérske 

spoločnosti 

NAFTA a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti i 

 

SPP 

Infrastructure, 

a.s. a jej 

dcérske 

spoločnosti (3) 

EP Produzione 

Centrale 

Livorno 

Ferraris S.p.A.(4) 

Ostatné 

samostatne 

nevýznamné 

dcérske 

spoločnosti 

Celkom 

Nekontrolujúci podiel 26,18% 51,00% 31,01% 51,00% 25,00%   

Podnikateľská činnosť 

Výroba a 

distribúcia tepla 

Distribúcia 

elektriny 

Skladovanie 

plynu a 

prieskum 

Distribúcia 

plynu 

Výroba 

elektriny a tepla   

Štát(1) Česká republika Slovensko Slovensko Slovensko Taliansko   

        

Účtovná hodnota nekontrolujúceho podielu 

k 31. decembru 2015 85 631 385 716 104 717 1 285 130 49 850 32 899 1 943 943 

Zisk/-strata priraditeľný nekontrolujúcim 

podielom 5 475 38 988 33 412 255 937 4 034 5 897 343 743 

Schválené dividendy -7 968 -28 439 -31 728 -563 862 - -226 -632 223 

        

Informácie z výkazu finančnej pozície (2)        

Majetok celkom 382 973 1 083 411 759 198 6 047 947 240 967   

z toho:  neobežný 326 521 850 103 689 013 5 085 747 159 392   

obežný 56 452 233 308 70 185 962 200 81 575   

Záväzky celkom 69 394 327 105 394 402 3 340 347 41 568   

z toho:  neobežné 38 743 178 569 306 043 3 013 300 13 576   

obežné 30 651 148 536 88 359 327 047 27 992   

Vlastné imanie 313 579 756 306 364 796 2 707 600 199 399 - - 

        

Informácie z výkazu komplexného výsledku (2)        

Výnosy celkom 241 775 948 283 216 427 1 231 700 106 084   

z toho:  prijaté dividendy - 346 - 700 -   

Zisk po zdanení 20 909 76 446 106 644 554 100 16 264   

Ostatný komplexný výsledok celkom, po zdanení - -259 185 23 052 -   

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie (2) 20 909 76 187 106 829 577 152 16 264 - - 

        

Čistý prírastok/ -úbytok peňažných prostriedkov (2) 591 17 261 -51 294 -27 797 9 064   

(1) Hlavné miesto podnikania dcérskych spoločností a pridružených podnikov je premenlivé (viac informácií viď bod 39 – Podniky v Skupine). 

(2) Finančné údaje boli odvodené z finančných výkazov zostavených v súlade s lokálnymi účtovnými štandardami. 

(3) Okrem spoločnosti NAFTA a.s. a jej dcérskych spoločností a spoločnosti SPP Storage, s.r.o. 

(4) Údaje predstavujú výsledky Spoločnosti od dátumu obstarania. 
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31. december 2014 

 

v tisícoch EUR („TEUR“) 

Pražská 

teplárenská 

a.s. a jej 

dcérske 

spoločnosti 

Stredoslovenská 

energetika, a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti 

NAFTA a.s. a 

jej dcérske 

spoločnosti 

 

Slovenský 

plynárenský 

priemysel, a.s. a 

jej dcérske 

spoločnosti (2)(4) 

Ostatné 

samostatne 

nevýznamné 

dcérske 

spoločnosti 

Celkom 

Nekontrolujúci podiel 26,60% 51,00% 31,01% 51,00%   

Podnikateľská činnosť 

Výroba a 

distribúcia 

tepla 

Distribúcia 

elektriny 

Skladovanie 

plynu a 

prieskum Distribúcia plynu   

Štát(1) 

Česká 

republika Slovensko Slovensko Slovensko   

       

Účtovná hodnota nekontrolujúceho podielu 

k 31. decembru 2014 87 522 373 400 97 919 1 659 571 23 056 2 241 468 

Zisk/- strata priraditeľný nekontrolujúcim 

podielom 4 167 24 865 29 594 (2)220 796 4 972 284 394 

Schválené dividendy -14 845 -27 397 -41 285 -378 716 -1 596 -463 839 

       

Informácie z výkazu finančnej pozície (3)       

Majetok celkom 385 047 1 048 308 526 562 6 073 547   

z toho:  neobežný 337 075 869 916 448 754 5 234 847   

obežný 47 972 178 392 77 808 838 700   

Záväzky celkom 69 099 316 151 179 286 2 636 147   

z toho:  neobežné 41 544 180 359 128 156 2 362 000   

obežné 27 555 135 792 51 130 274 147   

Vlastné imanie 315 948 732 157 347 276 3 437 400 - - 

       

Informácie z výkazu komplexného výsledku (3)       

Výnosy celkom 232 182 901 069 205 269 1 231 500   

z toho:  prijaté dividendy - 235 - 700   

Zisk po zdanení 15 556 48 491 90 984 507 442   

Ostatný komplexný výsledok celkom, po zdanení - -129 -8 -229   

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie (3) 15 556 48 362 90 976 507 213 - - 

       

Čistý prírastok/-úbytok peňažných prostriedkov (3) -20 141 -33 508 -5 427 90 313 - - 

(1) Hlavné miesto podnikania dcérskych spoločností a pridružených podnikov je premenlivé (viac informácií viď bod 39 – Podniky v Skupine). 

(2) Táto čiastka zahŕňa zisk pripadajúci  nekontrolujúcim podielom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a jej dcérskych spoločností vo výške 103 756 tisíc EUR za 

obdobie od 1. januára 2014 do 28. júna 2014. Ďalšie podrobnosti viď bod 26 – Majetok a záväzky určené na predaj a končiace činnosti 

(3) Finančné údaje boli odvodené z finančných výkazov zostavených v súlade s lokálnymi účtovnými štandardami. 

(4) Okrem spoločnosti NAFTA a.s. a jej dcérskych spoločností a spoločnosti SPP Storage, s.r.o . 
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30. Úvery a pôžičky 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Vydané dlhopisy v umorovanej hodnote 3 336 723  2 863 559 

 Úvery poskytnuté úverovými inštitúciami 1 686 083  2 124 793 

 Revolvingový úver 145 000  25 011 

 Úvery poskytnuté inými ako úverovými inštitúciami 23 304  65 985 

 Kontokorentný úver 19 734  59 123 

 Záväzky z finančného lízingu 16 238  867 

 Celkom  5 227 082  5 139 338 

     

 Neobežné 4 850 919  4 247 830 

 Obežné 376 163  891 508 

 Celkom 5 227 082  5 139 338 

Vážený priemer úrokových sadzieb bol v roku 2015 3,50 % (2014: 2,58 %). 

Vydané dlhopisy v umorovanej hodnote 

Podrobnosti o dlhopisoch vydaných k 31. decembru 2015 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Istina Nabehnutý 

úrok 

Neamortiz-

ovaný 

poplatok 

Splatnosť Úroková 

sadzba 

(%) 

Efektívna 

úroková 

sadzba 

(%) 

 Dlhopis I spoločnosti SPP 

Infrastructure Financing 

(1)749 185 12 868 -2 253 18.7.2020 3,750 3,773/3,717 

 Dlhopis II spoločnosti SPP 

Infrastructure Financing 

(2)493 900 11 615 -515 12.2.2025 2,625 2,685 

 Dlhopisy EP Energy 2018 600 000 4 375 -4 012 1.5.2018 4,375 4,691 

 Dlhopis SPPD (3)496 570 6 854 -1 624 23.6.2021 2,625 2,828 

 Dlhopis spoločnosti CE Energy 375 000 10 968 -4 253 1.2.2021 7,000 7,285 

 Dlhopisy EP Energy 2019 500 000 4 896 -6 643 1.11.2019 5,875 6,301 

 Dlhopisy spoločnosti EPH 

Financing CZ 

49 214 517 -715 30.9.2018 4,200 4,720 

 Dlhopisy spoločnosti EPH 

Financing SK 

41 230 202 -656 29.6.2018 4,180 4,735 

 Celkom 3 305 099 52 295 -20 671 - - - 

1) Túto čiastku tvoria dve tranže. Prvá tranža vo výške 500 000 tisíc EUR je vykázaná po odpočítaní zľavy vo výške 3 050 

tisíc EUR, ktorá bude rozpustená s použitím efektívnej úrokovej miery po celé obdobie až do dátumu splatnosti. Druhá 

tranža vo výške 250 000 tisíc EUR je vykázaná vrátane prirážky vo výške 2 235 tisíc EUR. Z tohto dôvodu sú uvedené 

dve efektívne úrokové miery. 

2) Čiastku tvorí istina dlhopisu vo výške 500 000 tisíc EUR, ktorá je vykázaná po odpočítaní zľavy vo výške 6 100 tisíc 

EUR. Táto zľava bude rozpustená s použitím efekt efektívnej úrokovej miery po celé obdobie až do dátumu splatnosti. 

3) Čiastku tvorí istina dlhopisu vo výške 500 000 tisíc EUR, ktorá je vykázaná po odpočítaní zľavy vo výške 3 430 tisíc 

EUR. Táto zľava bude rozpustená s použitím efekt efektívnej úrokovej miery po celé obdobie až do dátumu splatnosti. 

Dlhopisy spoločnosti EP Energy 

V roku 2012 a 2013 vydala skupina EP Energy („EPE“, „skupina EPE“) seniorské dlhopisy (senior secured 

notes). Skupina EPE zahrňuje dcérske spoločnosti a pridružené podniky pôsobiace v energetike, ako je 

opísane v bode 39 – Podniky v Skupine. 

i. Dlhopisy 2019 

Seniorské dlhopisy boli vydané 31. októbra 2012 vo výške 500 mil. EUR, sú kótované na írskej burze 

cenných papierov a sú splatné v roku 2019 („Dlhopisy 2019“). Dlhopisy 2019 sú úročené sadzbou 

5,875 % p. a., pričom úrok je splatný dvakrát ročne spätne 1. mája a 1. novembra každého roku.  

Spoločnosť môže predčasne splatiť niektoré alebo všetky Dlhopisy 2019 za spätnú kúpnu cenu vo výške 

100 % istiny z predčasne splatenej sumy Dlhopisov 2019 a pripísané a neuhradené úroky a prípadné ďalšie 

sumy, a tzv. „make whole“ prirážku. Okrem toho, Spoločnosť môže predčasne splatiť všetky, ale nie iba 

časť, Dlhopisov 2019 za cenu vo výške 100 % súhrnnej sumy istiny plus pripísané a nezaplatené úroky 

a prípadné ďalšie sumy, ak dôjde k istým zmenám v relevantných daňových predpisoch.. Za určitých 
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okolností a zmien, ktoré vedú k zmene kontroly v Skupine EPE, sa môže od Spoločnosti vyžadovať, aby 

ponúkla k predčasnému splateniu Dlhopisy 2019 za 101 % predčasne splatenej istiny plus pripísané 

a nezaplatené úroky a prípadné ďalšie sumy, ak vznikla povinnosť k ich úhrade. 

Za Dlhopisy 2019 ručia určité dcérske spoločnosti EPE na princípe seniorského zabezpečenia. Dlhopisy 

2019 a záruky z nich vyplývajúce sú zabezpečené v prvom rade zabezpečovacími právami, a to 

k rovnakému majetku, ktorý zabezpečuje aj záväzky EPE a ručiteľov.  

Zmluva, na základe ktorej boli Dlhopisy 2019 vydané, obsahuje radu reštriktívnych ustanovení, vrátane 

obmedzení týkajúcich sa zakázaných platieb, transakcií s pridruženými podnikmi, záložných práv 

a predajných záruk. Spoločnosť musí sledovať vzťah medzi celkovou výškou dlhu a upraveným 

ukazovateľom EBITDA; za určitých okolností nesmie byť prekročený konkrétne stanovený limit pri 

zvažovaní prípadného ďalšieho dlhu. Úroveň zadlženia musí byť zohľadnená pred určitými výplatami 

zisku. 

Dlhopisy 2019 sa vykazujú bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 10 mil. EUR. Tieto 

náklady sú počas doby existencie Dlhopisov 2019 vykazované vo výkaze ziskov a strát pri efektívnej 

úrokovej sadzbe 6,301 %. 

ii. Dlhopisy 2018 

18. apríla 2013 vydala EPE dodatočné seniorské dlhopisy, ktoré sú splatné v roku 2018 („Dlhopisy 2018“). 

Tieto ďalšie dlhopisy sú kótované na írskej burze cenných papierov a ich celková hodnota je 600 miliónov 

EUR. Dlhopisy 2018 sú úročené sadzbou 4,375 % p. a., pričom úrok je splatný dvakrát ročne spätne 

k 1. máju a 1. novembru každého roku.  

Spoločnosť môže predčasne splatiť niektoré alebo všetky Dlhopisy 2018 za spätnú kúpnu cenu vo výške 

100 % istiny z predčasne splatenej sumy Dlhopisov 2018 a pripísané a nezaplatené úroky a prípadné ďalšie 

sumy, plus tzv. „make whole“ prirážku. Okrem toho, Spoločnosť môže predčasne splatiť všetky, ale nie iba 

časť, Dlhopisov 2018 za cenu vo výške 100 % súhrnnej hodnoty ich istín plus pripísané a nezaplatené úroky 

a prípadné ďalšie sumy, ak dôjde k istým zmenám v relevantných daňových predpisoch. Za určitých 

okolností a zmien, ktoré vedú k zmene kontroly, od Spoločnosti sa môže vyžadovať, aby ponúkla 

k predčasnému splateniu Dlhopisy 2018 za 101 % predčasne splatenej istiny plus pripísané a nezaplatené 

úroky a prípadné ďalšie sumy. 

Dlhopisy 2018 sú radené na rovnakú úroveň so seniornými dlhopismi EPE splatnými v roku 2019, ktoré 

boli vydané 31. októbra 2012 („Dlhopisy 2019“). Dlhopisy 2018 a Dlhopisy 2019 majú rovnaké 

zabezpečenie a ručia za nich vybrané dcérske spoločnosti EPE na princípe seniórneho zabezpečenia. 

Dlhopisy 2018 a ich záruky sú tiež zabezpečené zástavnými právami v prvom poradí, a to k rovnakému 

majetku, ktorý zabezpečuje aj záväzky EPE a ručiteľov súvisiacich s Dlhopismi 2019. 

Zmluva, na základe ktorej boli Dlhopisy 2018 vydané, obsahuje podobné ustanovenia ako zmluva týkajúca 

sa Dlhopisov 2019. 

Dlhopisy 2018 sú vykázané bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 8 miliónov EUR. Tieto 

náklady sú počas doby existencie Dlhopisov 2018 vykazované vo výkaze ziskov a strát pri úrokovej sadzbe 

4,691 %. 

Dlhopis spoločnosti SPP Infrastructure Financing (Dlhopisy 2020) 

Prvá tranža zabezpečených dlhopisov vo výške 500 miliónov EUR bola vydaná 18. júla 2013 a druhá tranža 

vo výške 250 miliónov EUR bola vydaná 10. septembra 2013. Dlhopisy sú splatné v roku 2020 („Dlhopisy 

2020“) a sú kótované na oficiálnom trhu írskej burzy cenných papierov. Dlhopisy 2020 sú úročené sadzbou 

3,75 % p. a., pričom úrok je splatný ročne spätne k 18. júlu každého roku. Dlhopisy 2020 boli vydané 

spoločnosťou SPP Infrastructure Financing B.V. a sú garantované spoločnosťou eustream, a.s.  

Podmienky, na základe ktorých boli Dlhopisy 2020 vydané, obsahujú celý rad reštriktívnych opatrení, 

hlavne obmedzenia týkajúce sa záložných práv. 

Dlhopisy 2020 sú vykazované bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 5 miliónov EUR. 

Tieto náklady sú počas existencie Dlhopisov 2020 vykazované vo výkaze ziskov a strát pri efektívnej 

úrokovej sadzb3,773 % (prvá tranža) a vo výške 3,717 % (druhá tranža). 
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Výnosy z Dlhopisov 2020 boli požičané spoločnosti eustream, a.s. prostredníctvom kúpy 

vnútroskupinových Dlhopisov 2020 vydaných spoločnosťou eustream, a.s., úročených sadzbou 

4,12 % p. a., pričom platby úrokov sú nastavené tak, aby účinne financovali platby realizované 

spoločnosťou SPP Infrastructure Financing B.V. 

Dlhopis CE Energy (Dlhopisy 2021) 

24. januára 2014 spoločnosť CE Energy, a.s. nadobudla od spoločnosti Energetický a průmyslový holding, 

a.s. všetky vydané akcie spoločnosti EP Energy, a.s. a vnútroskupinové úvery dlžníka CE Energy, a.s. voči 

veriteľovi Energetický a průmyslový holding, a.s. za súhrnnú čiastku rovnajúcu sa protihodnote, ktorú má 

uhradiť spoločnosť CE Energy, a.s. spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. za obstaranie akcií 

spoločnosti EP Energy, a.s. vo výške 1 500 miliónov EUR.. Táto pôžička bola vysporiadaná v roku 2015.  

Medzipodnikové úvery sú podradené seniorským dlhopisom vydanými spoločnosťou CE Energy, a.s. 7. 

februára 2014 vo výške 500 miliónov EUR, ktoré sú splatné v roku 2021 (“Dlhopisy 2021”) na základe 

dohody medzi veriteľmi. Časť medzipodnikových úverov vo výške 251 miliónov EUR bola splatená časťou 

výnosov Dlhopisov 2021. Dlhopisy 2021 sú zabezpečené záložným právom k 100 % akcií na základnom 

imaní spoločnosti CE Energy, a.s. a záložným právom k 50 % akciám mínus 1 na základnom imaní 

spoločnosti EP Energy, a.s. 

Zmluva, na základe ktorej boli Dlhopisy 2021 vydané, obsahuje celý rad reštriktívnych ustanovení, vrátane 

obmedzení týkajúcich sa schopnosti dcérskych spoločností spätne prevádzať platby do spoločnosti CE 

Energy, a.s., vznik zadlženia, zakázané platby, transakcie s pridruženými podnikmi, záložné práva a predaje 

majetku. 

Dlhopisy 2021 sú vykázané bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 8 miliónov 

EUR. Tieto náklady sú počas doby existencie Dlhopisov 2021 vykazované vo výkaze ziskov a strát 

pri úrokovej sadzbe 7,285 %. 

Tak, ako je uvedené v bode 41 – Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

Dlhopisy 2021 spoločnosti CE Energy boli 1. apríla 2016 v plnej výške splatené. 

Dlhopis 2021 SPPD  

23. júna 2014 spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. vydala dlhopisy v hodnote 500 miliónov EUR s pevnou 

ročnou úrokovou mierou vo výške 2,625 % p.a. a splatnosťou 23. júna 2021. Dlhopis 2021 SPPD je 

vykazovaný bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 3 miliónov EUR. Tieto náklady sú 

vykazované vo výkaze ziskov a strát na základe efektívnej úrokovej miery vo výške 2,828 %. 

Dlhopis II spoločnosti SPP Infrastructure Financing (Dlhopisy 2025) 

12. februára 2015 spoločnosť SPP Infrastructure Financing B.V. vydala dlhopisy v hodnote 500 miliónov 

EUR s pevnou ročnou úrokovou mierou vo výške 2,625 % p.a. a splatnosťou 12. februára 2025. Dlhopisy 

2025 SPP IF II sú vykazované bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške1 milióna EUR. 

Tieto náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát na základe efektívnej úrokovej miery vo výške 

2,685 %. 

Dlhopisy spoločnosti EPH Financing SK 

29. júna 2015 spoločnosť EPH Financing SK, a.s. vydala dlhopisy v hodnote 41 miliónov EUR s pevnou 

ročnou úrokovou mierou vo výške 4,200 % p.a. a splatnosťou 29. júna 208. Dlhopis EPH Financing SK je 

vykazovaný bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 1 milióna EUR. Tieto náklady sú 

vykazované vo výkaze ziskov a strát na základe efektívnej úrokovej miery vo výške 4,735 %. 

Dlhopisy spoločnosti EPH Financing CZ 

30. septembra 2015 spoločnosť EPH Financing CZ, a.s. vydala dlhopisy v hodnote 49 miliónov EUR (1 330 

miliónov Kč) s pevnou ročnou úrokovou mierou vo výške 4,200 % a splatnosťou 30. septembra 2018. 

Dlhopis EPH Financing CZ vykazovaný bez započítania nákladov spojených s emisiou vo výške 1 milióna 

EUR. Tieto náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát na základe efektívnej úrokovej miery vo výške 

4,720%. 
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Ostatné úvery a pôžičky 

Podmienky a splatnosti 

U nesplatených úverov a pôžičiek sa k 31. decembru 2015 uplatňovali nasledujúce podmienky: 

 v tisícoch EUR 

(„TEUR“) 

Mena Menovitá 

úroková 

sadzba 

Rok 

splatnosti 

(konečný 

termín) 

Zostatok k  

31.12.2015 

Splatné do 

1 roku 

Splatné od 1 

do 5 rokov 

Splatné 

v nasle- 

dujúcich 

rokoch 

         
 Zabezpečený bankový 

úver EUR variabilná* 2022 1 179 588 122 057 982 531 75 000 

 Nezabezpečený bankový 

úver EUR fixná 2025 248 150 8 802 74 146 165 202 

 Nezabezpečený bankový 

úver EUR variabilná* 2019 175 714 703 175 011 - 

 Zabezpečený bankový 

úver CZK variabilná* 2026 59 794 513 35 178 24 103 

 Nezabezpečený bankový 

úver CZK variabilná* 2017 14 886 - 14 886 - 

 Zabezpečený bankový 

úver EUR fixná 2023 6 540 4 458 1 542 540 

 Zabezpečený bankový 

úver CZK fixná 2021 1 401 - 240 1 161 

 Nezabezpečený bankový 

úver CZK fixná 2016 10 10 - - 

 Nezabezpečený bankový 

úver CZK fixná 2018 14 831 7 949 6 882 - 

 Nezabezpečený bankový 

úver EUR fixná 2016 8 473 8 473 - - 

 Revolvingový úver EUR variabilná*  145 000 145 000 - - 

 Kontokorentný úver EUR variabilná*  19 734 19 734 - - 

 Záväzky z finančného 

leasingu    16 238 2 683 5 455 8 100 

 Úročené záväzky 

celkom    1 890 359 320 382 1 295 871 274 106 

*  Variabilná úroková sadzba je odvodená od PRIBOR alebo EURIBOR plus prirážka. Všetky úrokové sadzby sú 

určené na základe trhu. 
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U nesplatených úverov a pôžičiek sa k 31. decembru 2014 uplatňovali nasledujúce podmienky: 

 v tisícoch EUR 

(„TEUR“) 

Mena Menovitá 

úroková 

sadzba 

Rok 

splatnosti 

(konečný 

termín) 

Zostatok k  

31.12.2014 

Splatné do 

1 roku 

Splatné od 1 

do 5 rokov 

Splatné 

v nasle- 

dujúcich 

rokoch 

         
 Zabezpečený bankový 

úver EUR variabilná* 2019 1 673 772 689 520 984 252 - 

 Zabezpečený bankový 

úver CZK 

variabilná* 

2024 8 913 898 4 011 4 004 

 Zabezpečený bankový 

úver EUR 

fixná 

2023 7 575 1 939 4 758 878 

 Nezabezpečený bankový 

úver EUR variabilná* 2024 261 331 50 718 713 209 900 

 Nezabezpečený bankový 

úver EUR fixná 2025 103 234 10 445 80 312 12 477 

 Nezabezpečený bankový 

úver CZK variabilná* 2026 69 968 41 21 349 45 578 

 Nezabezpečený bankový 

úver EUR fixná 2016 45 761 883 44 878 - 

 Nezabezpečený bankový 

úver CZK fixná 2017 20 224 7 568 12 656 - 

 Revolvingový úver EUR variabilná*  25 011 25 011 - - 

 Kontokorentný úver EUR variabilná*  59 123 59 123 - - 

 Záväzky z finančného 

leasingu CZK   867 314 553 - 

 Úročené záväzky 

celkom    2 275 779 846 460 1 153 482 275 837 

*  Variabilná úroková sadzba je odvodená od PRIBOR alebo EURIBOR plus prirážka. Všetky úrokové sadzby sú 

určené na základe trhu. 

15. januára 2013, spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. („SGH“) uzatvorila zmluvu o syndikovaných 

úverových facilitách až do výšky 1 500 miliónov EUR („Zmluva o nadriadených úverových facilitách“), 

pričom celková prisľúbená suma bola čerpaná 22. januára 2013. Tieto facility obsahovali (a) termínovaný 

úver A v eurách v celkovej výške 1 300 000 tisíc EUR a (b) termínovaný preklenovací úver B v eurách 

v celkovej výške 200 000 tisíc EUR uzatvorené medzi spoločnosťou SGH a syndikátom bánk vedených 

bankou J.P. MORGAN EUROPE LIMITED ako sprostredkovateľom a zabezpečovacou bankou. 

Úroková sadzba na základe Zmluvy o nadriadených úverových facilitách sa rovná sadzbe EURIBOR plus 

povinné náklady a prirážka. Prirážka na úver B nepodlieha úprave.  

Výsledkom refinancovania spoločnosti SGH boli termínovaný úver A v eurách a preklenovací úver B  

v eurách ukončené 2. júna 2014. 

29. mája 2014 spoločnosť SGH vstúpila do nasledovných úverových vzťahov: 

(a) Termínovaný úver A v eurách v celkovej výške 298 668 tisíc EUR; 

(b) Termínovaný úver B v eurách v celkovej výške 500 000 tisíc EUR; 

(c) Termínovaný úver C1 v eurách v celkovej výške 663 000 tisíc EUR; 

(d) Termínovaný úver C2 v eurách v celkovej výške 317 000 tisíc EUR 

uzatvorenými medzi spoločnosťou SGH a syndikátom bánk vedených bankou UNICREDIT BANK AG, 

LONDON BRANCH ako agentom a zabezpečovacím agentom. 

Tento úver je úročený sadzbou EURIBOR plus prirážka pri prevažujúcich tržných sadzbách a je splatný 

nasledovne: 

(a) splatnosť úveru A bola 31. októbra 2014 a bol splatený v plnej výške; 

(b) splatnosť úveru B bola 27. novembra 2015 bol splatený v plnej výške; 

(c) splatnosti úveru C1 sú nasledovné: 
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 prvá splátka vo výške 150 000 tisíc EUR bola splatná 31. októbra 2015 a bola splatená v plnej 

výške; 

 druhá splátka vo výške 150 000 tisíc EUR bola splatná 31. októbra 2016 a bola splatená v plnej 

výške; 

 tretia splátka vo výške 150 000 tisíc EUR je splatná 31. októbra 2017 bola splatená v plnej 

výške; 

 štvrtá splátka vo výške 150 000 tisíc EUR vo výške 150 000 tisíc EUR je splatná 31. októbra 

2018 a bolo z nej splatené 50 000 tisíc EUR; 

 piata splátka vo výške 63 000 tisíc EUR je splatná 29. mája 2019. 

(d) úver C2 má splatnosť 5 rokov od dňa uzatvorenia zmluvy, tj. 29. mája 2019. Počas roku 2015 bolo 

splatených 59 995 tisíc EUR. 

Dňa 29. apríla 2015 spoločnosť SGH podpísala dodatok k existujúcej zmluve o termínovanom úvere 

v eurách a čerpala nový úver C3 vo výške 500 000 000 EUR, ktorý následne 6. mája 2015 použila na 

splátky úveru B. 

(e) dátumy splatnosti úveru C3 sú nasledujúce:  

 prvá splátka vo výške 100 000 tisíc EUR bola splatná 31. októbra 2015 a bola splatená v plnej 

výške; 

 31. októbra 2016 - druhá splátka vo výške 100 000 tisíc EUR; 

 31. októbra 2017 - tretia splátka vo výške 100 000 tisíc EUR; 

 31. októbra 2018 - štvrtá splátka vo výške 100 000 tisíc EUR; 

 29. máj 2019 - piata splátka vo výške 100 000 tisíc EUR. 

Ako je uvedené v bode 41 – Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, tento úver bol v 

plnej výške splatený. 

Informácie o reálnej hodnote 

Nasledujúca tabuľka uvádza reálnu hodnotu úročených nástrojov vykazovaných v umorovanej hodnote: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015 31. december 2014 

 

 Účtovná hodnota 

Reálna 

hodnota Účtovná hodnota 

Reálna 

hodnota 

 Vydané dlhopisy v umorovanej 

hodnote 3 336 723 3 399 809 2 863 559 2 922 163 

 Úvery poskytnuté úverovými 

inštitúciami 1 686 083 1 689 191 2 124 793 2 161 487 

 Revolvingový úver 145 000 145 000 25 011 25 011 

 Úvery poskytnuté inými ako 

úverovými inštitúciami 23 304 23 583 65 985 68 496 

 Kontokorentný úver 19 734 19 734 59 123 59 123 

 Záväzky z finančného leasingu 16 238 16 499 867 867 

 Celkom 5 227 082 5 233 816 5 139 338 5 237 147 

Všetky úročené finančné nástroje držané v umorovanej hodnote sú zaradené do úrovne 2 v hierarchii reálnej 

hodnoty (viac podrobností o oceňovacích metódach viď bod 2 (d) i. – Neistoty v predpokladoch a 

odhadoch). 

 



Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 (Preložené z českého originálu) 
 

    91 

 

31. Rezervy 

v tisícoch EUR („TEUR“) Zamestnanecké 

požitky 

Záruky Rezerva na 

emisné kvóty 

Stratové 

zmluvy 

Rezerva na 

súdne spory 

Rezerva na 

uvedenie do 

pôvodného stavu 

a na vyradenie z 

prevádzky 

Ostatné Celkom 

Stav k 1. januáru 2015 101 633 186 37 879 - 263 425 678 30 476 596 115 

Rezervy vytvorené počas 

účtovného obdobia 24 739 460 66 914 118 7 754 10 890 1 824 112 699 

Rezervy použité počas 

účtovného obdobia -24 252 -29 -59 439 -4 514 - -9 181 -22 538 -119 953 

Rezervy rozpustené počas 

účtovného obdobia -11 182 -160 - -20 451 -259 -9 279 -10 680 -52 011 

Obstaranie v podnikovej 

kombinácii(1) 26 462 - 53 406 94 874 860 258 693 4 965 439 260 

Úročenie (zrušenie 

odúročenia)* 1 189 - - - - 11 034 - 12 223 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien 775 5 3 092 137 42 3 409 254 7 714 

Stav k 31. decembru 2015 119 364 462 101 852 70 164 8 660 691 244 4 301 996 047 

         

Neobežné 72 465 - - 70 047 174 680 233 1 832 824 751 

Obežné 46 899 462 101 852 117 8 486 11 011 2 469 171 296 

 

* Úročenie je zahrnuté v nákladových úrokoch. 
(1) Obstaranie spoločnosti Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti EP Produzione S.p.A. a jej dcérskych spoločností, a ďalej spoločností Ergosud S.p.A. a Budapesti 

Erömü Zrt. 
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* Úročenie je zahrnuté v nákladových úrokoch.. 
(1) Predaj Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 

 

v tisícoch EUR („TEUR“) Zamestnanecké 

požitky 

Záruky Rezerva na 

emisné kvóty 

Rezerva na 

súdne spory 

Rezerva na 

demontáž 

Rezerva na 

uvedenie do 

pôvodného stavu 

a na vyradenie z 

prevádzky 

Ostatné Celkom 

Stav k 1.  januáru  2014 106 071 182 42 553 1 495 107 019 309 608 25 378 592 306 

Rezervy vytvorené počas 

účtovného obdobia 30 854 518 38 137 10 - 8 915 11 962 90 396 

Rezervy použité počas 

účtovného obdobia -21 190 -363 -42 541 - - -5 509 -2 223 -71 826 

Rezervy rozpustené počas 

účtovného obdobia -7 627 -149 - -1 227 - -6 400 -2 263 -17 666 

Predané spoločnosti(1) -7 798 -  - - -6 296 -2 377 -16 471 

Úročenie (zrušenie 

odúročenia)* 1 405 -  - - 18 378  19 783 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien -82 -2 -270 -15 - -37 -1 -407 

Preúčtovania - - - - -107 019 107 019 - - 

Stav k 31. decembru 2014 101 633 186 37 879 263 - 425 678 30 476 596 115 

Neobežné 56 941 - - 76 - 421 567 843 479 427 

Obežné 44 692 186 37 879 187 - 4 111 29 633 116 688 
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Účtovanie o rezervách vyžaduje časté používanie odhadov, napríklad odhad pravdepodobnosti výskytu 

neistých udalostí alebo výpočet predpokladaného výsledku. Tieto odhady vychádzajú z minulých 

skúseností, štatistických modelov a odborných úsudkov. 

Zamestnanecké pôžitky  

Skupina vykázala významnú sumu ako rezervu na dlhodobé zamestnanecké požitky (benefity) pre svojich 

zamestnancov. Oceňovanie takýchto rezerv je citlivé na predpoklady, ktoré sa používajú pri výpočtoch, ako 

je predpokladaná budúca úroveň platov a benefitov, diskontné sadzby, fluktuácia, neskoršie odchody do 

dôchodku, úmrtnosť a očakávaná dĺžka života. Vedenie posúdilo rôzne odhadované faktory a ich možný 

dopad na vykazované rezervy. Na základe uskutočnených analýz sa neočakáva žiadny významný dopad 

na vykázané rezervy. 

Rezerva na zamestnanecké požitky vo výške 119 364 tisíc EUR (2014: 101 633 tisíc EUR) bola vykázaná 

spoločnosťami Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH, Elektrárny Opatovice, a.s., Mining 

Services and Engineering Sp. z o.o., Pražská teplárenská, a.s., United Energy, a.s., Helmstedter Revier 

GmbH, Stredoslovenská energetika a.s., NAFTA a.s., SPPI Group, Budapesti Erömü Zrt., Eggborough 

Power Limited, EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., EP Produzione S.p.A. a Fiume Santo 

S.p.A. 

i. Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH 

Rezerva vykázaná spoločnosťou Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH predstavuje 12 371 tisíc 

EUR (2014: 14 868 tisíc EUR), z čoho 4 262 tisíc EUR (2014: 3 873 tisíc EUR) predstavuje penzijný 

program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením. Zostávajúca suma vo výške 8 109 tisíc EUR (2014: 

10 995 tisíc EUR) predstavuje ďalšie nekryté zamestnanecké požitky platené zamestnancom v rámci 

pracovných a životných jubileí a výročí.  

V tabuľkách uvedených nižšie sú súhrnné informácie o záväzkoch zo zamestnaneckých požitkov 

a o majetku plánu.  

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015  2014 

  

Plán A 

   

 Reálna hodnota majetku programu 4 195  4 172 

 Súčasná hodnota záväzkov -5 810  -5 889 

 Zamestnanecké pôžitky/-majetok celkom -1 615  -1 717 

     

 Plán B    

 Reálna hodnota majetku programu 1 941  2 699 

 Súčasná hodnota záväzkov -3 182  -3 387 

 Zamestnanecké pôžitky/-majetok celkom -1 241  -688 

     

 Plán C    

 Reálna hodnota majetku programu -  - 

 Súčasná hodnota záväzkov -1 406  -1 468 

 Zamestnanecké pôžitky/-majetok celkom -1 406  -1 468 
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Zmena súčasnej hodnoty záväzkov z definovaných požitkov 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Celkom 

      

 Stav k 1. januáru 2015 -5 889 -3 387 -1 468 -10 744 

 Vyplatené požitky v rámci programu 318 1 201 115 1 634 

 Náklady súčasnej služby - - -54 -54 

 Úrokový náklad -83 -15 -23 -121 

 Pojistno-technické zisky/-straty  -156 -981 24 -1 113 

 Stav k 31. decembru 2015 -5 810 -3 182 -1 406 -10 398 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Celkom 

      

 Stav k 1. januáru 2014 -5 151 -3 939 -1 423 -10 513 

 Vyplatené požitky v rámci programu - 640 119 759 

 Očakávaný výnos z majetku programu 27 - - 27 

 Náklady súčasnej služby -361 - -49 -410 

 Úrokový náklad -120 -31 -29 -180 

 Pojistno-technické zisky/-straty  -284 -57 -86 -427 

 Stav k 31. decembru 2014 -5 889 -3 387 -1 468 -10 744 

Zmena reálnej hodnoty majetku programu 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Celkom 

      

 Stav k 1. januáru 2015 4 172 2 699 - 6 871 

 Vyplatené požitky v rámci programu -318 -498 - -816 

 Príspevky do majetku programu 226 378 - 604 

 Očakávaný výnos z majetku programu 61 - - 61 

 Úrokový náklad - 11 - 11 

 Pojistno-technické zisky/-straty  54 -649 - -595 

 Stav k 31. decembru 2015 4 195 1 941 - 6 136 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Celkom 

      

 Stav k 1. januáru 2014 3 906 3 067 - 6 973 

 Vyplatené požitky v rámci programu -27 -457 - -484 

 Príspevky do majetku programu 127 4 - 131 

 Očakávaný výnos z majetku programu - 60 - 60 

 Úrokový náklad - 25 - 25 

 Pojistno-technické zisky/-straty  166 - - 166 

 Stav k 31. decembru 2014 4 172 2 699 - 6 871 

Náklady vykázané vo výkaze ziskov a strát: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015  2014 

     

 Náklady súčasnej služby -54  -410 

 Očakávaný výnos z majetku programu 61  87 

 Úrokový náklad -110  -155 

 Celkom -103  -478 
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Níže sú uvedené hlavní poistne-matematické predpoklady ku dni účetnej závierky (vyjadrené pomocí 

vážených priemerú): 

K 31. decembru 2015 

 v % Plán A Plán B Plán C 

     

 Diskontná sadzba 1,15 0,46 1,72 

 Očakávaný výnos z majetku 3,50 0,46 N/A 

 Ročná miera rastu platov 0,00 N/A 0,00 

 Nárast penzií po odchode do dôchodku 0,00 N/A 0,00 

 Úmrtnosť a invalidita (1) (1) (1) 

(1) Predpoklady týkajúce sa budúcej úmrtnosti vychádzajú z publikovaných štatistík a úmrtnostných tabuliek 
2005G. 

K 31. decembru 2014 

 v % Plán A Plán B Plán C 

     

 Diskontná sadzba 2,30 0,46 1,63 

 Očakávaný výnos z majetku 3,50 0,46 N/A 

 Ročná miera rastu platov 0,00 N/A 0,00 

 Nárast penzií po odchode do dôchodku 0,00 N/A 0,00 

 Úmrtnosť a invalidita (1) (1) (1) 

(1) Predpoklady týkajúce sa budúcej úmrtnosti vychádzajú z publikovaných štatistík a úmrtnostných tabuliek 
2005G. 

ii. Helmstedter Revier GmbH 

Spoločnosť Helmstedter Revier GmbH vykázala rezervu vo výške 65 443 tisíc EUR (2014: 65 381 tisíc 

EUR), z čoho 23 288 tisíc EUR (2014: 21 968 tisíc EUR) predstavuje penzijný program s vopred 

stanoveným dôchodkovým plnením a 35 715 tisíc EUR (2014: 32 419 tisíc EUR) predstavuje systém 

predčasných dôchodkov. V nižšie uvedených tabuľkách sú uvedené súhrnné informácie o záväzkoch zo 

zamestnaneckých požitkov. 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015  2014 

 Plán A    

 Reálna hodnota majetku programu 22 377  16 258 

 Súčasná hodnota záväzkov -44 026  -36 629 

 Zamestnanecké pôžitky celkom -21 649  -20 371 

     

 Plán B     

 Reálna hodnota majetku programu 693  577 

 Súčasná hodnota záväzkov -2 177  -2 032 

 Zamestnanecké pôžitky celkom -1 484  -1 455 

     

 Plán C    

 Reálna hodnota majetku programu 211  179 

 Súčasná hodnota záväzkov -366  -321 

 Zamestnanecké pôžitky celkom -155  -142 

     

 Predčasné dôchodky    

 Súčasná hodnota záväzkov -35 715  -32 419 

 Zamestnanecké pôžitky celkom -35 715  -32 419 
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Zmena súčasnej hodnoty záväzkov z dlhodobých zamestnaneckých pôžitkov 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Predčasné 

dôchodky 

Celkom 

       

 Stav k 1. januáru 2015 -36 629 -2 032 -321 -32 419 -71 401 

 Vyplatené požitky v rámci 

programu 11 33 - 1 073 1 117 

 Náklady súčasnej služby -3 145 -80 -19 -4 370 -7 614 

 Úrokový náklad -651 -36 -6 1 -692 

 Pojistno-technické zisky/-straty 

vykázané v ostatnom komplexnom 

výsledku -3 612 -62 -20 - -3 694 

 Stav k 31. decembru 2015 -44 026 -2 177 -366 -35 715 -82 284 

 
 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Predčasné 

dôchodky 

Celkom 

       

 Stav k 1. januáru 2014 -19 492 -1 135 -144 -34 558 -55 329 

 Vyplatené požitky v rámci 

programu - 32 - 1 590 1 622 

 Náklady súčasnej služby -552 -68 -36 -1 299 -1 955 

 Úrokový náklad -741 -43 -6 -2 146 -2 936 

 Presun do/z penzijného programu -3 994 - - 3 994 - 

 Pojistno-technické zisky/-straty 

vykázané v ostatnom komplexnom 

výsledku  -11 850 -818 -135 - -12 803 

 Stav k 31. decembru 2014 -36 629 -2 032 -321 -32 419 -71 401 

Zmena reálnej hodnoty majetku programu 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Celkom 

      

 Stav k 1. januáru 2015 16 258 577 179 17 014 

 Príspevky do majetku programu 6 009 105 29 6 143 

 Očakávaný výnos z majetku programu 304 12 3 319 

 Pojistno-technické zisky/-straty vykázané 

v ostatnom komplexnom výsledku -194 -1 - -195 

 Stav k 31. decembru 2015 22 377 693 211 23 281 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Plán A Plán B Plán C Celkom 

      

 Stav k 1. januáru 2014 - 403 129 532 

 Príspevky do majetku programu 16 258 176 50 16 484 

 Očakávaný výnos z majetku programu - 19 6 25 

 Pojistno-technické zisky/-straty vykázané 

v ostatnom komplexnom výsledku - -21 -6 -27 

 Stav k 31. decembru 2014 16 258 577 179 17 014 
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Náklady vykázané vo výkaze ziskov a strát 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015  2014 

     

 Náklady súčasnej služby -7 614  -1 955 

 Úrokový náklad -692  -2 936 

 Očakávaný výnos z majetku programu 319  25 

 Celkom -7 987  -4 866 

Základné poistno-matematické predpoklady (vyjadrené ako vážené priemery) sú uvedené nižšie: 

K 31. decembru 2015 

 v % 

 

Plán A  Plán B Plán C  Predčasné 

dôchodky 

      

 Diskontná sadzba 1,72 1,72 1,72 0,76 

 Očakávaný výnos z majetku 2,50 2,50 2,50 0,00 

 Ročná miera rastu platov 1,75 1,75 1,75 2,50 

 Nárast penzií po odchode do dôchodku 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Úmrtnosť a invalidita (1) (1) (1) 0,03 

(1) Predpoklady týkajúce sa budúcej úmrtnosti vychádzajú z publikovaných štatistík a úmrtnostných tabuliek 
2005G. 

K 31. decembru 2014 

 v % 

 

Plán A  Plán B Plán C  Predčasné 

dôchodky 

      

 Diskontná sadzba 1,78 1,78 1,78 0,50 

 Očakávaný výnos z majetku 2,50 2,50 2,50 0,00 

 Ročná miera rastu platov 1,75 1,75 1,75 2,50 

 Nárast penzií po odchode do dôchodku 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Úmrtnosť a invalidita (1) (1) (1) 0,03 

(1) Predpoklady týkajúce sa budúcej úmrtnosti vychádzajú z publikovaných štatistík a úmrtnostných tabuliek 
2005G. 

iii. Stredoslovenská energetika, a.s. 

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. vykázala rezervu vo výške 8 543 tisíc EUR (2014: 7 533 tisíc 

EUR). Skupina SSE má nasledovný penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením 

a vopred stanovenými príspevkami: 

Penzijné programy 

Tento program má vopred stanovené dôchodkové plnenie, na základe ktorého Skupina platí pevne 

stanovené príspevky tretím osobám alebo štátu. Skupina nemá žiadnu zmluvnú alebo mimozmluvnú 

povinnosť vyplatiť ďalšie prostriedky, ak výška majetku dôchodkového programu nie je dostačujúca na 

vyplatenie všetkých plnení zamestnancov, na ktoré majú nárok za bežné a minulé obdobia. 

Výška požitkov závisí od viacerých faktorov, ako sú vek, odpracované roky a mzda.  
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Priebežný penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením  

Na základe kolektívnej zmluvy Skupiny platnej na obdobie rokov 2015 – 2016 je Skupina povinná zaplatiť 

svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, v závislosti od 

odpracovaných rokov, nasledovné násobky ich priemernej mesačnej mzdy: 

 Služobný vek Násobok priemernej mesačnej mzdy 

 10 rokov a menej 2 

 11 – 15 rokov 4 

 16 – 20 rokov 5 

 21 – 25 rokov 6 

 25 rokov a viac 7 

Na základe kolektívnej zmluvy skupiny SSE platnej na obdobie rokov 2011 – 2013, ktorej platnosť bola 

v decembri 2013 predĺžená dodatkom ku kolektívnej zmluve skupiny SSE na obdobie od 1. januára 2014 

do 31. decembra 2014, je Skupina povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo 

invalidného dôchodku, v závislosti od odpracovaných rokov, nasledovné násobky ich priemernej mesačnej 

mzdy: 

 Služobný vek Násobok priemernej mesačnej mzdy 

 5 rokov a menej 4 

 5 – 10 rokov 5 

 10 – 15 rokov 6 

 15 – 20 rokov 7 

 20 – 25 rokov 9 

 25 rokov a viac 11 

Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku vo výške jednej 

priemernej mesačnej mzdy je vo vyššie uvedených násobkoch zahrnutá. 

Ostatné požitky  

SSE skupina taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách:  

 jednu mesačnú mzdu po 25-tich odpracovaných rokoch;  

 vo veku 50 rokov 40 % až 110 % mesačného platu zamestnanca v závislosti od odpracovaných 

rokov v Skupine. 

iv. Skupina SPPI 

Rezerva vykázaná Skupinou SPPI je vo výške 9 200 tisíc EUR (2014: 7 400 tisíc EUR). Skupina SPPI má 

nasledovný penzijný program s vopred stanovenými príspevkami: 

Priebežný penzijný program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením  

Na základe kolektívnej zmluvy skupiny SPP platnej na obdobie rokov 2014 – 2015 od decembra 2013, 

Skupina je povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, 

v závislosti od odpracovaných rokov, 1 až 6 násobok ich priemernej mesačnej mzdy. 

Ostatné požitky  

Skupina SPPI taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách v závislosti od 

odpracovaných rokov. 

v. Ostatné 

Rezervu na zamestnanecké požitky vykázala v roku 2015 taktiež novo nadobudnutá spoločnosť EP 

Produzione S.p.A. (6 087 tisíc EUR), Fiume Santo S.p.A. (6 038 tisíc EUR), Eggborough Power Limited 

(3 515 tisíc EUR) a EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. (925 tisíc EUR). Všetky zostatky na 

účtoch rezerv predstavujú dávkovo definovaný penzijný systém.  
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Rezerva na emisné kvóty 

Rezerva na emisné kvóty je vykazovaná pravidelne počas roka na základe odhadovaného množstva ton 

vypusteného CO2. Stanovuje sa podľa kvalifikovaného odhadu výdavkov potrebných na vyrovnanie 

súčasného záväzku na konci vykazovaného obdobia.  

Rezerva na súdne prípady a spory 

Spoločnosť JTSD Braunkohlebergbau GmbH vykázala v roku 2015 vykázala rezervu vo výške 7 600 tisíc 

EUR.  

Zvyšnú rezervu vykázala spoločnosť Eggborough Power Limited (887 tisíc EUR; 2014: 0 tisíc EUR), 

Pražská teplárenská a.s. (161 tisíc EUR; 2014: 76 tisíc EUR) a Fiume Santo S.p.A. 13 tisíc EUR; 2014: 0 

tisíc EUR). 

Pre ďalšie podrobnosti viď bod 40 – Súdne spory a žaloby. 

Ako sa uvádza v bode 40 – Súdne spory a žaloby, existujú ďalšie súdne konania, v ktorých je Skupina 

zúčastnená a ich výsledky nie je možné spoľahlivo odhadnúť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

konsolidovaná účtovná závierka, a preto nebola k 31. decembru 2015 ani k 31. decembru 2014 zaúčtovaná 

žiadna rezerva. 

Rezerva na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky 

Rezerva vo výške 691 244 tisíc EUR (2014: 425 678 tisíc EUR) vykázali predovšetkým společnosti JTSD 

Braunkohlebergbau GmbH (230 152 tisíc EUR; 2014: 230 877 tisíc EUR), Helmstedter Revier GmbH 

(85 491 tisíc EUR; 2014: 80 685 tisíc EUR), NAFTA a.s. (99 082 tisíc EUR; 2014: 99 238 tisíc EUR), 

Eggborough Power Limited (77 959 tisíc EUR; 2014: 0 tisíc EUR), Fiume Santo S.p.A. (66 088 tisíc EUR; 

2014: 0 tisíc EUR) a skupina SPPI (s vyjimkou NAFTA a.s.) (13 100 tisíc EUR; 2014: 12 900 tisíc EUR). 

Od roku 2014 je rezerva na demontáž vykázaná ako rezerva na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie 

z prevádzky, keďže táto rezerva má rovnaký charakter a týka sa rovnakého majetku. 

Podľa nemeckého spolkového zákona o baníckej činnosti ťažobná spoločnosť je povinná po skončení 

ťažobnej činnosti rekultivovať či sanovať všetky pozemky využívané na túto činnosť. Požiadavky, ktoré 

musia byť pre tento účel splnené, sú stanovené vo všeobecnom rámcovom operačnom pláne a ich 

dodržiavanie je kontrolované banskými úradmi.  

Zohľadnili sa nasledovné nákladové položky: 

 Náklady na odvodnenie a záplavy 

 Vytváranie a stabilizácia svahových systémov 

 Príprava a úprava pôdy pre následné poľnohospodárske a lesnícke využitie 

 Odstránenie všetkých strojov a technického zariadenia 

Odhady sú revidované externým znalcom/inžinierskou kanceláriou, aby bolo zabezpečené, že rezervy na 

ťažobnú činnosť boli správne vytvorené. Títo externí znalci stanovujú hodnotu všetkých vyššie uvedených 

nákladových položiek na základe obvyklých trhových cien. V roku 2015 boli objemy a hodnoty upravené 

na základe najnovších poznatkov. Následne boli rezervy prepočítané pre účely účtovania podľa IFRS na 

základe nových zúčtovacích hodnôt. U spoločnosti JTSD Braunkohlebergbau GmbH bola pri výpočte 

rezerv použitá ročná miera inflácie vo výške 1,7 % (2014: 1,7 %), pričom výpočet bol urobený na základe 

súčasných cien a diskontnej sadzby vo výške 3,64 % (2014: 3,64 %), a u spoločnosti Helmstedter Revier 

GmbH bola pri výpočte rezerv použitá ročná miera inflácie vo výške 1,7 % (2014: 1,7 %), pričom výpočet 

bol urobený na základe súčasných cien a diskontnej sadzby vo výške 1,33 % (2014: 1,33 %). 

Skupina používa stresové testovanie na základe šokovej zmeny miery inflácie a diskontnej sadzby, čo 

znamená, že sa simuluje okamžité zníženie/zvýšenie miery inflácie alebo diskontnej sadzby o 100 

bázických bodov.  

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, by zmena miery inflácie o 100 bázických bodov zvýšila 

alebo znížila rezervu na reštrukturalizáciu vykázanou spoločnosťami JTSD Braunkohlebergbau GmbH a 
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Helmstedter Revier GmbH o sumy uvedené v tabuľke nižšie. Táto analýza predpokladá, že všetky ostatné 

premenné zostali konštantné. 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 Zníženie miery inflácie o 100 bázických bodov 19 728 19 237 

 Zvýšenie miery inflácie o 100 bázických bodov -17 536 -17 111 

    

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, by zmena diskontnej sadzby o 100 bázických bodov 

zvýšila alebo znížila rezervu na reštrukturalizáciu, obnovu a vyradenie z prevádzky vykázaná 

spoločnosťami JTSD Braunkohlebergbau GmbH a Helmstedter Revier GmbH o sumy uvedené v tabuľke 

nižšie. Táto analýza predpokladá, že všetky ostatné premenné zostali konštantné. 

v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

 Zisk/-strata Zisk/-strata 

Zníženie diskontnej sadzby o 100 bázických bodov 35 072 34 408 

Zvýšenie diskontnej sadzby o 100 bázických bodov -28 695 -28 152 

Spoločnosť eustream, a.s. odhadla výšku rezervy na dekontamináciu, uvedenie do pôvodného stavu a na 

vyradenie z prevádzky využitím súčasných technológií a aktuálnych cien upravených o odhadovanú výšku 

budúcej miery inflácie, diskontovanú použitím diskontnej sadzby, ktorá odráža súčasné trhové hodnotenie 

časovej hodnoty peňazí a rizík – bezrizikovú sadzbu.  

V súčasnosti má spoločnosť NAFTA a.s. okrem 245 vrtov zásobníkov plynu k dispozícii 163 ťažobných 

sond. Očakáva sa, že ťažobné sondy, ktoré sú teraz v prevádzke alebo sú používané pre iné účely, budú 

vyradené z prevádzky potom, čo budú plne vyťažené rezervy alebo potom, čo bude určené, že tieto sondy 

už nebudú použité pre žiadne ďalšie účely. Predpokladá sa, že vrty pre zásobníky plynu budú vyradené z 

prevádzky na konci svojej životnosti. Spoločnosť NAFTA a.s. má záväzok demontovať ťažobné sondy i 

vrty pre zásobníky plynu, dekontaminovať znečistenú pôdu, obnoviť dané územie a navrátiť ho do jeho 

pôvodného stavu v rozsahu stanovenom zákonom. 

Rezerva na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky bola odhadnutá využitím súčasných 

technológií a odráža očakávanú výšku budúcej miery inflácie. Súčasná hodnota týchto nákladov bola 

vypočítaná použitím diskontnej sadzby, ktorá odráža súčasné trhové hodnotenie časovej hodnoty peňazí a 

rizík – bezrizikovú sadzbu (3,15 %; 2014: 3,7 %). Táto rezerva berie do úvahy odhadované náklady na 

ukončenie výroby a vyradenie zásobníkov a stredísk z prevádzky a taktiež náklady na vrátenie daných 

území do ich pôvodného stavu. Očakáva sa, že tieto náklady vzniknú medzi rokmi 2014 až 2093. 

Spoločnosť SPP Storage, s.r.o. („SPP Storage“) má v súčasnosti 41 ťažobných sond. Rezerva na uvedenie 

do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky spoločnosti SPP Storage bola vytvorená na základe 

legislatívnej požiadavky na demontáž zariadenia pre podzemné skladovanie plynu, predovšetkým 

ťažobných sond a vrtov pre zásobníky plynu potom, čo bude prevádzka zariadení pre podzemní skladovanie 

plynu ukončená. 

Skupina používa stresové testovanie na základe šokovej zmeny miery inflácie a diskontnej sadzby, čo 

znamená, že sa simuluje okamžité zníženie/zvýšenie miery inflácie alebo diskontnej sadzby o 100 

bázických bodov.  

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, by zmena miery inflácie o 100 bázických bodov zvýšila 

alebo znížila rezervu na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky vykázanou skupinou 

SPPI (vrátané NAFTA a.s.) o sumy uvedené v tabuľke nižšie. Táto analýza predpokladá, že všetky ostatné 

premenné by zostali konštantné. 
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 v tisícoch EUR („TEUR“)   

   2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 Zníženie miery inflácie o 100 bázických bodov 11 696 6 998 

 Zvýšenie miery inflácie o 100 bázických bodov -9 628 -6 222 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, by zmena diskontnej sadzby o 100 bázických bodov 

zvýšila alebo znížila rezervu na uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky vykázanou 

skupinou SPPI (vrátané NAFTA a.s.) o sumy uvedené v tabuľke nižšie. Táto analýza predpokladá, že 

všetky ostatné premenné by zostali konštantné. 

 v tisícoch EUR („TEUR“)   

   2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 Zníženie miery inflácie o 100 bázických bodov 12 347 12 474 

 Zvýšenie miery inflácie o 100 bázických bodov -10 102 -10 206 

K 31. decembru 2015 spoločnosť Eggborough Power Limited vykázala rezervu na uvedenie do pôvodného 

stavu a na vyradenie z prevádzky vo výške 77 959 tisíc EUR. Spoločnosť je povinná zaistiť, aby nedošlo k 

žiadnym problémom spojeným s úložiskom uhoľného popolčeka v priebehu 60 rokov od likvidácie 

spoločnosti. 

32. Výnosy budúcich období 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Štátne dotácie 45 699  39 845 

 Bezodplatne nadobudnutý majetok 15 754  16 083 

 Ostatné výnosy budúcich období 47 508  34 054 

 Celkom 108 961  89 982 

 
 Neobežné 96 810  85 688 

 Obežné  12 151  4 294 

 Celkom 108 961  89 982 

Niektoré plynové zariadenia boli bezodplatne nadobudnuté od obecných a miestnych úradov. Tento 

majetok bol zaúčtovaný ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia vo výške nákladov, ktoré boli vynaložené na 

tento majetok obecnými a miestnymi úradmi, so súvzťažným zápisom na účet výnosov budúcich období. 

Výnosy budúcich období sa rozpúšťajú do výkazu ziskov a strát rovnomerne vo výške odpisov bezodplatne 

nadobudnutého majetku. 

Štátne dotácie vo výške 45 699 tisíc EUR (2014: 39 845 tisíc EUR) predstavujú predovšetkým dotácie 

spoločnosti Elektrárny Opatovice, a.s., a to vo výške 21 997 tisíc EUR (2014: 22 857 tisíc EUR), 

spoločnosti Alternative Energy, s.r.o., a to vo výške 4 881 tisíc EUR (2014: 5 270 tisíc EUR), a spoločnosti 

United Energy, a.s., a to vo výške 4 842 tisíc EUR (2014: 1 389 tisíc EUR). Spoločnosti Elektrárny 

Opatovice, a.s. a spoločnosti Alternative Energy, s.r.o. boli poskytnuté štátne dotácie na zníženie 

znečistenia z emisií a na výstavbu zariadenia na bioplyn.  

Štátne dotácie vykázané skupinou SPPI zahŕňajú dotácie pridelené Európskou komisiou na projekty 

spätného toku plynovodu KS04 a Plavecký Peter a cezhraničné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom 

a medzi Maďarskom a Slovenskom. 

Zostatok ostatných výnosov budúcich období vo výške 47 508 tisíc EUR (2014: 34 054 tisíc EUR) sa týka 

predovšetkým spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. Tento zostatok sa skladá z výnosov budúcich 

období vzťahujúcich sa k nasledovným položkám: poplatok hradený zákazníkmi za pripojenie do sústavy 

(24 786 tisíc EUR; 2014: 23 165 tisíc EUR), príspevky hradené zákazníkmi v súvislosti s obstaraním 

hmotného majetku (16 011 tisíc EUR; 2014: 3 939 tisíc EUR), ) a príspevky na obnovu hmotného majetku 

v distribučnej sieti hradené zákazníkom (3 547 tisíc EUR; 2013: 3 763 tisíc EUR). 
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33. Finančné nástroje  

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Majetok vykazovaný v umorovanej hodnote    

 Úvery iným ako úverovým inštitúciám 275 296  139 234 

 Akcie držané na predaj v obstarávacej cene 85 868  84 796 

 Iné krátkodobé vklady (určené na investičné účely) 304  307 

 Iné nástroje vlastného imania -  487 

 Celkom 361 468  224 824 

     

 Majetok vykazovaný v reálnej hodnote    

 Zabezpečenie: z toho 92 502  15 816 
 Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými derivátmi (1) 67 200  14 300 

 Zabezpečenie reálnej hodnoty komoditnými derivátmi 23 238  - 

 Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými swapmi 1 258  - 

 Zabezpečenie peňažných tokov menovými forwardmi -  1 516 

 Zabezpečenie peňažných tokov ostatnými derivátmi 806  - 

 Účel riadenia rizík: z toho 5 943  959 
 Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu  4 532  782 

 Menové forwardy vykázané k obchodovaniu  1 311  18 

 Menové swapy vykázané k obchodovaniu 100  - 

 Menové opcie vykázané k obchodovaniu -  159 

 Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu -  - 

 Obchodovanie: z toho 226  220 
 Akciové opcie k obchodovaniu 226  220 

 Celkom 98 671  16 995 

 
 Neobežné 151 540  159 376 

 Obežné  308 599  82 443 

 Celkom 460 139  241 819 

(1) Komoditné deriváty určené k zabezpečeniu peňažných tokov sa predovšetkým vzťahujú k forwardom na predaj/nákup 

elektriny, ktoré spoločnosť EP ENERGY TRADING, a.s. používa k zabezpečeniu peňažných tokov z nákupu/predaja 

elektriny využívanej k dodávkam elektriny koncovým zákazníkom. Účinnosť zabezpečovacích vzťahov sa obvykle meria 

porovnaním zabezpečovaného objemu so skutočne obdržaným alebo dodaným objemom. 

Následne spoločnosť eustream, a.s. aktívne zabezpečuje príliv peňazí prevažne z plynu obdržaného od prepravcov ako 

vecné plnenie. Spoločnosť eustream, a.s. robí pravidelné odhady prebytku zemného plynu obdržaného ako vecné 

plnenie a uzatvára krátkodobé komoditné swapy s cieľom zaistiť  jeho predajnú cenu. 

Finančné nástroje a ostatné finančné záväzky 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Záväzky vykazované v umorovanej hodnote    

 Vydané zmenky v umorovanej hodnote 82 918  55 278 

 Celkom 82 918  55 278 

     

 Záväzky vykazované v reálnej hodnote    

 Zabezpečenie: z toho 10 692  7 496 
 Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými swapmi 6 595  7 496 

 Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými derivátmi 4 097  - 

 Účel riadenie rizík: z toho 26 785  20 854 
 Menové forwardy vykázané k obchodovaniu 12 038  10 475 

 Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu 8 611  10 019 

 Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu 6 136  360 

 Celkom 37 477  28 350 

 
 Neobežné 32 472  28 564 

 Obežné  87 923  55 064 

 Celkom 120 395  83 628 
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Vážený priemer úrokovej sadzby u pôžičiek iným subjektom ako úverovým inštitúciám bol v roku 2015 vo 

výške 6,49 % (2014: 6,30 %). 

Realizovateľné akcie v obstarávacej cene predstavujú predovšetkým 10% podiel v spoločnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. (75 867 tisíc EUR).  

Vedenie EPH je toho názoru, že vypočítať reálnu hodnotu tohto podielu je veľmi zložité. Spoločnosť  

Veolia Energie ČR, a.s. nie je verejne obchodovanou spoločnosťou a Spoločnosť nemá prístup 

k podnikateľským plánom alebo iným spoľahlivým finančným informáciám, na základe ktorých by bolo 

rozumne možné stanoviť reálnu hodnotu podielu. Preto sa vedenie EPH rozhodlo uplatniť výnimku 

v IAS 39.46 a účtovať tieto akcie v obstarávacej cene.  

Reálne hodnoty a príslušné menovité hodnoty derivátov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 

2015 

31. december 

2015 

31. december 

2015 

31. december 

2015 

 Menovitá 

hodnota – 

nákup 

Menovitá 

hodnota – 

predaj 

Reálna 

hodnota – 

nákup 

Reálna  

hodnota – 

predaj 

     

Zabezpečenie: z toho 493 000 -493 000 92 502 -10 692 
Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými 

derivátmi 
258 000 -258 000 67 200 -4 097 

Zabezpečenie reálnej hodnoty komoditnými 

derivátmi 
- - 23 238 - 

Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 
235 000 -235 000 1 258 -6 595 

Zabezpečenie peňažných tokov ostatnými 

derivátmi 
- - 806 - 

Účel riadenia rizík: z toho 1 594 205 -1 589 003 5 943 -26 785 
Menové forwardy vykázané k obchodovaniu 676 050 -675 619 1 311 -12 038 
Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu 581 714 -581 714 - -8 611 
Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu  336 441 -331 670 4 532 -6 136 
Menové swapy vykázané k obchodovaniu  - - 100  

Obchodovanie:  z toho - - 226 - 
Akciové opcie k obchodovaniu - - 226 - 

Celkom 2 087 205 -2 082 003 98 671 -37 477 

 

v tisícoch EUR („TEUR“) 31. 

december 

2014 

31. december 

2014 

31. december 

2014 

31. december 

2014 

 Menovitá 

hodnota – 

nákup 

Menovitá 

hodnota – 

predaj 

Reálna 

hodnota – 

nákup 

Reálna  

hodnota – 

predaj 

     

Zabezpečenie: z toho 313 300 -313 300 15 816 -7 496 
Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými 

derivátmi 178 300 -178 300 

14 300 - 

Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 135 000 -135 000 

- -7 496 

Zabezpečenie peňažných tokov menovými 

forwardmi 
- - 1 516 - 

Účel riadenia rizík: z toho 1 652 457 1 638 088 959 -20 854 
Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu  690 214 -675 812 - -10 019 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu 471 961 -473 241 18 -10 475 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu 372 580 -372 918 782 -360 

Menové opcie vykázané k obchodovaniu 117 702 -116 117 159 - 

Obchodovanie:  z toho - - 220 - 
Akciové opcie k obchodovaniu - - 220 - 

Celkom 1 965 757 -1 951 388 16 995 -28 350 

Swapové deriváty sa vykazujú v súvislosti s úrokovými swapmi, tak ako je podrobne popísané v bode 37 – 

Postupy riadenia rizík a zverejňovanie informácií. 
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Komoditné deriváty sa vykazujú v súvislosti so zmluvami na nákup a predaj elektriny – ide o zmluvy 

denominované v českých korunách a v eurách so splatnosťou do jedného roku, kde zmluvné podmienky 

derivátu nespĺňajú kritéria pre výnimku pre zmluvy pre vlastné použitie podľa štandardu IAS 39.5.  

Analýza citlivosti v súvislosti s reálnou hodnotou finančných nástrojov je uvedená v bode 37 - Finančné 

záruky a podmienené záväzky. 

Hierarchia reálnej hodnoty pre finančné nástroje vedené v reálnej hodnote 

Finančné nástroje účtované v reálnej hodnote sa oceňujú na základe kótovaných trhových cien ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak neexistuje aktívny trh finančného nástroja, stanoví sa reálna 

hodnota použitím oceňovacích techník. Pri použití týchto techník uplatňuje vedenie odhady a predpoklady, 

ktoré sú v súlade s dostupnými informáciami a ktoré by použili účastníci trhu pri stanovení ceny finančného 

nástroja. 

Nasledujúca tabuľka uvádza finančné nástroje vykazované v reálnej hodnote v členení podľa techník 

oceňovania. Jednotlivé úrovne boli definované nasledovne: 

 Úroveň 1: kótované (neupravené) ceny pre identický majetok alebo záväzky na aktívnych trhoch; 

 Úroveň 2: iné vstupy ako kótované ceny zahrnuté do úrovne 1, ktoré sú zistiteľné pre majetok 

alebo záväzky buď priamo (ako ceny), alebo nepriamo (t. j. odvodením od cien); 

 Úroveň 3: vstupné údaje pre daný majetok alebo záväzky, ktoré nie sú na trhu nezistiteľné 

(nezistiteľné vstupy). 

 2015 

v tisícoch EUR („TEUR“) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkom 

Finančný majetok vykazovaný v reálnej 

hodnote: 

    

Zabezpečenie: z toho - 92 502 - 92 502 

Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi 
- 67 200 - 67 200 

Zabezpečenie reálnej hodnoty komoditnými 

derivátmi 

- 23 238 - 23 238 

Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 
- 1 258 - 1 258 

Zabezpečenie peňažných tokov ostatnými 

derivátmi 
- 806 - 806 

Účel riadenia rizík: z toho - 5 943 - 5 943 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu - 4 532 - 4 532 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 1 311 - 1 311 

Menové swapy vykázané k obchodovaniu  - 100 - 100 

Obchodovanie:  z toho - 226 - 226 

Akciové opcie k obchodovaniu - 226 - 226 

Celkom - 98 671 - 98 671 

     

Finančné záväzky vykazované v reálnej 

hodnote: 

    

Zabezpečenie: z toho - 10 692 - 10 692 

Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 
- 6 595 - 6 595 

Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi 
- 4 097 - 4 097 

Účel riadenia rizík: z toho - 26 785 - 26 785 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 12 038 - 12 038 

Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu - 8 611 - 8 611 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu - 6 136 - 6 136 

Celkom - 37 477 - 37 477 
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 2014 

v tisícoch EUR („TEUR“) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkom 

Finančný majetok vykazovaný v reálnej 

hodnote: 

    

Zabezpečenie: z toho - 15 816 - 15 816 

Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi 
- 14 300 - 14 300 

Zabezpečenie peňažných tokov menovými 

forwardami 
- 1 516 - 1 516 

Účel riadenia rizík: z toho - 959 - 959 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu - 782 - 782 

Menové opcie vykázané k obchodovaniu - 159 - 159 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu  - 18 - 18 

Obchodovaní: z toho - 220 - 220 

Akciové opcie k obchodovaniu - 220 - 220 

Celkom - 16 995 - 16 995 

     

Finančné záväzky vykazované v reálnej 

hodnote: 

    

     

Zabezpečenie: z toho - 7 496 - 7 496 

Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 
- 7 496 - 7 496 

Účel riadenia rizík: z toho - 20 854 - 20 854 

Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu - 10 019 - 10 019 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 10 475 - 10 475 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu  - 360 - 360 

Celkom - 28 350 - 28 350 

V roku 2015 a ani v roku 2014 nedošlo k žiadnemu presunu medzi úrovňami reálnej hodnoty. 

Nasledujúca tabuľka uvádza reálnu hodnotu finančných nástrojov vykazovaných v umorovanej hodnote: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 

Účtovná hodnota  

Reálna  

hodnota 

  31. december 2015  31. december 2015 

 Finančný majetok    

 Úvery iným ako úverovým inštitúciám 275 296  356 199 

 Realizovateľné akcie v obstarávacej cene, netto* 85 868  (1)- 

 Iné krátkodobé vklady (určené na investičné účely) 304  304 

 Celkom 361 468  356 503 

     

 Finančné záväzky    

 Vydané zmenky v umorovanej hodnote 82 918  82 950 

 Celkom 82 918  82 950 

 
 v tisícoch EUR („TEUR“) 

Účtovná hodnota  

Reálna  

hodnota 

  31. december 2014  31. december 2014 

 Finančný majetok    

 Úvery iným ako úverovým inštitúciám 139 234  170 377 

 Realizovateľné akcie v obstarávacej cene, netto* 84 796  (1)- 

 Ostatné krátkodobé vklady (určené pre investičnú činnosť) 307  307 

 Iné kapitálové nástroje 487  487 

 Celkom 224 824  171 171 

     

 Finančné záväzky    

 Vydané zmenky v umorovanej hodnote 55 278  55 341 

 Celkom 55 278  55 341 

* Tak ako je uvedené vyššie, realizovateľné akcie v obstarávacej cene, netto, predstavujú predovšetkým získaný 10% 

podiel v spoločnosti Veolia Energie ČR, a.s.  
(1) Tieto nástroje nie sú kótované na žiadnom aktívnom trhu a ich reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo stanoviť, preto 

sú uvedené v obstarávacej cene a ich reálnu hodnotu nie je nutné vykazovať.  
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Všetky finančné nástroje v umorovanej hodnote sú zaradené do úrovne 2 v hierarchii reálnych hodnôt (viac 

podrobností o oceňovacích metódach viď bod 2 (d) i – Neistoty v predpokladoch a odhadoch). 

Transakcie s emisnými kvótami 

Nasledovné informácie sa týkajú zmlúv o dodaní alebo predaji emisných kvót. Tieto zmluvy nespĺňajú 

kritériá stanovené štandardom IAS 39 pre deriváty (pozri bod 3(e) – Derivátové finančné nástroje- 

transakcie s emisnými kvótami a energiou) a sú vykazované ako podsúvahové položky. Vedenie starostlivo 

zvážilo zmluvné podmienky a došlo k záveru, že všetky zmluvy plánuje vysporiadať fyzickou dodávkou, 

ktorá bude spotrebovaná, alebo bude fyzická dodávka ďalej predaná ako súčasť obchodných aktivít 

Spoločnosti, a preto nie sú dané zmluvy vykazované ako deriváty. 

Forwardové operácie 

K 31. decembru 2015 je skupina EPH zmluvne zaviazaná nakúpiť 3 565 971 kusov (2014: 5 488 000 kusov) 

emisných kvót v priemernej cene 7,10 EUR za kus (2014: 5,81 EUR za kus). 

Dlhopisy držané do splatnosti 

V decembri 2013 vedenie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. rozhodlo o predaji dlhopisov v 

nominálnej hodnote 20 113 tisíc EUR vedených v portfóliu cenných papierov držaných do splatnosti pred 

ich pôvodnou splatnosťou. Výnos z tejto transakcie bol 20 943 tisíc EUR. V dôsledku tejto transakcie 

nebude mať Skupina v majetku žiadne dlhopisy v portfóliu cenných papierov držaných do splatnosti až do 

decembra 2015.  

34. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 

 

 31. december 

 2015 

 31. december 

2014 

       

 Záväzky z obchodného styku   412 138  270 076 

 Prijaté preddavky   121 032  144 858 

 Mzdové záväzky   86 064  47 034 

 Výdavky budúcich období   80 214  11 234 

 Ostatné daňové záväzky   49 178  56 303 

 Dohadné účty pasívne   38 777  21 764 

 Nevyfakturované dodávky   24 144  21 545 

 Záväzky z odloženého vyplatenia predchádzajúceho 

akcionára 

  (2)5 504   

 Zádržné dodávateľom   125  55 

 Záväzky z obstarania nekontrolujúcich podielov   -  (1)5 771 

 Ostatné záväzky   56 817  56 035 

 Celkom   873 993  634 675 

       

 Neobežné   120 981  84 324 

 Obežné   753 012  550 351 

 Celkom   873 993  634 675 

(1) Tento zostatok sa v plnej miere týka  záväzku za nákup 60% podielu v spoločnosti EP Cargo a.s. spoločnosti EP 

Energy, a.s.  

(2) V roku 2015 Skupina EPH obstarala spoločnosť Budapesti Erömü Zrt. Skupina EPH vykázala k cene obstarania 

naviac ešte aj dodatočný záväzok v hodnote 5 504 tisíc EUR ako pravdepodobnú budúcu platbu predchádzajúcemu 

vlastníkovi, v prípade splnenia podmienok zmluvy. 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky neboli zabezpečené k 31. decembru 2015 ani k 31. 

decembru 2014 zaistené.  

K 31. decembru 2015 ani k 31. decembru 2014 neboli žiadne záväzky z titulu sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia alebo voči daňovým úradom po splatnosti.  

Odhad záväzkov vychádza zo zmluvných podmienok alebo faktúr prijatých po dni, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, ale pred zverejnením účtovnej závierky. 
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Menové riziko a riziko likvidity, ktorému je Skupina vystavená v súvislosti so záväzkami z obchodných 

vzťahov a inými záväzkami, sú popísané v bode 37 

 – Postupy riadenia rizika a zverejňovanie informácií  . 

Záväzky voči sociálnemu fondu 

 v tisícoch EUR („TEUR“)   2015  2014 

       

 Stav k 1. januáru   1 019  1 276 

 Tvorba do nákladov   1 624  1 556 

 Prevedené z nerozdeleného zisku   506  164 

 Zvýšenie v dôsledku podnikových kombinácii   2  - 

 Splácanie/-zníženie istiny   -1 749  -1 962 

 Vplyv zmien kurzových rozdielov   15  -15 

 Stav k 31. decembru   1 417  1 019 

 

 Záväzky zo sociálneho fondu sú uvedené v rámci mzdových záväzok. 

35. Finančné povinnosti a podmienené záväzky 

Podsúvahové záväzky 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Poskytnuté zástavy – cenné papiere 7 194 633  7 515 761 

 Poskytnuté záruky 976 460  241 669 

 Ostatné poskytnuté zástavy 1 802 380  2 006 245 

 Celkom 9 973 473  9 763 675 

Poskytnuté zástavy predstavujú cenné papiere jednotlivých spoločností Skupiny použité ako záruka pri 

externom financovaní. 

Poskytnuté záruky 

Poskytnuté záruky zahŕňajú záruky vo výške 802 768 tisíc EUR (2014: 1 623 tisíc EUR), ktoré boli použité 

ako záruka pri externom financovaní, zmluvy na budúcu dodávku energií vo výške 173 067 tisíc EUR 

(2014: 162 719 tisíc EUR).  

Ostatné poskytnuté zástavy  

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Poskytnuté úvery(1) 1 157 273  1 394 187 

 Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 374 319  335 437 

 Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 167 775  167 558 

 Pohľadávky z obchodného styku 73 922  87 391 

 Zásoby 27 891  21 672 

 Investície v nehnuteľnostiach 1 200  - 

 Celkom 1 802 380  2 006 245 

(1) Celková hodnota poskytnutých úverov zahŕňa úver v rámci skupiny vo výške 846 134 tisíc EUR (2014: 846 057 tisíc 

EUR). 

Podsúvahový majetok 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 31. december 2015  31. december 2014 

     

 Prijaté prísľuby 243 148  248 291 

 Ostatné prijaté garancie a záruky 132 887  184 436 

 Celkom 376 035  432 727 

Prijaté prísľuby 

Prijaté prísľuby predstavujú predovšetkým zmluvy na budúcu dodávku energií vo výške 119 638 tisíc EUR 

(2014: 175 475 tisíc EUR) a podmienenú pohľadávku vzťahujúcu sa k energii z obnoviteľných zdrojov vo 
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výške 73 471 tisíc EUR (2014: 53 139 tisíc EUR) vykázané spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s., 

ktorý predstavuje podmienenú pohľadávku vzťahujúcu sa k energii z obnoviteľných zdrojov za roky 2015 

(2014: podmienená pohľadávka sa týkala rokov 2013, 2014 a 2015). 

Podmienená pohľadávka týkajúca sa energie z obnoviteľných zdrojov 

Skupina SSE je zo zákona povinná pripojiť výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ splnia 

podmienky stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), a vykupovať od nich túto elektrinu, 

ktorá je použitá na krytie strát sietí. Tarifa za energiu z obnoviteľných zdrojov stanovuje ÚRSO a náklady 

naň sú kryté tarifu za činnosť systému (“TPS”). Za obdobie končiace sa 31. decembra 2015 Skupina SSE 

vykázala stratu vo výške 73 471 tisíc EUR (2014: 76 702 tisíc EUR) ako rozdiel medzi nákladmi na výkup 

elektriny z obnoviteľných zdrojov a nákladmi spojenými s podporou elektriny vyrobenej z uhlia a výnosmi 

z TPS za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Strata za rok 2015 je súčasťou vyššie uvedenej 

podmienenej pohľadávky vo výške 73 471 tisíc EUR (2014: 53 139 tisíc EUR). Podľa aktuálneho 

regulačného rámca budú straty kompenzované do dvoch rokov, tj. príslušným zvýšením príjmu z TPS v 

rokoch 2016 a 2017 (2014: v roku 2015 a 2016). Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 2014, bola 

výsledná pohľadávka v hodnote 41 528 tisíc EUR, ktorá vznikla v roku 2013, vykázaná ako časové 

rozlíšenie v konsolidovanom výkaze finančnej pozície k 31. decembru 2014 a bola obdržaná v roku 2015. 

Na základe ďalšieho rozhodnutia ÚRSO z decembra 2015, bola výsledná pohľadávka vo výške 76 702 tisíc 

EUR, ktorá vznikla v roku 2014, vykázaná ako časové rozlíšenie v konsolidovanom výkaze finančnej 

pozície k 31. decembru 2015 a bude obdržaná počas roka 2016. Z tohoto dôvodu Skupina pohľadávku za 

rok 2015 ešte nevykázala, pretože v súčasnosti nespĺňa kritéria na jej vykázanie stanovené IFRS prijatými 

Európskou úniou a bude vykázaná v priebehu roka 2016. 

Ostatné prijaté garancie a záruky 

Ostatné prijaté garancie a záruky predovšetkým zahŕňajú prijaté záruky na zabezpečenie pohľadávok z 

obchodných vzťahov vo výške 95 700 tisíc EUR (2014: 121 300 tisíc EUR), ktoré vykázala spoločnosť 

SPP Infrastructure, a.s., a čiastku vo výške 33 000 tisíc EUR (2014: 61 638 tisíc EUR) ako záruku obdržanú  

za dopravné služby a investičnú činnosť, ktorú vykázala spoločnosť NAFTA, a.s.  

36. Operatívny prenájom  

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 bol v súvislosti s operatívnym prenájmom vykázaný náklad vo 

výkaze ziskov a strát vo výške 34 777 tisíc EUR (2014: 22 582 tisíc EUR).  

Za rok končiaci sa 31. decembra 2015 bol v súvislosti s operatívnym prenájmom vykázaný výnos vo výkaze 

ziskov a strát vo výške 6 135 tisíc EUR (2014: 6 316 tisíc EUR). 

37. Postupy riadenia rizika a zverejňovanie informácií   

V tomto bode sú podrobne opísané finančné a prevádzkové riziká, ktorým je Skupina vystavená, a spôsoby, 

ako tieto riziká riadi. Najdôležitejšími finančnými rizikami sú pre Skupinu úverové riziko, riziko likvidity, 

úrokové riziko, riziko kolísania cien komodít, menové riziko a riziko koncentrácie a regulatórne riziko.  

V rámci svojej činnosti je Skupina vystavená rôznym trhovým rizikám, predovšetkým riziku zmeny 

úrokových sadzieb, výmenných kurzov a cien komodít. Aby Skupina minimalizovala tieto riziká, uzatvára 

derivátové zmluvy, s využitím nástrojov, ktoré sú na trhu k dispozícii, ktorými Skupina zabezpečuje 

jednotlivé transakcie i celkové riziká. 

(a) Úverové riziko 

i. Ohrozenie úverovým rizikom  

Úverové riziko je riziko finančnej straty, ktorá Skupine hrozí, ak odberateľ alebo zmluvná strana finančného 

nástroja zlyhá pri plnení si svojich zmluvných záväzkov. Toto riziko vzniká predovšetkým z pohľadávok 

Skupiny voči zákazníkom a z úverov a pôžičiek. 

Skupina si stanovila úverovú politiku, podľa ktorej je každý nový zákazník požadujúci výrobky alebo 

služby nad určitý limit (ktorý je stanovený na základe veľkosti a charakteru konkrétneho podniku) najskôr 

podrobený individuálnej analýze jeho úverovej schopnosti a až potom sú mu ponúknuté štandardné 
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platobné a dodacie podmienky. Skupina využíva pri analýze úverovej schopnosti nových zákazníkov 

úverové databáze. V prípade, že je zákazník označený ako úveruschopný, vyžaduje sa ešte schválenie od 

výboru pre riziká. Skupina požaduje taktiež od zákazníkov poskytnutie vhodnej formy záruky alebo zálohy, 

napr. bankovú záruku alebo záruku od materskej spoločnosti. Hodnotenia úverovej expozície sa priebežne 

monitoruje.  

Ďalšie aspekty zníženia úverového rizika 

Skupina pôsobí predovšetkým ako výrobca elektriny a energetická spoločnosť, a má preto špecifickú 

štruktúru zákazníkov. Distribučné spoločnosti predstavujú veľmi nízke úverové riziko. Veľkí klienti sú na 

dodávkach elektriny závislí, čo úverové riziká značne znižuje. Okrem toho sa pred nadviazaním aktívneho 

vzťahu s obchodníkmi vyžadujú bankové záruky a platenie preddavkov. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že 

tieto opatrenia sú z hľadiska eliminácie úverového rizika veľmi účinné. 

Účtovná hodnota finančného majetku (vrátane vystavených záruk) predstavuje maximálne úverové riziko 

v prípade, že zmluvná strana finančného nástroja zlyhá pri plnení si svojich zmluvných záväzkov a zároveň 

sa zistí, že dané záruky alebo zabezpečenia sú bezcenné. Tato čiastka teda značne prevyšuje predpokladané 

straty, ktoré sú zahrnuté v opravnej položke na zníženie hodnoty. 

Skupina tvorí opravnú položku na zníženie hodnoty na základe odhadu strát, ku ktorým môže dôjsť pri 

pohľadávkach z obchodného styku a pri ostatných pohľadávkach. Hlavné zložky tejto opravnej položky 

zahŕňajú jednak špecifickú zložku strát vzťahujúcu sa k jednotlivým významným rizikám, jednak 

skupinovú zložku vytvorenú pre skupinu podobného majetku ku stratám, ktoré vznikli, ale doteraz neboli 

identifikované. Portfóliová opravná položka na straty sa stanovuje na základe historických dát z platobnej 

štatistiky u podobného finančného majetku. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka , sú maximálne úverové riziká rozdelené 

podľa typov zmluvných strán a podľa geografických oblastí, uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
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Úverové riziko podľa typu zmluvnej strany 

K 31. decembru 2015        

v tisícoch EUR („TEUR“) Podniky 

(nefinančné 

inštitúcie) Štát, vláda 

Finančné 

inštitúcie Banky Fyzické osoby Ostatné Celkom 

Majetok        

Peňažné prostriedky a ekvivalenty 

peňažných prostriedkov 1 926 - 1 643 701 912 - (1)357 705 838 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je 

možné disponovať - - - 288 205 - - 288 205 

Pohľadávky z obchodného styku 

a ostatný majetok 439 099 2 693 2 650 2 558 169 282 18 993 635 275 

Finančné nástroje a ostatný finančný 

majetok 317 226 - 101 549 41 280 84 - 460 139 

Celkom 758 251 2 693 105 842 1 033 955 169 366 19 350 2 089 457 

(1) Predovšetkým pokladničná hotovosť. 

K 31. decembru 2014 

        

v tisícoch EUR („TEUR“) Podniky 

(nefinančné 

inštitúcie) Štát, vláda 

Finančné 

inštitúcie Banky Fyzické osoby Ostatné Celkom 

Majetok        

Peňažné prostriedky a ekvivalenty 

peňažných prostriedkov 4 479 - - 905 304 - (1)304 910 087 

Pohľadávky z obchodného styku 

a ostatný majetok 431 510 16 071 90 4 10 313 20 501 478 489 

Finančné nástroje a ostatný finančný 

majetok 225 922 - 2 453 13 441 - 3 241 819 

Celkom 661 911 16 071 2 543 918 749 10 313 20 808 1 630 395 

(1) Predovšetkým pokladničná hotovosť. 
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Úverové riziko podľa teritórií 

K 31. decembru 2015           

v tisícoch EUR („TEUR“) Česká 

republika 

Slovensko Cyprus Taliansko 

 
Poľsko Nemecko Maďarsko Spojené 

Kráľovstvo 

Ostatné Celkom 

Majetok           

Peňažné prostriedky a 

ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 335 689 182 022 - 90 658 1 744 31 221 379 59 902 4 223 705 838 

Peňažné prostriedky, s ktorými 

nie je možné disponovať - 250 500 - - - - - 37 705 - 288 205 

Pohľadávky z obchodného styku 

a ostatný majetok 135 783 192 716 1 020 172 528 3 355 59 424 13 211 22 850 34 388 635 275 

Finančné nástroje a ostatný 

finančný majetok 90 060 69 723 87 930 119 24 348 44 406 688 23 238 119 627 460 139 

Celkom 561 532 694 961 88 950 263 305 29 447 135 051 14 278 143 695 158 238 2 089 457 

 

K 31. decembru 2014          

v tisícoch EUR („TEUR“) Česká 

republika 

Slovensko Cyprus Taliansko 

 
Poľsko Nemecko Spojené 

Kráľovstvo 

Ostatné Celkom 

Majetok          

Peňažné prostriedky a 

ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 208 873 566 750 - - 740 71 438 52 836 9 450 910 087 

Pohľadávky z obchodného styku 

a ostatný majetok 167 791 189 683 1 018 - 8 593 74 445 249 36 710 478 489 

Finančné nástroje a ostatný 

finančný majetok 86 693 8 695 56 636 - 32 406 45 634 - 11 755 241 819 

Celkom 463 357 765 128 57 654 - 41 739 191 517 53 085 57 915 1 630 395 
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ii. Straty zo zníženia hodnoty 

Veková štruktúra finančného majetku, s výnimkou peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných 

prostriedkov a derivátov, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, bola 

nasledovná: 

Úverové riziko – zníženie hodnoty finančného majetku 
K 31. decembru 2015 

v tisícoch EUR („TEUR“) Úvery iným ako 

úverovým 

inštitúciám 

Ostatné 

krátkodobé 

vklady (určené 

na investičnú 

činnosť) 

Pohľadávky z 

obchodného 

styku 

a ostatný 

majetok 

Celkom 

     

Do splatnosti (netto) 275 296 304 581 317 856 917 

Po splatnosti (netto) - - 53 958 53 958 

Celkom 275 296 304 635 275 910 875 

     

A – majetok, ku ktorému bola vytvorená opravná položka (po lehote splatnosti a so zníženou hodnotou) 

        - brutto - - 87 936 87 936 

        - špecifická opravná položka - - -13 459 -13 459 

        - skupinová opravná položka - - -33 465 -33 465 

Netto - - 41 012 41 012 

B – majetok, ku ktorému nebola vytvorená opravná položka (po lehote splatnosti, ale bez zníženej hodnoty) 

        - po lehote splatnosti <30 dní - - 10 718 10 718 

        - po lehote splatnosti 31–180 dní - - 741 741 

        - po lehote splatnosti 181-365 dní - - 1 134 1 134 

        - po lehote splatnosti >365 dní - - 353 353 

Netto - - 12 946 12 946 

Celkom - - 53 958 53 958 

Vývoj opravnej položky finančného majetku v priebehu účtovného obdobia končiaceho sa 31. decembra 

2015 je zobrazený v nasledujúcom prehľade:   

 

v tisícoch EUR („TEUR“) Úvery iným ako 

úverovým 

inštitúciám 

Ostatné 

krátkodobé 

vklady (určené 

na investičnú 

činnosť) 

Pohľadávky 

z 

obchodného 

styku 

a ostatný 

majetok 

Celkom 

Stav k 1. januáru 2015  - - -10 694 -10 694 

Strata zo zníženia hodnoty vykázaná počas 

účtovného obdobia - - -4 739 -4 739 

Zrušenie straty zo zníženia hodnoty vykázanej 

počas účtovného obdobia - - 958 958 

Použitie opravnej položky v počas účtovného 

obdobia (odpísané položky) - - 878 878 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien - - -680 -680 

Stav k 31. decembru 2015 - - -14 277 -14 277 
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Úverové riziko – zníženie hodnoty finančného majetku 
K 31. decembru 2014 

v tisícoch EUR („TEUR“) Úvery iným 

ako úverovým 

inštitúciám 

Ostatné 

krátkodobé 

vklady 

(určené na 

investičnú 

činnosť) 

Pohľadávky z 

obchodného 

styku a ostatný 

majetok 

Celkom 

     

Do splatnosti (netto) 139 234 307 419 906 559 447 

Po splatnosti (netto) - - 58 583 58 583 

Celkom 139 234 307 478 489 618 030 

     

A – majetok, ku ktorému bola vytvorená opravná položka (po lehote splatnosti a so zníženou hodnotou) 

        - brutto - - 99 575 99 575 

        - špecifická opravná položka - - -17 492 -17 492 

        - skupinová opravná položka - - -37 408 -37 408 

Netto - - 44 675 44 675 

B – majetok, ku ktorému nebola vytvorená opravná položka (po lehote splatnosti, ale bez zníženej hodnoty) 

        - po lehote splatnosti <30 dní - - 10 130 10 130 

        - po lehote splatnosti 31–180 dní - - 1 687 1 687 

        - po lehote splatnosti 181-365 dní - - 406 406 

        - po lehote splatnosti >365 dní - - 1 685 1 685 

Netto - - 13 908 13 908 

Celkom - - 58 583 58 583 

Vývoj opravnej položky finančného majetku v priebehu účtovného obdobia končiaceho sa 31. decembra 

2014 je zobrazený v nasledujúcom prehľade: 

 

v tisícoch EUR („TEUR“) Úvery iným ako 

úverovým 

inštitúciám 

Ostatné 

krátkodobé 

vklady 

(určené na 

investičnú 

činnosť) 

Pohľadávky z 

obchodného 

styku 

a ostatný 

majetok 

Celkom 

Stav k 1. januáru 2014 - - -12 069 -12 069 

Strata zo zníženia hodnoty vykázaná počas 

účtovného obdobia - - -4 111 -4 111 

Zrušenie straty zo zníženia hodnoty vykázanej 

počas účtovného obdobia - - 2 720 2 720 

Použitie opravnej položky v počas účtovného 

obdobia (odpísané položky) - - 2 690 2 690 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien - - 76 76 

Stav k 31. decembru 2014 - - -10 694 -10 694 

Straty zo zníženia hodnoty pohľadávok z obchodného styku a ostatného majetku k 31. decembru 2015 a 

31. decembru 2014 sa týkajú niekoľkých zákazníkov, ktorí indikujú, že nepredpokladajú, že budú schopní 

uhradiť svoje nesplatené záväzky, a to predovšetkým v dôsledku ekonomickej situácie. Skupina je 

presvedčená (na základe rozsiahlych analýz ratingu jednotlivých zákazníkov), že čiastky, ku ktorým nie 

je vytvorená opravná položka, a ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, sú stále inkasovateľné. 

Z prehľadu plnení platobných podmienok zákazníkmi v minulosti Skupina usudzuje, že k pohľadávkam 

z obchodného styku a k ostatnému majetku, ktoré sú v lehote splatnosti, nie je potrebné tvoriť opravnú 

položku. 

Opravná položka k finančnému majetku sa používa k vykázaniu strát zo zníženia hodnoty, pokiaľ Skupina 

nedôjde k záveru, že dlžnú čiastku už nie je možné získať. V takom prípade sa predmetné čiastky považujú 

za nedobytné a odpíšu sa priamo proti finančnému majetku. 
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(b) Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko, že sa Skupina dostane do ťažkostí s plnením povinností spojených so svojimi 

finančnými záväzkami, ktoré sa vypriadavajú prostredníctvom peňažných prostriedkov alebo iného 

finančného majetku. Jednotlivé spoločnosti v Skupine používajú rôzne metódy riadenia rizika likvidity.  

Vedenie Skupiny sa zameriava na metódy používané finančnými inštitúciami, tj. na diverzifikáciu zdrojov 

finančných prostriedkov. Táto diverzifikácia dáva Skupine flexibilitu a obmedzuje jej prípadnú závislosť 

na jednom zdroji financovania. Riziko likvidity sa vyhodnocuje predovšetkým sledovaním zmien                v 

štruktúre financovania a porovnávaním týchto zmien so stratégiou Skupiny pri riadení rizika likvidity. 

Súčasťou stratégie riadenia rizika likvidity je aj skutočnosť, že Skupina drží časť svojich aktív vo vysoko 

likvidných finančných prostriedkoch. 

Skupina dbá štandardne na to, aby mala dostatok peňažnej hotovosti a majetku s krátkodobou splatnosťou 

k okamžitému použitiu na krytie očakávaných prevádzkových nákladov na obdobie 90 dní, a to vrátane 

splácania finančných záväzkov, nie však na krytie nákladov z potenciálnych dopadov extrémnych situácií, 

ktoré nie je možné primerane predvídať, napríklad prírodných katastrof.  

Tabuľka uvedená nižšie uvádza analýzu finančného majetku a záväzkov Skupiny v členení podľa 

splatnosti, konkrétne podľa doby, ktorá zostáva od dňa, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná 

závierka, do dátumu zmluvnej splatnosti. Pre prípady, kedy existuje možnosť skoršieho splatenia, volí 

Skupina čo najobozretnejší spôsob posudzovania. Z tohoto dôvodu sa pri záväzkoch počíta so splatením 

v najskoršie možnej lehote a u majetku sa počíta so splatením v najneskôr možnej lehote. Majetok a 

záväzky, ktoré nemajú zmluvne stanovenú dobu splatnosti, sú zoskupené do kategórie s „nedefinovanou 

splatnosťou“. 
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Splatnosti finančného majetku a záväzkov 

K 31. decembru 2015        

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota 

Zmluvné 

peňažné toky 
(1) 

Menej ako 3 

mesiace 

3 mesiace až 1 

rok 

1–5 rokov Viac ako 5 

rokov 

Nedefinovaná 

splatnosť 

Majetok        

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 705 838 705 838 705 838 - - - - 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné 

disponovať 288 205 288 205 250 500 5 450  32 255  

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný 

majetok (2)594 372 596 076 424 838 131 361 26 323 2 194 11 360 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 460 139 499 463 85 418 143 798 52 619 131 332 86 296 
z toho deriváty - príliv  98 671 723 163 50 635 324 784 247 744 100 000 - 

  odliv - -718 276 -50 607 -321 329 -246 340 -100 000 - 

Celkom 2 048 554 2 089 582 1 466 594 280 609 78 942 165 781 97 656 

        

Záväzky        

Úvery a pôžičky 5 227 082 5 677 462 129 635 324 926 3 512 123 1 710 773 5 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky (3)771 911 771 911 489 030 96 406 91 411 28 487 66 577 

Finančné nástroje a finančné záväzky 120 394 125 909 41 201 50 258 34 419 - 31 
z toho deriváty - príliv  37 477 1 364 042 1 050 307 194 259 119 476 - - 

  odliv - -1 363 727 -1 049 708 -194 414 -119 605 - - 

Celkom 6 119 387 6 575 282 659 866 471 590 3 637 953 1 739 260 66 613 

Čistá pozícia rizika likvidity -4 070 833 -4 485 700 806 728 -190 981 -3 559 011 -1 573 479 31 043 

(1) Zmluvné peňažné toky bez zohľadnenia diskontovania na čistú súčasnú hodnotu a vrátane prípadného úroku 

(2) Náklady budúcich období a poskytnuté preddavky vo výške 40 903 tisíc EUR sú vylúčené z účtovnej hodnoty vzhľadom k tomu, že tieto položky v budúcnosti nepovedú 

k žiadnemu prílivu peňažných tokov.  

(3) Prijaté preddavky v hodnote 102 082 tisíc EUR sú vylúčené z účtovnej hodnoty vzhľadom k tomu, že tieto položky v budúcnosti nepovedú k žiadnemu odlivu peňažných 

tokov.  
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K 31. decembru 2014        

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota 

Zmluvné 

peňažné toky 
(1) 

Menej ako 3 

mesiace 

3 mesiace až 1 

rok 

1–5 rokov Viac ako 5 

rokov 

Nedefinovaná 

splatnosť 

Majetok        

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 910 087 910 087 910 087 - - - - 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný 

majetok (2)441 013 441 025 311 288 45 798 22 361 - 61 578 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 241 819 253 232 5 313 32 545 77 521 52 563 85 290 
z toho deriváty - príliv  16 995 675 403 528 935 71 657 74 811 - - 

  odliv - -674 181 -527 687 -71 683 -74 811 - - 

Celkom 1 592 919 1 604 344 1 226 688 78 343 99 882 52 563 146 868 

        

Záväzky        

Úvery a pôžičky 5 139 338 6 095 896 191 669 854 306 2 879 432 2 170 489 - 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky (3)527 791 527 791 358 291 85 452 48 833 34 072 1 143 

Finančné nástroje a finančné záväzky 83 628 91 236 49 737 12 935 28 073 491 - 
z toho deriváty - príliv  28 350 1 290 354 1 028 539 94 648 17 765 149 402 - 

  odliv - -1 277 207 -1 032 559 -122 597 -122 051 - - 

Celkom 5 750 757 6 714 923 599 697 952 693 2 956 338 2 205 052 1 143 

Čistá pozícia rizika likvidity -4 157 838 -5 110 579 626 991 -874 350 -2 856 456 -2 152 489 145 725 

(1) Zmluvné peňažné toky bez zohľadnenia diskontovania na čistú súčasnú hodnotu a vrátane prípadného úroku 

(2) Náklady budúcich období a poskytnuté preddavky vo výške 37 476 tisíc EUR sú vylúčené z účtovnej hodnoty vzhľadom k tomu, že tieto položky v budúcnosti nepovedú 

k žiadnemu prílivu peňažných tokov.   

(3) Prijaté preddavky v hodnote 106 884 tisíc EUR sú vylúčené z účtovnej hodnoty vzhľadom k tomu, že tieto položky v budúcnosti nepovedú k žiadnemu odlivu peňažných 

tokov. 
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Neočakáva sa, že by peňažné toky zahrnuté do analýzy splatnosti nastali výrazne skôr alebo v omnoho 

väčších objemoch 

(c) Úrokové riziko 

Skupina je vo svojej činnosti vystavená riziku výkyvov úrokových sadzieb, pretože úročené aktíva 

(vrátane investícií) a úročené záväzky majú rôzne dátumy splatnosti alebo precenenia, alebo sú splatné 

alebo preceňované v rôznej výške. Dĺžka obdobia, počas ktorej má určitý finančný nástroj pevnú úrokovú 

sadzbu, preto ukazuje, do akej miery je daný finančný nástroj vystavený úrokovému riziku. Nižšie 

uvedená tabuľka uvádza údaje o rozsahu vystavenia sa úrokovému riziku Skupiny buď podľa zmluvnej 

lehoty splatnosti finančných nástrojov Skupiny, alebo – v prípade finančných nástrojov, ktoré sa 

preceňujú na trhovú úrokovú sadzbu pred splatnosťou – podľa dátumu budúcej zmeny úrokovej sadzby. 

Majetok a záväzky, ktoré nemajú zmluvne stanovenú lehotu splatnosti alebo nie sú úročené, sú zoskupené 

do kategórie s „nedefinovanou splatnosťou“. 

K zníženiu výšky dlhu, ktorý je vystavený výkyvom v úrokovej miere, a k zníženiu úrokových nákladov 

sa používajú rôzne typy derivátov, predovšetkým úrokové swapy. 

Ide o zmluvy, ktoré sú zvyčajne dohodované na menovitú hodnotu nižšiu (alebo rovnakú) v porovnaní s 

čiastkou a termínom príslušného podkladového finančného záväzku, takže sa každá zmena reálnej 

hodnoty a/alebo očakávaných budúcich peňažných tokov pri týchto zmluvách vykompenzuje 

odpovedajúcou zmenou reálnej hodnoty a/alebo predpokladaných budúcich peňažných tokov z 

podkladovej pozície. 

Finančné informácie týkajúce sa úročeného a neúročeného majetku a záväzkov a ich zmluvné dátumy 

splatnosti alebo dátumy precenenia k 31. decembru 2015 sú nasledovné: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Do 1 roka 1 rok až 5 

rokov 

Viac ako 5 

rokov 

Nedefinovaná 

splatnosť 

(alebo 

neúročené) 

Celkom 

 Majetok      

 Peňažné prostriedky a ekvivalenty 

peňažných prostriedkov 705 534 - - 304 705 838 

 Peňažné prostriedky, s ktorými nie 

je možné disponovať 255 950 - 32 255 - 288 205 

 Pohľadávky z obchodného styku a 

ostatný majetok  148 669 234 - 486 372 635 275 

 Finančné nástroje a ostatný 

finančný majetok (1) 220 791 47 353 56 771 135 224 460 139 
 z toho deriváty - príliv 723 163 - - - 723 163 

  odliv -618 276 - -100 000 - -718 276 

 Celkom 1 330 944 47 587 89 026 621 900 2 089 457 

       

 Záväzky      

 Úvery a pôžičky 1 501 368 2 192 890 1 532 819 5 5 227 082 

 Záväzky z obchodného styku a 

ostatné záväzky  275 880 19 133 - 578 980 873 993 

 Finančné nástroje a finančné 

záväzky (1) 77 313 21 370 - 21 712 120 394 
 z toho deriváty - príliv 1 364 042 - - - 1 364 042 

  odliv -1 363 727 - - - -1 363 727 

 Celkom 1 854 561 2 233 393 1 532 819 600 697 6 221 470 

       

 Čistá pozícia úrokového rizika -523 617 -2 185 806 -1 443 793 21 203 -4 132 013 

(1) Skupina uzatvorila zmluvu o swape pohyblivej úrokovej miery za fixnú u niektorých svojich bankových úverov. 

Menovité hodnoty finančných nástrojov sú uvedené v bode 33 – Finančné nástroje. 
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Vystavenie sa úrokovému riziku k 31. decembru 2014 bolo nasledovné: 

 v tisícoch EUR („TEUR“) Do 1 roka 1 rok až 5 

rokov 

Viac ako 5 

rokov 

Nedefinovaná 

splatnosť 

(alebo 

neúročené) 

Celkom 

 Majetok      

 Peňažné prostriedky a ekvivalenty 

peňažných prostriedkov 909 783 - - 304 910 087 

 Pohľadávky z obchodného styku a 

ostatný majetok  73 356 209 - 404 924 478 489 

 Finančné nástroje a ostatný 

finančný majetok (1) 25 157 65 528 8 288 142 846 241 819 
 z toho deriváty - príliv 675 403 - - - 675 403 

  odliv -574 181 - -100 000 - -674 181 

 Celkom 1 008 296 65 737 8 288 548 074 1 630 395 

       

 Záväzky      

 Úvery a pôžičky 1 851 717 1 308 074 1 974 162 5 385 5 139 338 

 Záväzky z obchodného styku a 

ostatné záväzky  64 448 - - 570 227 634 675 

 Finančné nástroje a finančné 

záväzky (1) 52 314 20 348 - 10 966 83 628 

 z toho deriváty - príliv 1 290 354 - - - 1 290 354 

  odliv -1 277 207 - - - -1 277 207 

 Celkom 1 968 479 1 328 422 1 974 162 586 578 5 857 641 

       

 Čistá pozícia úrokového rizika  -960 183 -1 262 685 -1 965 874 -38 504 -4 227 246 

(1) Skupina uzatvorila zmluvu o swape pohyblivej úrokovej miery za fixnú u niektorých svojich bankových úverov. 

Menovité hodnoty finančných nástrojov sú uvedené v bode 33 – Finančné nástroje.  

Analýza citlivosti 

Skupina vykonáva stresové testovanie použitím štandardizovaného úrokového šoku, čo znamená, že sa 

na úrokové pozície portfólia aplikuje okamžité zníženie/zvýšenie úrokových sadzieb o 100 bázických 

bodov v celej dĺžke výnosovej krivky. 

K dátumu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka by zmena úrokových sadzieb o 100 

bázických bodov zvýšila alebo znížila zisk o čiastky uvedené v nasledujúcej tabuľke. V tejto analýze sa 

predpokladá, že všetky ostatné premenné, predovšetkým výmenné kurzy cudzích mien, zostanú 

konštantné. 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 Zníženie úrokovej sadzby o 100 bázických bodov 142 989 139 694 

 Zvýšenie úrokovej sadzby o 100 bázických bodov -142 989 -139 694 
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(d) Menové riziko 

Finančná pozícia a peňažné toky Skupiny sú ovplyvňované kolísaním platného výmenného kurzu cudzích 

mien. 

Skupina je vystavená menovému riziku pri predaji, nákupe a pôžičkách denominovaných v iných menách, 

ako sú príslušné funkčné meny používané spoločnosťami v Skupine. Ide predovšetkým o meny EUR, 

USD, GBP a PLN. 

K znižovaniu menových rizík, ktoré ohrozujú majetok, záväzky a očakávané budúce peňažné toky 

Skupiny v cudzej mene, sa používajú rôzne typy derivátov. Ide hlavne o menové forwardy, z ktorých 

väčšina má splatnosť kratšiu ako jeden rok. 

Tieto zmluvy sú bežne uzatvárané na rovnakú menovitú hodnotu a rovnaký termín exspirácie ako u 

príslušného podkladového finančného záväzku alebo očakávaných budúcich peňažných tokov, takže sa 

každá zmena reálnej hodnoty a/alebo budúcich peňažných tokov týchto zmlúv, ktorá vyplynie z 

potenciálneho posilnenia alebo oslabenia českej koruny oproti iným menám, plne vykompenzuje 

odpovedajúcou zmenou reálnej hodnoty a/alebo predpokladaných budúcich peňažných tokov z 

podkladovej pozície.  

Pokiaľ ide o peňažný majetok a záväzky denominované v zahraničných menách, snaží sa Skupina 

udržiavať riziká na prijateľnej úrovni tým, že ak musí riešiť krátkodobú nerovnováhu, nakupuje a predáva 

zahraničné meny za spotové sadzby. 
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K 31. decembru 2015 bola Skupina vystavená menovému riziku (v prepočte na tisíce EUR) v nasledovnom rozsahu: 

v tisícoch EUR („TEUR“) CZK USD EUR GBP PLN Ostatné Celkom 

Majetok        

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 128 100 636 464 759 

110 752 

1 212 379 705 838 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné 

disponovať - - 250 500 

37 705 

- - 288 205 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný 

majetok 101 104 334 492 827 

21 776 

2 791 16 443 635 275 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 98 935 - 292 867 23 238 44 411 688 460 139 

 328 139 970 1 500 953 193 471 48 414 17 510 2 089 457 

Podsúvahový majetok        

Prijaté prísľuby a záruky 20 839 - 355 196 - - - 376 035 

Pohľadávky z titulu derivátových transakcií 237 497 11 321 1 816 747 - 21 640 - 2 087 205 

 258 336 11 321 2 171 943 - 21 640 - 2 463 240 

 

 

    

 

  

Záväzky        

Úvery a pôžičky 142 850 - 5 084 232 - - - 5 227 082 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 123 022 41 674 538 54 216 2 426 19 750 873 993 

Finančné nástroje a finančné záväzky 75 451 - 40 821 - 26 4 097 120 395 

 341 323 41 5 799 591 54 216 2 452 23 847 6 221 470 

Podsúvahové záväzky        

Poskytnuté zálohy 1 532 792 - 7 426 516 37 705 - - 8 997 013 

Poskytnuté záruky 371 - 975 111 - - 978 976 460 

Záväzky z titulu derivátových transakcií 267 960 11 409 1 750 747 - - 51 887 2 082 003 

 1 801 123 11 409 10 152 374 37 705 - 52 865 12 055 476 

        

Čistá pozícia menového rizika -13 184 929 -4 298 638 139 255 45 962 -6 337 -4 132 013 

 

Podsúvahový majetok a záväzky zahŕňajú menovité hodnoty finančných nástrojov (pre viac informácií pozri bod 33 – Finančné nástroje). 
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K 31. decembru 2014 bola Skupina vystavená menovému riziku (v prepočte na tisíce EUR) v nasledovnom rozsahu: 

v tisícoch EUR („TEUR“) CZK USD EUR GBP PLN Ostatné Celkom 

        

Majetok        

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 84 274 114 824 598 

- 

1 100 1 910 087 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný 

majetok 136 575 360 332 880 

- 

8 673 1 478 489 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 89 435 - 109 609 - 42 775 - 241 819 

 310 284 474 1 267 087 - 52 548 2 1 630 395 

Podsúvahový majetok        

Prijaté prísľuby a záruky 17 849 - 414 878 - - - 432 727 

Pohľadávky z derivátových transakcií 144 876 - 1 820 881 - - - 1 965 757 

 162 725 - 2 235 759 - - - 2 398 484 

 

 

    

 

  

Záväzky        

Úvery a pôžičky 101 627 - 5 037 711 - - - 5 139 338 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 107 555 187 519 815 - 7 080 38 634 675 

Finančné nástroje a finančné záväzky 60 311 - 23 317 - - - 83 628 

 269 493 187 5 580 843 - 7 080 38 5 857 641 

Podsúvahové záväzky        

Poskytnuté zálohy 1 517 551 - 8 004 455 - - - 9 522 006 

Poskytnuté záruky - - 241 669 - - - 241 669 

Záväzky z titulu derivátových transakcií 574 325 - 1 375 949 - 1 114 - 1 951 388 

 2 091 876 - 9 622 073 - 1 114 - 11 715 063 

        

Čistá pozícia menového rizika 40 791 287 -4 313 756 - 45 468 -36 -4 227 246 

 

Podsúvahový majetok a záväzky zahŕňajú menovité hodnoty finančných nástrojov (pre viac informácií viď bod 33 – Finančné nástroje).  
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Počas účtovného obdobia platili nasledujúce významné výmenné kurzy: 

  31. decembra 2015   31. decembra 2014 

 CZK 

 

Priemerný kurz 

 

Spotový kurz 

k vykazovanému 

dňu 

Priemerný kurz 

 

Spotový kurz 

k vykazovanému 

dňu 

 1 EUR 27,283 27,025 27,533 27,725 

 1 USD 24,600 24,824 20,746 22,834 

 1 GBP 37,595 36,822 34,164 35,591 

 1 PLN 6,525 6,340 6,582 6,492 

Analýza citlivosti 

Posilnenie/oslabenie českej koruny ku dňu, ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka (tak ako 

sa uvádza nižšie) voči menám EUR, USD, GBP a PLN by viedlo k zvýšeniu/zníženiu vlastného imania o 

čiastky uvedené v nasledujúcej tabuľke. Táto analýza vychádza z odchýlok vo výmenných kurzoch cudzích 

mien, ktoré Skupina považovala za dostatočne pravdepodobné ku koncu účtovného obdobia. V tejto 

analýze sa predpokladá, že všetky ostatné premenné, predovšetkým úrokové sadzby, zostanú nezmenené. 

 Dopad v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 EUR (5% posilnenie) -560 12 678 

 USD (5% posilnenie) -31 - 

 GBP (5% posilnenie) -4 026 - 

 PLN (5% posilnenie) -2 232 -2 142 

 

 Dopad v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

  Ostatný komplexný 

výsledok za účtovné 

obdobie 

Ostatný komplexný 

výsledok za účtovné 

obdobie 

 EUR (5% posilnenie) 55 000 55 000 

Oslabenie českej koruny voči vyššie uvedeným menám ku dňu účtovnej závierky by malo rovnaký efekt 

(len s opačným znamienkom) za predpokladu, že všetky ostatné premenné zostanú rovnaké.  

(e) Komoditné riziko 

Skupina je vystavená komoditnému riziku, ktoré primárne vyplýva z kolísania cien komodít, predovšetkým 

energie, plynu a emisných kvót, a to ako na strane ponuky, tak aj na strane dopytu. Primárne riziko kolísania 

cien komodít, ktorému je Skupina vystavená, vyplýva z povahy jej hmotného majetku, a to predovšetkým 

elektrární, a v menšej miere aj z obchodovania na vlastný účet.  

V prípade výhodných cien energií riadi Skupina prirodzené komoditné riziko vyplývajúce z výroby 

elektriny prostredníctvom predaja elektrickej energie, ktorú plánuje vyrobiť v kogeneračných elektrárňach, 

a doplnkových služieb, a to na základe maximálne dvojročných forwardov. V prípade nízkych cien energií 

Skupina podobné forwardové zmluvy neuzatvára, ale využíva miesto toho pružnosť vlastných výrobných 

kapacít, aby reagovala na momentálne ceny energií, a dosiahla tak vyšších priemerných predajných cien.  

Skupina mimo iné prostredníctvom forwardov nakupuje emisné kvóty.  

Cieľom Skupiny je zmierniť výkyvy cien komodít pomocou swapov a rôznych iných typov derivátov.  

Riziko kolísania cien komodít vyplývajúce z obchodovania na vlastný účet Skupina riadi recipročným 

obchodovaním, tj. nákupom na trhu, na ktorom má zákazníka kupujúceho si danú komoditu.  

Medzi komoditné deriváty patria predovšetkým forwardy na nákup alebo predaj elektriny a swapy týkajúce 

sa plynu, ktorý sa obvykle používajú ako zaistenie cien komodít u transakcií spoločnosti eustream. 

Špeciálne dochádza k fixácii predajných cien pri prebytku plynu obdržaného od prepravcov ako vecné 

plnenie (ďalšie podrobnosti viď bod 33 – Finanční nástroje).  
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Analýza citlivosti 

Zvýšenie/zníženie ceny elektriny o 5 % by zvýšilo/znížilo zisk zo súvisiacich komoditných derivátov 

uvedených v bode 33 – Finančné nástroje o čiastku uvedenú v nasledujúcej tabuľke. 

 Dopad v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 Zvýšenie o 5 % 144 890 

 Zníženie o 5 % -144 -890 

Zvýšenie/zníženie ceny zemného plynu o 5 % by zvýšilo/znížilo zisk zo súvisiacich komoditných derivátov 

uvedených v bode 33 – Finančné nástroje o čiastku uvedenú v nasledujúcej tabuľke. 

 Dopad v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 2014 

  Zisk/-strata Zisk/-strata 

 Zvýšenie o 5 % -9 544 -8 202 

 Zníženie o 5 % 9 544 8 202 

(f) Regulačné riziko 

Skupina je vystavená rizikám, ktoré vyplývajú zo štátnej regulácie predajných cien elektriny v štátoch, kde 

vykonáva podnikateľskú činnosť. Na Slovensku je pre ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky 

stanovená maximálna úroveň ziskovej marže za MWh.  

Predaj elektriny stredne veľkým a veľkým odberateľom je na Slovensku predmetom zmlúv o združených 

službách dodávky elektriny. Takéto zmluvy spravidla stanovujú cenu za dodávku komodity. Cena 

distribúcie a ostatných zložiek je stanovená na základe cenových rozhodnutí ÚRSO pre distribučné 

spoločnosti, operátora trhu a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V prípade maloodberateľov a 

domácností stanovujú zmluvy o združených službách dodávky elektriny produkty, ku ktorým sú 

vystavované cenníky v súlade s cenovými rozhodnutiami ÚRSO pre daných regulovaných dodávateľov 

elektriny. ÚRSO určuje dodávateľom maximálnu povolenú maržu účtovanú za MWh. Nevhodná regulácia 

by mohla mať negatívny vplyv na prevádzkové výsledky a peňažné toky.  

V ČR vydáva Energetický regulačný úrad („ERÚ“) cenové rozhodnutia stanovujúce záväzné pravidlá pre 

tvorbu cien tepelnej energie. Tieto sadzby tvoria: 1) ekonomicky podložené náklady na výrobu a distribúciu 

tepelnej energie, 2) primeraná výška zisku, a 3) DPH. ERÚ naviac stanovuje limitnú cenu tepla umožňujúcu 

dcérskym spoločnostiam stanovovať vlastné ceny tepla pod podmienkou, že sú nižšie než limitná cena a 

dodržujú zásady tvorby cien. ERÚ má však tiež právo u výrobcov tepla spätne za posledných päť rokov 

kontrolovať mechanizmy tvorby cien tepla. V prípade, že daná spoločnosť nie je schopná plne zdôvodniť 

použitú kalkuláciu, ERÚ môže uvaliť značné pokuty, ktoré by mohli mať zásadný negatívny dopad na 

obchodnú a finančnú situáciu, prevádzkové výsledky, peňažné toky a perspektívu Skupiny. Skutočnosť, že 

ERÚ nestanovuje cenu tepla ako pevnú jednotkovú sumu, vedie u prevádzkovateľa k určitej miere neistoty 

vzhľadom k tomu, že môže ERÚ jeho cenovú kalkuláciu vyhodnotiť ako chybnú.  

U elektriny vyrábanej v kogeneračných elektrárňach ERÚ taktiež stanovuje vo svojich cenových 

rozhodnutiach výšku dotácií na elektrinu pochádzajúcu z vysokoúčinných kogeneračných zdrojov formou 

ekologických bonusov, ktoré sú udeľované na MWh buď ročne alebo za hodinu. Cenové rozhodnutia 

rozlišujú základný tarif (platný všeobecne pre kogeneračné elektrárne). Príslušný tarif sa v cenovom 

rozhodnutí stanovuje v českých korunách za MWh, a to v rôznych úrovniach podľa veľkosti továrne, 

celkovej doby využitia v priebehu roka a použitého paliva. ERÚ bežne vydáva cenové rozhodnutia 

každoročne na jeseň pre nadchádzajúci kalendárny rok.  

Prevádzka v Maďarsku je regulovaná formou použitia štandardnej regulovanej základne majetku („RAB“), 

vynásobenej povoleným váženým priemerom ceny kapitálu (WACC), ktorý zahrňuje vhodné výdaje a 

povolené odpisy.  

Základný rámec cenovej regulácie dodávok plynu je obsiahnutý v zákone č. 250/2012 Z. z., o regulácii 

v sieťových odvetviach, a v regulačnej politike pre súčasné regulačné obdobie 2012 – 2016. Podrobnosti 

týkajúce sa rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie sú stanovené vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch vydaných ÚRSO.  
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V roku 2015 naďalej podliehali cenovej regulácii dodávky plynu domácnostiam, dodávky plynu 

maloodberateľom, dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie, dodávky elektriny domácnostiam a 

dodávky elektriny maloodberateľom.  

(g) Riziko koncentrácie 

Značnú časť príjmov z prenosu, dodávok a skladovania plynu a dodávok elektriny, ktoré vykazuje prevažne 

skupina SPPI a spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., prináša malá skupina zákazníkov. 

Je to dané povahou odvetvia, ktoré má nastavené značné bariéry vstupu nových hráčov. Zároveň však 

väčšina týchto príjmov podlieha regulácii a pochádza často z dlhodobých zmlúv typu „ber alebo zaplať“, 

ktoré znižujú nestabilitu príjmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z hľadiska úverového rizika 

bývajú protistrany prominentné spoločnosti, ktoré sú závisle na dodaných službách, čo prirodzene znižuje 

dané úverové riziko.  

(h) Riadenie kapitálu 

Snahou Skupiny je udržanie silnej kapitálovej základne s cieľom zachovať si dôveru investorov, veriteľov 

a trhu a podporiť budúci rozvoj vlastnej podnikateľskej činnosti.  

Riadením kapitálu a optimalizáciou pomeru dlhu k vlastnému imaniu hodlá Skupina zaistiť jednotlivým 

subjektom v Skupine predpoklady k nepretržitému fungovaniu podnikateľskej činnosti a k maximalizácii 

výnosu pre akcionárov. 

Spoločnosť ani žiadna z jej dcérskych spoločností nepodlieha externým kapitálovým požiadavkám. 

Ku koncu obdobia Skupina vykazovala nasledujúci pomer dlhu k upravenému kapitálu: 

 v tisícoch EUR („TEUR“)  31. decembra 2015  31. decembra 

2014 

 Záväzky celkom 8 521 495  7 716 544 

 Znížené o peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 705 838  910 087 

 Čistý dlh 7 815 657  6 806 457 

     

 Vlastné imanie priraditeľné držiteľom vlastného imania Spoločnosti  844 440  298 708 

 Znížené o sumy akumulované vo vlastnom imaní v súvislosti so 

zabezpečením peňažných tokov -29 996  -84 421 

 Upravený kapitál 874 436  383 129 

 Pomer dlhu k upravenému kapitálu  8,94  17,77 

(i) Zaisťovacie účtovníctvo 

Zostatok vo výške 54 425 tisíc EUR (2014: -5 650 tisíc EUR) predstavuje predovšetkým zmluvy na 

deriváty k zaisteniu úrokovej sadzby uzatvorenej spoločnosťou POWERSUN a.s., zmluvy k zaisteniu ceny 

elektriny a výmenného kurzu uzatvorené spoločnosťou EP ENERGY TRADING, a.s., zmluvy k zaisteniu 

cien plynu a výmenného kurzu uzatvorené spoločnosťou SPP Infrastructure, a.s. a dopad zaistenia 

peňažných tokov vykázaný na úrovni skupiny EPH.  

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty u finančných derivátov, ktoré sú určené na zaistenie peňažných tokov, 

sa vykazuje vo vlastnom imaní.  

Zaistenie peňažných tokov – zaistenie rizika zmien výmenných kurzov nederivátovými finančnými 

záväzkami 

Skupina aplikuje zaisťovacie účtovníctvo u finančných nástrojov určených k zaisteniu rizika zmien 

výmenných kurzov týkajúcich sa peňažných tokov denominovaných v cudzej mene (EUR). Zaisťovacími 

nástrojmi sú dlhopisy vydané v eurách v celkovej hodnote 1 100 miliónov EUR. Zaistený príliv peňazí 

v eurách plynúci z transakcií denominovaných v eurách (predovšetkým u spoločností Elektrárny 

Opatovice, a.s., United Energy, a.s., Plzeňská energetika a.s., EP ENERGY TRADING, a.s.) sa očakáva 

v období od roku 2020 až 2029. V tomto období sa očakávajú aj dopady na hospodársky výsledok. 

V dôsledku zaisťovacieho vzťahu na konsolidovanej úrovni vykázala Skupina k 31. decembru 2015 fond 

zaistenia peňažných tokov z cudzích mien v hodnote -49 363 tisíc EUR (2014: -87 087 tisíc EUR). Vedenie 

dospelo k záveru, že subjekty, ktorých peňažné toky sú zaisťované, s veľkou pravdepodobnosťou zostanú 

http://slovnik.seznam.cz/search.py?lg=en_cz&amp;amp;amp;wd=capital%20adequacy
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v Skupine, a zaisťované peňažné toky sa teda pravdepodobne v predpokladanom časovom horizonte 

zrealizujú.  

Zaistenie peňažných tokov – zaistenie rizika zmien výmenných kurzov a rizika zmien cien komodít vo 

vzťahu k výnosom z výroby energie nederivátovými finančnými záväzkami a finančnými derivátmi  

Skupina aplikuje zaisťovacie účtovníctvo u zaisťovacích nástrojov určených k zaisteniu rizika zmien cien 

komodít a rizika zmien výmenných kurzov vo vzťahu k peňažným tokom z energie, ktorú Skupina vyrobila 

a predala tretím stranám, a to prostredníctvom komoditných derivátov s čistým vysporiadaním u 

komoditného rizika a prostredníctvom záväzkov Skupiny denominovaných v EUR v celkovej výške 175 

miliónov EUR u rizika zmeny výmenných kurzov. V dôsledku zaisťovacieho vzťahu na úrovni Skupiny 

vykázala Skupina k 31. decembru 2015 fond zaistenia peňažných tokov z cudzích mien vo výške 1 430 

tisíc EUR (2014: -4 751 tisíc EUR). Postupy riadenia rizík sú uvedené v bodoch 37 (d) a (e) – Postupy 

riadenia rizík a zverejňovania informácií.  

Zaistenie peňažných tokov – zaistenie rizika kolísania cien komodít 

Skupina aplikuje zaisťovacie účtovníctvo u komoditných zaisťovacích nástrojov určených k zaisteniu 

peňažných tokov z predaja plynu. Zaisťovacími nástrojmi sú komoditné swapy využívané spoločnosťou 

eustream, a.s. s cieľom zaistiť predajnú cenu pri prebytku plynu obdržaného ako vecné bremeno. Pokles 

cien by mohol viesť k poklesu čistých príjmov a peňažných tokov.  

V roku 2015 došlo k preklasifikovaniu 3 453 tisíc EUR (2014: 7 569 tisíc EUR) z ostatných položiek 

vlastného kapitálu do zisku alebo straty z dôvodu realizácie zaistenia peňažných tokov. 
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38. Spriaznené osoby 

Vzťahy Skupiny so spriaznenými osobami predstavujú vzťahy s akcionármi a ďalšími osobami tak ako sú 

definované v nasledujúcej tabuľke: 

(a) Prehľad zostatkov voči spriazneným osobám k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014: 

v tisícoch EUR („TEUR“) Pohľadávky a 

ostatný finančný 

majetok 

Záväzky a 

ostatné 

finančné 

záväzky 

Pohľadávky a 

ostatný finančný 

majetok 

Záväzky a 

ostatné 

finančné 

záväzky 

 2015 2015 2014 2014 

     

Najvyšší kontrolujúci akcionári 40 992 - 11 349 - 

Spoločnosti kontrolované najvyšším 

kontrolujúcim akcionárom 4 174 767 11 300 8 034 

Pridružené podniky 33 195 8 068 41 943 18 024 

Kľúčové osoby vedenia spoločnosti 

alebo jej materskej spoločnosti 10 - - 7 

Ostatné spriaznené osoby 85 66 435 61 174 277 

Celkom 78 456 75 270 64 653 200 342 

(b) Prehľad transakcií so spriaznenými osobami za obdobie končiace 31. decembra 2015 a 

31. decembra 2014: 

v tisícoch EUR („TEUR“) Výnosy Náklady Výnosy Náklady 

 2015 2015 2014 2014 

     

Najvyšší kontrolujúci akcionári 2 837 - 1 352 - 

Spoločnosti kontrolované najvyšším 

kontrolujúcim akcionárom 4 230 1 451 2 614 2 674 

Pridružené podniky 21 205 17 181 162 905 241 405 

Kľúčové osoby vedenia spoločnosti 

alebo jej materskej spoločnosti - - - 718 

Ostatné spriaznené osoby 61 13 472 787 15 173 

Celkom 28 333 32 104 167 658 259 970 

Všetky transakcie sa uskutočnili za obvyklých trhových podmienok. 

Transakcie s členmi predstavenstva EPH 

Za hospodárske roky 2015 a 2014 odmenila EPH členov predstavenstva peňažnou a nepeňažnou formou 

nasledovne: 

v tisícoch EUR („TEUR“) 2015  2014 

Odmeny celkom 1 170  1 076 

Odmeny kľúčovým členom vedenia Skupiny EPH sú zahrnuté v bode 9 – Osobné náklady. 



Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 (Preložené z českého originálu) 
 

     127 

39. Podniky v skupine 

Zoznam podnikov v Skupine k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014 je uvedený nižšie:  

        31. decembra 2015 31. decembra 2014 2015 2014 

       Štát, kde je 

spoločnosť 

registrovaná Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Energetický a průmyslový holding, a.s. Česká republika - - - -  - 

 EP Fleet, k.s. Česká republika 0,10 Priamy 0,10 Priamy Úplná Úplná 

 EP Investment Advisors, s.r.o.  Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP Fleet, k.s. Česká republika 99,80 Priamy 99,80 Priamy Úplná Úplná 

 EP Auto, s.r.o. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP Fleet, k.s. Česká republika 0,10 Priamy 0,10 Priamy Úplná Úplná 

 CE Energy, a.s. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP Energy, a.s. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  AISE, s.r.o. Česká republika 80 Priamy 80 Priamy Úplná Úplná 

  PT Holding Investment B.V. Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Pražská teplárenská Holding a.s. * 

Česká republika 49 Priamy 49 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   Pražská teplárenská a.s. Česká republika 47,42 Priamy 47,42 Priamy Úplná Úplná 

   Pražská teplárenská Trading, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Termonta Praha a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Energotrans SERVIS a.s Česká republika 95 Priamy 95 Priamy Úplná Úplná 

   Teplo Neratovice, spol. s r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   RPC, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Pražská teplárenská LPZ, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Nový Veleslavín, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Pod Juliskou, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Nová Invalidovna, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Michelský trojúhelník, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Nové Modřany, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties I, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties II, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties III, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties IV, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT měření, a.s. Česká republika 47,42 Priamy - - Úplná - 

  United Energy, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   EVO – Komořany, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Severočeská teplárenská, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (1) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

   PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s. (1) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

   United Energy Moldova, s.r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   EKY III, a.s. (2) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

   United Energy Invest, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP Sourcing, a.s. (dříve EP Coal Trading, a.s.) Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   EOP & HOKA s.r.o. Česká republika 99,79 Priamy 99,79 Priamy Úplná Úplná 

   EOP HOKA POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Poľsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   EP COAL TRADING POLSKA S.A.  Poľsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP ENERGY TRADING, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   ADCONCRETUM  REAL ESTATE ltd Srbsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Optimum Energy, s.r.o. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

  Plzeňská energetika a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  VTE Moldava II, a.s. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   MR TRUST s.r.o.* Česká republika 99,50 Priamy 99,50 Priamy Úplná Úplná 

   VTE Moldava, a.s. (3) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 
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   VTE Pastviny s.r.o. (3) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

  EP Renewables a.s. *(4) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

   ČKD Blansko Wind, a.s. (4) Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

  Arisun, s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  Greeninvest Energy, a.s. Česká republika 41,70 Priamy 41,70 Priamy IFRS 5 IFRS 5 

  POWERSUN a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  Triskata, s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   MR TRUST s.r.o. * Česká republika 0,50 Priamy 0,50 Priamy Úplná Úplná 

  VTE Pchery, s.r.o. Česká republika 64 Priamy 64 Priamy Úplná Úplná 

  CHIFFON ENTERPRISES LIMITED * Cyprus 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Claymore Equity, s.r.o. * Slovensko 80 Priamy 80 Priamy Úplná Úplná 

   Alternative Energy, s.r.o. Slovensko 90 Priamy 90 Priamy Úplná Úplná 

  ROLLEON a.s. * Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

   ENERGZET, a.s. Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

  EBEH Opatovice, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  Elektrárny Opatovice, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Reatex a.s. Česká republika - - 100 Priamy - Úplná 

   V A H O s.r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  NPTH, a.s. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Pražská teplárenská a.s. Česká republika 50,58 Priamy 50,16 Priamy Úplná Úplná 

   Pražská teplárenská Trading, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Termonta Praha a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Energotrans SERVIS a.s Česká republika 95 Priamy 95 Priamy Úplná Úplná 

   Teplo Neratovice, spol. s r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   RPC, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Pražská teplárenská LPZ, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Nový Veleslavín, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Pod Juliskou, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Nová Invalidovna, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Michelský trojúhelník, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Nové Modřany, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties I, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties II, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties III, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT Properties IV, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   PT měření, a.s. Česká republika 50,58 Priamy - - Úplná - 

  JTSD Braunkohlebergbau GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   MIBRAG Consulting International GmbH (dříve Montan Bildungs- und Entwicklungsgesellschaft 

mbH) Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   GALA-MIBRAG-Service GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH 

Nemecko 50 Priamy 50 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau 

Nemecko 48,96 Priamy 48,96 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH 

Nemecko 25 Priamy 25 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   Bohr & Brunnenbau GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Helmstedter Revier GmbH (Buschhaus) Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Norddeutsche Geselschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH (NORGAM mbH ) Nemecko 51 Priamy 51 Priamy Úplná Úplná 

   Terrakomp GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   MIBRAG Neue Energie GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   EP Germany GmbH * Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Saale Energie GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Kraftwerk Schkopau GbR 

Nemecko 41,90 Priamy 41,90 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 
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   Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft mbH 

Nemecko 44,40 Priamy 44,40 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

  Stredoslovenská energetika, a.s. Slovensko 49 Priamy 49 Priamy Úplná Úplná 

   Stredoslovenská energetika – Distrubúcia, a.s. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Elektroenergetické montáže, a.s. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   SSE – Metrológia s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Stredoslovenská energetika – Projekt Development, s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   SSE–Solar, s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy IFRS 5 IFRS 5 

   SPX, s.r.o. 

Slovensko 33,33 Priamy 33,33 Priamy 

Vlastného 

imania Obst. cena 

   Energotel, a.s 

Slovensko 20 Priamy 20 Priamy 

Vlastného 

imania Obst. cena 

   SSE CZ, s.r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP ENERGY HR d.o.o. Chorvátsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP Cargo a.s. Česká republika 100 Priamy 60 Priamy Úplná Úplná 

   LokoTrain s.r.o. Česká republika 65 Priamy - - Úplná - 

  EP Cargo Deutschland GmbH Nemecko 100 Priamy - - Úplná - 

  EP CARGO POLSKA s.a. Poľsko 100 Priamy - - Úplná - 

  PGP Terminal, a.s. * Česká republika 60 Priamy 60 Priamy Úplná Úplná 

   PLAZMA LIPTOV, a.s. Slovensko 50 Priamy - - Obst. cena - 

  EP Hungary, a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

   Budapesti Erömü Zrt. Maďarsko 95,62 Priamy - - Úplná - 

   BE-Optimum Kft. Maďarsko 100 Priamy - - Úplná - 

   

KÖBÁNYAHÖ Kft. Maďarsko 25 Priamy - - 

Vlastného 

imania - 

  ENERGZET SERVIS a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 EP United Kingdom, s.r.o. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP UK Investments Ltd * Spojené kráľovstvo 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  Eggborough Holdco 2 S.à r.l. * Luxembursko 100 Priamy - - Úplná - 

   Eggborough Power Limited Spojené kráľovstvo 100 Priamy - - Úplná - 

 Energy Scanner Ltd. * Spojené kráľovstvo 100 Priamy - - Úplná - 

 EP Commodities, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 WOOGEL LIMITED * Cyprus 25 Priamy 25 Priamy Úplná Úplná 

 DCR INVESTMENT a.s. * Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 Mining Services and Engineering Sp. z o.o. Poľsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 

Poľsko 38,93 Priamy 38,93 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

 Sedilas Enterprises limited Cyprus 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EPH Financing SK, a.s. Slovensko 100 Priamy - - Úplná - 

 EPH Financing CZ, a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 EP Coal Trading, a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 Czech Gas Holding Investment B.V.* Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  NAFTA a.s. Slovensko 40,45 Priamy 40,45 Priamy Úplná Úplná 

   Nafta Exploration s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Karotáž a cementace, s.r.o. Slovensko 51 Priamy 51 Priamy Úplná Úplná 

   AUTOKAC s.r.o. - v likvidaci Slovensko 83,33 Priamy 83,33 Priamy Úplná Úplná 

   AG Banka, a.s. v konkurze Slovensko 39 Priamy 39 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   POZAGAS a.s. 

Slovensko 35 Priamy 35 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   NAFTA Services, s.r.o. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

   NAFTA International B.V. Holandsko 100 Priamy - - Úplná - 

 Czech Gas Holding N.V. * Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP Produzione S.p.A. Taliansko 100 Priamy - - Úplná - 

   Fiume Santo S.p.A. Taliansko 100 Priamy - - Úplná - 

   Sunshine 1 S.r.l. Taliansko 100 Priamy - - Úplná - 

   EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. Taliansko 75 Priamy - - Úplná - 

   Centro Energia Ferrara S.p.A. Taliansko 58,35 Priamy - - Úplná - 
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   Centro Energia Teverola S.p.A. Taliansko 58,35 Priamy - - Úplná - 

  Ergosud S.p.A. 

Taliansko 50 Priamy - - 

Vlastného 

imania - 

 EPH Gas Holding B.V. * Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  Seattle Holding B.V. * Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Slovak Gas Holding B.V. Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   SPP Infrastructure, a.s. Slovensko 49 Priamy 49 Priamy Úplná Úplná 

   eustream, a.s. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Central European Gas HUB AG Rakúsko 15 Priamy 15 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   eastring B.V. Holandsko 100 Priamy - - Obst. cena - 

   SPP – distribúcia, a.s. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Plynárenská metrológia, s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   SPP – distribúcia Servis, s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   NAFTA a.s. Slovensko 56,15 Priamy 56,15 Priamy Úplná Úplná 

   Nafta Exploration s.r.o. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Karotáž a cementace, s.r.o. Česká republika 51 Priamy 51 Priamy Úplná Úplná 

   AUTOKAC s.r.o. - v likvidaci Česká republika 83,33 Priamy 83,33 Priamy Úplná Úplná 

   AG Banka, a.s. v konkurze Slovensko 39 Priamy 39 Priamy Úplná Úplná 

   POZAGAS a.s. 

Slovensko 35 Priamy 35 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   NAFTA Services, s.r.o. Česká republika 100 Priamy - - Úplná  

   NAFTA International B.V. Holandsko 100 Priamy - - Úplná  

   GEOTERM KOŠICE, a.s. Slovensko 95,82 Priamy 95,82 Priamy Úplná Úplná 

   SPP Storage, s.r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   SPP Bohemia a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   SPP Servis, a.s. Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   POZAGAS a.s. 

Slovensko 35 Priamy 35 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   SLOVGEOTERM a.s. 

Slovensko 50 Priamy 50 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

   GEOTERM KOŠICE, a.s. Slovensko 0,08 Priamy 0,08 Priamy Úplná Úplná 

   GALANTATERM spol. s r.o. Slovensko 0,5 Priamy 0,5 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   GALANTATERM spol. s r.o. Slovensko 17,5 Priamy 17,5 Priamy Obst. cena Obst. cena 

   SPP Infrastructure Financing B.V. Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 Nadácia EPH Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP Slovakia B.V. * Holandsko 100 Priamy - - Úplná - 

*  Holdingová spoločnosť  
(1)  1. júla 2015 sa spoločnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s. zlúčili so spoločnosťou Severočeská teplárenská, a.s. Severočeská teplárenská, a.s. je 

nástupníckou spoločnosťou. 

(2)  1. júla 2015 sa spoločnosť EKY III, a.s. zlúčila so spoločnosťou United Energy, a.s. United Energy, a.s. . je nástupníckou spoločnosťou. 

(3)              1. augusta 2015 sa spoločnosti VTE Moldava, a.s. a VTE Pastviny s.r.o. zlúčili so spoločnosťou VTE Moldava II, a.s. VTE Moldava II, a.s. je nástupníckou spoločnosťou. 

(4)  1. augusta 2015 sa spoločnosti EP Renewables a.s. a ČKD Blansko Wind, a.s. zlúčili so spoločnosťou EP Energy, a.s. EP Energy, a.s. je nástupníckou spoločnosťou. 

 

Zoznam uvedený vyššie je štruktúrovaný podľa vlastníctva spoločností na rôznych úrovniach v rámci Skupiny. 
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40. Súdne spory a žaloby 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

Spoločnosť Elektrárny Opatovice, a. s. vedie súdny spor so svojimi menšinovými akcionármi, ktorí tvrdia, 

že náhrada, ktorú dostali za svoje akcie v rámci povinného výkupu (“squeeze-out”) bola neadekvátna, a 

ktorí spochybňujú príslušný znalecký posudok. Náhrada nebola vyplatená spoločnosťou Elektrárny 

Opatovice, a. s., ale jej bývalým väčšinovým akcionárom (International Holdings, B.V.). Preto sa 

predpokladá, že za prípadné záväzky nesie zodpovednosť tento bývalý akcionár. 

United Energy, a.s. 

Spoločnosť United Energy, a. s. vedie niekoľko súdnych sporov s bývalými akcionármi, ktorí tvrdia, že 

náhrada, ktorú dostali za svoje akcie v rámci povinného výkupu (“squeeze-out”) bola nedostatočná a 

spochybňujú platnosť príslušného uznesenia valného zhromaždenia akcionárov. Výsledok tejto záležitosti 

je nepredvídateľný a spoločnosť United Energy, a. s. má v úmysle brániť sa.  

V máji 2014 odvolací súd rozhodol, že žaloba spochybňujúca platnosť príslušného uznesenia valného 

zhromaždenia akcionárov nie je relevantná. UE verí, že toto rozhodnutie môže slúžiť ako precedens pre 

ostatné nároky. Nasledujúce súdne pojednávanie je naplánované na druhý polrok roku 2016. 

Súbežný spor ohľadom neadekvátnej náhrady stále pokračuje s nepredvídateľným výsledkom. Nasledujúce 

súdne pojednávanie je naplánované na tretí kvartál roka 2016. 

Plzeňská energetika a.s. 

V auguste 2012, spoločnosť Škoda Investment, a. s. podala žalobu na spoločnosť Plzeňská energetika, a. s. 

(PE) pre bezdôvodné obohatenie v približenej hodnote 2 312 tisíc EUR. Táto žaloba vychádza zo 

skutočnosti, že údajne spoločnosť Plzeňská energetika, a. s. vlastní a prevádzkuje energetické rozvody 

(napríklad pre rozvod plynu, vody a tepla), ktoré sa nachádzajú na pozemkoch spoločnosti Škoda 

Investment, a.s., a preto protiprávne obmedzujú vlastnícke právo spoločnosti Škoda Investment, a.s. 

Vedenie skupiny EPE verí, že táto žaloba je neoprávnená a mala by byť súdom zamietnutá. Z tohto dôvodu 

spoločnosť Plzeňská energetika a. s. nevytvorila k 31. prosinci 2015 na tento súdny spor rezervu.  

Vo februári roku 2016 obe strany, tj. PE i SI, obdržali od súdu úradnú výzvu k urovnaniu sporu 

prostredníctvom mediácie. Súdne jednanie bolo potom odročené až do odvolania. 

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 

Spoločnosť MIBRAG od roku 2011 vystupuje v prebiehajúcom súdnom spore, kde žalobu podala 

spoločnosť 50Hertz Transmission GmbH (“50Hertz”) v Nemecku. Spoločnosť 50Hertz prevádzkuje 

prenosovú sústavu vo fáze výroby elektriny (tzv. upstream) a požaduje od spoločnosti MIBRAG spätnú 

úhradu nákladov na základe mechanizmu zdieľania bremena týkajúceho sa podpory obnoviteľných energií 

(tzv. prirážka EEG) za obdobie medzi augustom 2004 a decembrom 2008 podľa nemeckého zákona o 

obnoviteľných energiách (Erneuerbare Energien Gesetz). Prevádzkovatelia prenosovej sústavy obvykle 

účtujú energetickým dodávateľským spoločnostiam prirážku EEG v závislosti od množstva elektriny 

dodanej konečným zákazníkom. Energetické dodávateľské spoločnosti sú zase oprávnené posunúť prirážku 

EEG na konečných dodávateľov v rámci cien elektriny. V marci 2013 okresný súd v Halle (Landgericht 

Halle) vydal čiastkový rozsudok v prospech spoločnosti 50Hertz a nariadil spoločnosti MIBRAG poskytnúť 

podrobné informácie o svojich dodávkach elektriny konečným zákazníkom v období medzi augustom 2004 

a decembrom 2008, aby bolo možné vypočítať výšku platieb prirážky EEG, ktoré spoločnosť MIBRAG 

prípadne dlhuje. Spoločnosť MIBRAG sa proti tomuto čiastočnému rozhodnutiu odvolala.  

6. februára 2014 bolo odvolanie spoločnosti MIBRAG vyšším krajským súdom zamietnuté, proti 

čiastočnému rozsudku je však možné podať ďalšie odvolanie, ktoré už aj bolo podané na spolkový najvyšší 

súd (Bundesgerichtshof). Konečným rozhodnutím v druhej polovici roka 2015 bolo zamietnutie odvolania 

a spoločnost MIBRAG mala poskytnúť podrobné informácie spoločnosti 50Hertz pre účely kalkulácie 

potenciálnej prirážky EEG za vyššie uvedené obdobie. Na základe analýzy spoločnosti MIBRAG bola k 

31. decembru 2015 zaúčtovaná rezerva v hodnote 7 600 tisíc EUR, ktorá by mala odpovedať očakávanej 

výške prirážky EEG. Spoločnosť MIBRAG túto situáciu a jej prípadné finančné následky aj naďalej 

analyzuje. 
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Stredoslovenská energetika, a.s. („skupina SSE“) 

Skupina SSE je stranou v niekoľkých súdnych konaniach. K 31. decembru 2015 Skupina nevykázala žiadnu 

rezervu na súdne spory (2014: 99 tisíc EUR). Vedenie Skupiny sa rozhodlo nezverejňovať podrobnosti o 

významných právnych sporoch, nakoľko tieto v súčasnosti prebiehajú a zverejnenie informácií o nich by 

mohlo skupinu SSE poškodiť. 

Na základe striedmeho odhadu vedenie skupiny SSE neočakáva významné dopady na skupinu SSE z 

prebiehajúcich súdnych konaní. 

Skupina SSE ďalej čelí žalobe o sumu 42 952 tisíc EUR plus súdne poplatky. Na základe právnej analýzy 

prípadu vedenie skupiny SSE neočakáva dopad na skupinu SSE a považuje za nepravdepodobné, že by 

skupina SSE nebola v týchto žalobách úspešná. Skupina SSE nevykázala žiadnu rezervu na tieto súdne 

spory. 

NAFTA a.s. 

Spoločnosť NAFTA a.s. uzavrela dlhodobé zmluvy o skladovaní s rôznymi zákazníkmi pôsobiacimi 

v Európe. Vzhľadom k rôznym zmluvne stanoveným faktorom podliehajú ceny a ďalšie zmluvné 

podmienky zmenám. V súvislosti s tým v roku 2012 spoločnosť NAFTA a.s. vstúpila do cenovej arbitráže, 

čo zohľadnila v účtovnej závierke za predchádzajúce obdobie. V roku 2015 bola táto cenová arbitráž 

ukončená s kladným výsledkom. Výsledok arbitráže je významný a je v plnej výške zohľadnený vo 

výnosoch spoločnosti NAFTA a.s. za rok 2015. Spoločnosť NAFTA sa rozhodla, že podrobnejšie údaje 

o tejto záležitosti nebude zverejňovať, pretože sa vedenie spoločnosti domnieva, že by sa tým porušila 

mlčanlivosť a/alebo obchodné tajomstvo a/alebo by tím spoločnosti mohla vzniknúť škoda. 

Správne konanie vedené ERÚ proti spoločnosti Pražská teplárenská (“PT”)  

PT je účastníkom správneho konania zahájeného v októbri 2015 ERÚ, ktorý tvrdí, že ceny účtované v roku 

2011 zákazníkom PT využívajúcich malé miestne tepelné sústavy boli v rozpore s českým zákonom o 

cenách. V marci 2016 ERÚ vydal rozhodnutie, ktoré nariaďuje PT zaplatiť 8 880 tisíc EUR (240 miliónov 

Kč) zahŕňajúcich pokutu vo výške 4 440 tisíc EUR (120 miliónov Kč a odškodnenie dotknutým 

zákazníkom vo výške 4 440 tisíc EUR (120 miliónov Kč). PT sa má proti tomuto rozhodnutiu v úmysle  

odvolať a je presvedčená, že má dostatok dôkazov, aby uspela. Nie je však možné vylúčiť. že by PT v 

konečnom dôsledku mohla byť donútená danú čiastku, ku ktorej zatiaľ nebola vytvorená rezerva, zaplatiť. 

Pri posudzovaní cien účtovaných za podobných okolností od roku 2012 môže byť toto konanie relevantné, 

avšak nie nutne rozhodujúce. 

Eggborough Power Limited  

Spoločnosť EPL je v jednom bode obžalovaná z toho, že 16. októbra 2014 spôsobila vypustenie odpadovej 

vody v oblasti Gale Common, resp. vypustenie kalov z práškovitého popola zo spaľovaného paliva do 

Blowell Drain, nad rámec príslušného ekologického povolenia. Jednanie v tejto veci bolo odročené a zatiaľ 

nebol stanovený nový termín súdneho konania. 

Spoločnosť EPL k 31. decembru 2015 vykázala rezervu na krytie tohoto rizika v odpovedajúcej výške. 
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41. Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(a) Významné obstarania 

Slovenské elektrárne, a.s. 

18. decembra 2015 podpísala EP Slovakia BV (“EP Slovakia”), dcérska spoločnosť EPH, dohodu s Enel 

Produzione SpA (“Enel Produzione”), ktorá je dcérskou spoločnosťou Enel SpA, týkajúcu sa predaja 

podielu Enel Produzione v Slovenských elektrárňach, a.s. (“Slovenské elektrárne”). Celý 66% podiel, ktorý 

držal Enel Produzione v Slovenských elektrárňach, bude tak prevedený do novej spoločnosti (“HoldCo”). 

EP Slovakia potom môže obstarať až do 100 % základného imania HoldCo. Prevod HoldCo do EP Slovakia 

sa uskutočnil v dvoch fázach. 

1. V prvej fáze predal Enel Produzione 50% podiel na základnom imaní HoldCo spoločnosti EP Slovakia 

za 375 miliónov EUR, z ktorých bude 150 miliónov EUR splatených na konci prvej fázy. Zvyšných 

225 miliónov EUR bude splatených ku koncu druhej fázy. Konečné náklady sa však môžu líšiť, keďže bude 

potrebná úprava pri použití mechanizmu popísaného nižšie. 

2. Druhá fáza zahŕňa predajnú (put) a nákupnú (call) opciu, ktorá môže byť použitá spoločnosťou Enel 

Produzione alebo EP Slovakia v priebehu 12 mesiacov od dátumu, kedy elektráreň Mochovce dostane 

povolenie na pokusné spustenie reaktorov tretieho a štvrtého bloku, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe. Po 

využití akejkoľvek z týchto možností prevedie spoločnosť Enel Produzione zvyšný 50% podiel na 

základnom imaní spoločnosti HoldCo na spoločnosť EP Slovakia za úhradu ďalších 375 mil. EUR. Táto 

čiastka bude splatná po ukončení transakcie a je takisto predmetom úprav popísaných nižšie. Záverečné 

zúčtovanie a ukončenie druhej fázy je podmienené získaním konečného povolenia na komerčnú prevádzku 

tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce. 

Ako bolo uvedené vyššie, celková cena za súčasný podiel Enel Produzione v Slovenských elektrárňach, t.j. 

750 miliónov EUR, bude predmetov mechanizmu ďalších úprav. Úpravy budú určené nezávislými 

odborníkmi a aplikované na konci druhej fázy transakcie a budú reflektovať niektoré parametre, vrátane 

zmeny v čistej finančnej pozícii Slovenských elektrární, vývoj cien energie na slovenskom trhu, efektivitu 

prevádzky Slovenských elektrární (v porovnaní s referenčnými hodnotami stanovenými v uzavretej 

dohode) a hodnotu tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce. 

Táto transakcia podlieha schváleniu zo strany antimonopolného úradu. Toto schválenie nebolo udelené 

k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Lynemouth Power Limited 

Dňa 10. januára 2016 nadobudla EPH prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti EP UK Investments Ltd. 

spoločnosť Lynemouth Power Limited od nemeckej spoločnosti RWE Supply & Trading GMBH (ďalej len  

"RWE"). Spoločnosť Lynemouth Power Limited prevádzkuje uhoľnú elektráreň s výkonom 420MW, ktorá 

používa ako palivo antracit. Momentálne sa táto elektráreň pripravuje na prechod na spaľovanie biomasy. 

Ku koncu minulého roka udelila EU elektrárni povolenie podpísať s vládou Spojeného kráľovstva tzv. 

Contract for Difference (tj. zmluvu, ktorá prikazuje predávajúcemu zaplatiť kupujúcemu rozdiel medzi 

aktuálnou hodnotou majetku a jeho hodnotou k okamžiku uzatvorenia zmluvy). Po prevedení elektrárne na 

spaľovanie biomasy bude elektráreň vyrábať ročne cca 2,3 TWh elektrickej energie zo zdrojov s nízkymi 

emisiami uhlíka, čo odpovedá napr. spotrebe cca 700 000 britských domácností. 

Nákup vybraných nemeckých hnedouhoľných aktív od spoločnosti Vattenfall AB 

Dňa 18. apríla 2016 oznámilo konzorcium pozostávajúce z EPH a jeho finančného partnera PPF 

Investments Ltd. (“Konzorcium”) podpísanie dohody o obstaraní hnedouhoľných aktív spoločnosti 

Vattenfall AB (“Vattenfall”) v Sasku a Brandenbursku. 
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Toto konzorcium sa spolu s Vattenfallom dohodli na nasledovnej kapitálovej štruktúre: spoločnosť zaúčtuje 

záväzky a rezervy vo výške približne 2 miliardy EUR, najmä tie, ktoré sa týkajú rekultivácie a vyradenia z 

prevádzky niektorých zariadení. Ako kompenzáciu obstará konzorcium významnú časť aktív v hodnote 

3,4 miliárd EUR (v súlade s účtovnými metódami spoločnosti Vattenfall). Okrem toho sa očakáva, že 

spoločnosť bude na svojich účtoch držať v hotovosti približne 1,7 miliardy EUR. S ohľadom na súčasnú 

napätú ekonomickú situáciu sa konzorcium rozhodlo, že sa v najbližších rokoch vzdá svojho práva na 

výplatu dividend. 

Konzorcium prevezme všetky zákonné povinnosti vyplývajúce z nadobudnutia aktív, vrátane tvorby rezerv 

na vyradenie jednotlivých zariadení z prevádzky a rekultivačné práce.  

Aktívami Vattenfallu sa rozumejú druhé najväčšie hnedouhoľné bane a elektrárne v Nemecku. Patria medzi 

ne povrchové bane v Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde bane, a takisto elektrárne 

Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg a jeden blok elektrárne Lippendorf. Celková výrobná kapacita je 

8 000 MW a spoločnosť zamestnáva približne 7 500 zamestnancov. 

Toto obstaranie ešte podlieha schváleniu zo strany švédskej vlády a posúdeniu podľa ďalších štandardných 

predpisov. Očakáva sa, že táto transakcia by bude dokončená vo treťom štvrťroku roku 2016 

(b) Reorganizácia EPIF 

V priebehu roku 2016 došlo k reorganizácii činností a majetku spoločnosti EP Infrastructure, a.s. (ďalej len 

"EPIF", predtým CE Energy, a.s.). Táto reorganizácia zahŕňala taktiež nasledujúce záležitosti:  

Predaj nemeckého majetku 

Nemecký majetok zahŕňa mimo iné spoločnosti MIBRAG a Saale Energie (ďalej len "nemecký majetok"). 

Spoločnosť MIBRAG je 100% dcérskym podnikom spoločnosti JTSD a spoločnosť Saale Energie je 100% 

dcérskym podnikom spoločnosti EP Germany; spoločnosti EP Germany a JTSD boli 100% dcérskymi 

podnikmi spoločnosti EPE (od 31. decembra 2015 je spoločnosť EP Germany priamo vlastnená 

spoločnosťou JTSD v dôsledku predaja všetkých akcií spoločnosti EP Germany zo strany EPE spoločnosti 

JTSD za sumu vo výške 4,3 miliónov EUR, čo odpovedá reálnej hodnote vlastného kapitálu spoločnosti 

EP Germany).  

Nemecký majetok bol predaný formou predaja 100% akcií spoločnosti JSTD zo strany EPE spoločnosti 

EPH za čiastku vo výške 156,0 miliónov EUR (čo odpovedá reálnej hodnote vlastného imania spoločnosti 

JTSD); predaj bol dokončený dňa 1. apríla 2016 a kúpna cena bola plne vyplatená v hotovosti. 

Ďalej v rámci reštrukturalizácie dňa 23. februára 2016: 

 Spoločnosť JTSD započítala (časť) svojej pohľadávky voči spoločnosti EPE vo výške 81,9 

miliónov EUR vyplývajúcej z (i) pôžičky vo výške 16,9 miliónov EUR, ktorú poskytla spoločnosti 

EPE spoločnosť JTSD, a (ii) pôžičky vo výške 65,0 miliónov EUR, ktorú poskytla spoločnosti EPE 

spoločnosť MIBRAG (a ktorú prevzala spoločnosť JTSD od EPE za jej menovitú hodnotu); po 

započítaní pohľadávok boli celkové záväzky spoločnosti JTSD voči spoločnosti EPE vo výške 

314,4 miliónov EUR; 

 Spoločnosť JTSD prevzala záväzok spoločnosti EP Germany voči EPE vo výške 61,8 miliónov 

EUR (čo predstavuje doposiaľ nesplatenú časť z celkovej pôvodnej pôžičky 91,8 miliónov EUR, 

ktorú poskytla EPE spoločnosti EP Germany) za jeho menovitú hodnotu a (ii) EPE vložila sumu 

vo výške 71,2 miliónov EUR do kapitálových fondov spoločnosti JTSD. 

Ihneď po uskutočnení kapitalizácie boli celkové záväzky spoločnosti JTSD voči EPE 305,0 miliónov EUR. 

Tieto záväzky vysporiadala spoločnosť JTSD formou platby vo výške 305,0 miliónov EUR spoločnosti 

EPE (pomocou finančných prostriedkov čerpaných z bankového úveru v celkovej výške 309,0 miliónov 

EUR, ktorý si spoločnosť JTSD pre tento účel vzala) a zvyšnú pohľadávku spoločnosti EPE voči JTSD 

nadobudla EPH za jej menovitú hodnotu k dátumu obstarania spoločnosti JTSD zo strany EPH; protiplnenie 

bolo vysporiadané v plnej výške v hotovosti (1,7 miliónov EUR).  

Zvyšná časť pôvodnej pôžičky, ktorú poskytla EPE spoločnosti EP Germany ihneď potom, ako JTSD 

prevzala časť tohoto záväzku EP Germany voči EPE, činila 30,0 miliónov EUR. Túto čiastku vysporiadala 
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spoločnosť EP Germany formou platby vo výške 30 miliónov EUR (pomocou finančných prostriedkov 

čerpaných z bankového úveru v celkovej výške 31,0 miliónov EUR, ktorý si spoločnosť EP Germany pre 

tento účel vzala) a zvyšnú pohľadávku spoločnosti EPE voči EP Germany nadobudla EPH za jej menovitú 

hodnotu k dátumu obstarania spoločnosti JTSD zo strany EPH; protiplnenie bolo vysporiadané v plnej 

výške v hotovosti (0,2 miliónov EUR). 

Iné predaje akcií 

Reštrukturalizácia ďalej zahŕňa radu ďalších (z hľadiska ceny menších obstaraní) prevodov majetku. Tieto 

prevody zahŕňajú predaj: 

a. 60 % akcií spoločnosti PGP Terminal, a.s. zo strany EPE (predávajúci) spoločnosti EPH (kupujúci) 

za kúpnu cenu vo výške 0,3 miliónov EUR (9 189 tisíc Kč) uhradené v hotovosti (predaj dokončený 

dňa 29. februára 2016),  

b. 99,78% podielu v spoločnosti EOP & HOKA s.r.o. zo strany spoločnosti EP Sourcing, a.s. 

(predávajúci) spoločnosti EP Coal Trading, a.s. (kupujúci) za kúpnu cenu vo výške 4,7 miliónov 

EUR (127 614 tisíc Kč) uhradenú v hotovosti (predaj dokončený dňa 29. februára 2016),  

c. 100 % akcií spoločnosti EP COAL TRADING Spółka akcyjna zo strany spoločnosti EP Sourcing, 

a.s. (predávajúci) spoločnosti EP Coal Trading, a.s. (kupujúci) za kúpnu cenu vo výške 0,4 milióna 

EUR (1 769 tisíc PLN) uhradenú v hotovosti (predaj dokončený dňa 29. februára 2016),  

d. 65% podielu v spoločnosti LOKOTRAIN, s.r.o. zo strany spoločnosti EP Cargo a.s. (predávajúci) 

spoločnosti EP Logistics International, a.s. (kupujúci) za kúpnu cenu vo výške 1,6 miliónov EUR 

(43 371 tisíc Kč) uhradenú v hotovosti (predaj dokončený dňa 4. apríla 2016), 

e. 100% podielu v spoločnosti EP Cargo Deustchland GmbH zo strany spoločnosti EP Energy, a.s. 

(predávajúci) spoločnosti EP Logistics International, a.s. (kupujúci) za kúpnu cenu vo výške 0,4 

milióna EUR (9 523 tisíc Kč) uhradenú v hotovosti (predaj dokončený dňa 4. apríla 2016),  

f. 100 % akcií spoločnosti EP CARGO POLSKA s.a. zo strany spoločnosti EP Energy, a.s. 

(predávajúci) spoločnosti EP Logistics International, a.s. (kupujúci) za kúpnu cenu vo výške 0,5 

milióna EUR (13 176 tisíc Kč) uhradenú v hotovosti (predaj dokončený dňa 4. apríla 2016); a 

g. 100 % akcií spoločnosti Adconcretum real estate Ltd., ktorá vlastní investície v nehnuteľnostiach 

v Srbsku, zo strany spoločnosti EP Energy Trading (ďalej len "EPET") spoločnosti EPH (kupujúci) 

za cenu vo výške cca. 3,5 miliónov EUR. 

Zmluva o úverových rámcoch spoločnosti EPIF  

Dňa 29. februára 2016 spoločnosť EP Infrastructure, a.s. (ďalej len "EPIF", predtým pod názvom CE 

Energy, a.s.) uzatvorila zmluvu o termínovaných úverových rámcoch mimo iné s niekoľkými bankami ako 

aranžérmi a veriteľmi a s UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, ako agentom a agentom pre zabezpečenie 

(ďalej len "Zmluva o úverových rámcoch spoločnosti EPIF").  

Zmluva o úverových rámcoch spoločnosti EPIF zaisťuje tieto termínované úverové rámce v súhrnnej výške 

1 600 miliónov EUR:  

 Úverový rámec A vo výši 533 miliónov EUR;  

 Úverový rámec B1 vo výši 304 miliónov EUR;  

 Úverový rámec B2 vo výši 229 miliónov EUR;  

 Úverový rámec C vo výši 534 miliónov EUR. 

K 5. aprílu 2016 činila celková výška zvyšnej istiny podľa Zmluvy o úverových rámcoch spoločnosti EPIF 

1 600 miliónov EUR. Dátum splatnosti úverového rámcu A je 3 roky od dátumu podpisu Zmluvy 

o úverových rámcoch spoločnosti EPIF, dátum splatnosti úverového rámca B1 a B2 sú 4 roky od dátumu 

podpisu Zmluvy o úverových rámcoch spoločnosti EPIF a dátum splatnosti úverového rámcu C je 5 rokov 

od dátumu podpisu Zmluvy o úverových rámcoch spoločnosti EPIF.  
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Úroková miera podľa Zmluvy o úverových rámcoch spoločnosti EPIF sa vypočíta ako marža plus 

referenčná sadzba. Príslušná referenčná sadzba je EURIBOR, a ak sadzba EURIBOR klesne pod hodnotu 

nula, potom je táto sadzba vo výške nula percent.  

Ďalej dňa 10. marca 2016 prijala spoločnosť EPIF kapitálovú injekciu od spoločnosti EPH vo forme 

navýšenia základného imania spoločnosti EPIF vo výške 1 462 miliónov Kč (54,1 milióna EUR). 

Čiastky čerpané a prijaté na základe Zmluvy o úverových rámcoch spoločnosti EPIF boli (čiastočne) 

využité nasledujúcim spôsobom (aj napriek hotovosti držanej na úrovni spoločnosti EPIF, Czech Gas 

Holding Investment B.V. (dále jen "CGHI") a Slovak Gas Holding B.V. (dále jen "SGH")), zaokrúhlené na 

stovky tisíc: 

 plné splatenie externého financovania spoločnosti EPIF v celkovej výške 475,0 miliónov EUR, 

vrátane (i) splatenie finančných prostriedkov poskytnutých bankami v celkovej výške 100,0 

miliónov EUR a (ii) predčasného splatenia všetkých zmeniek vystavených spoločnosťou EPIF vo 

februári 2014 v celkovej súhrnnej nominálnej hodnote 375,0 miliónov EUR (časť týchto zmeniek 

bola splatená z kapitálovej injekcie od spoločnosti EPH vo výške 1 462 miliónov Kč (54,1 miliónov 

EUR)); 

 splatenie finančných prostriedkov poskytnutých spoločnosti SGH zo strany bánk vo výške 838,0 

miliónov EUR; pôžička, ktorú spoločnosť EPIF poskytla spoločnosti SGH pre tento účel, bola 

využitá ako zabezpečenie pre financujúce banky poskytujúce úvery na základe Zmluvy 

o úverových rámcoch spoločnosti EPIF; mimo to, spoločnosť SGH pristúpila k financovaniu na 

základe Zmluvy o úverových rámcoch spoločnosti EPIF ako ručiteľ; 

 splatenie finančných prostriedkov poskytnutých spoločnosti CGHI zo strany bánk vo výške 70,0 

miliónov EUR; 

 platba vo výške 209,0 miliónov EUR vrátane poskytnutia tzv. upstream pôžičky (pôžička 

poskytnutá dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti) vo výške 155,0 miliónov EUR zo strany 

spoločnosti EPIF spoločnosti EPH, mimo iné v súvislosti s predajom spoločnosti JTSD (viď. 

nižšie); a 

 uhradenie transakčných nákladov vo výške 20,5 miliónov EUR a nákladov súvisiacich 

s predčasným splatením zmeniek vystavených spoločnosťou EPIF, uhradenie nabehnutého úroku 

a iných nákladov súvisiacich so zmenkami vystavenými spoločnosťou EPIF a ďalšie 

refinancovanie finančných prostriedkov poskytnutých bankami v súhrnnej výške 40,6 miliónov 

EUR. 

 

Spoločnosť EPIF ďalej prevzala záväzky vo výške 308,7 miliónov EUR, ktoré spoločnosť EPH dlží 

spoločnosti EPE, a ďalej záväzky vo výške 105,6 miliónov EUR, ktoré spoločnosť EPH dlží spoločnosti 

CGHI. V oboch prípadoch boli záväzky prevzaté za ich nominálnu hodnotu. Dlhy spoločnosti EPH voči 

EPE vo výške 308,7 miliónov EUR, ktoré prevzala spoločnosť EPIF dňa 4. apríla 2016, tvorí nesplatená 

hlavná pôžička vo výške 273,2 miliónov EUR a nesplatený nabehnutý úrok (príslušenstvo) vo výške 35,5 

miliónov EUR. 

V priebehu marca a apríla 2016 boli zastavené nasledujúce majetky a rámci programu refinancovania 

spoločnosti EPIF: 50% akcií mínus 1 zo základného imania spoločnosti EPE, podiely v spoločnostiach 

SPPI, CGHI, SGH, EPH Gas Hoding B.V. (ďalej len "EPHGH") a Seattle Holding B.V. (ďalej len "SH"), 

bankové účty spoločnosti EPIF a pohľadávky spoločnosti EPIF vyplývajúce z pôžičky, ktorú poskytla 

spoločnosti SGH. 
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(c) Ostatné následné udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

V roku 2016 ďalej došlo k týmto významným udalostiam: 

Splatenie termínovaných pôžičiek spoločnosti EP Energy a ostatné finančné záležitosti 

4. apríla 2016 spoločnosť EPE plne splatila termínované úvery v celkovej výške 175 miliónov EUR, ktoré 

jej predtým poskytli banky ČSOB, HSBC a Commerzbank, a to za pomoci výnosov z predaja spoločnosti 

JTSD zo strany spoločnosti EPE spoločnosti EPH. 

4. apríla 2016 uvoľnila EPE menový forward uzatvorený so spoločnosťou EPH a v dôsledku toho jej 

vznikla pohľadávka vo výške 4,1 milióna EUR voči EPH, ktorej hodnota odpovedá reálnej hodnote tohto 

menového forwardu. Túto pohľadávku nadobudla spoločnosť EP Infrastructure, a.s. za jej menovitú 

hodnotu, tj. Spoločnosť mala pohľadávku vo výške 4,1 milióna EUR voči spoločnosti EP Infrastructure, 

a.s. 

2. mája 2016 rozhodla spoločnosť EPIF ako jediný akcionár spoločnosti EP Energy o vyhlásení dividendy 

vo výške 328 miliónov EUR (8 868 miliónov Kč), z toho (a) 40 miliónov EUR (1 090 miliónov Kč) bude 

vyplatených v hotovosti v rámci 2 mesiacov od dátumu vyhlásenia dividendy a (b) 288 miliónov EUR (7 

778 miliónov Kč) bolo k rovnakému dňu vzájomne započítané voči pôžičkám, ktoré predtým poskytla 

spoločnosť EPE spoločnosti EPIF, a ďalej voči pohľadávke vo výške 4,1 milióna EUR plynúcej 

z menového forwardu zrušeného k 4. aprílu 2016, ktorú spoločnosť EPE vykázala voči spoločnosti EPIF.  

SSE-Solar, s.r.o. 

Spoločnosť SSE – Solar bola vykázaná k 31. decembru 2015 ako majetok držaný k predaji. K dátumu, ku 

ktorému bola zostavená účtovná závierka táto skutočnosť už neplatila.  

Odštiepenie spoločnosti Pražská teplárenská (ďalej len “PT”) 

V máji 2015 došlo k odštiepeniu určitého majetku zo spoločnosti PT do spoločnosti Pražská teplárenská 

LPZ, a.s. . (ďalej len “PT LPZ”). Tento majetok tvorili malé miestne zdroje tepla a súvisiaca distribučná 

sieť, situované predovšetkým na ľavom brehu rieky Vltava. 

Dňa 29. februára 2016 uzatvorila PT ako predávajúca zmluvu o kúpe akcií so spoločnosťou Veolia Energie 

ČR, a.s. ako jediným kupujúcim. Táto zmluva sa vzťahuje na predaj 85 % akcií spoločnosti PT LPZ za 

čiastku 60,3 miliónov EUR (1 632 miliónov Kč), ktoré sú predmetom obvyklých úprav po závierke na 

základe úrovne pracovného kapitálu v porovnaní s benchmarkom. Spoločnosti PT a Veolia Energie ČR, 

a.s. tiež uzatvorili zmluvu o opcii na zvyšných 15 % akcií spoločnosti PT LPZ, ktorú je možné realizovať 

v období medzi 1. júlom 2016 a 30. septembrom 2017. Ak bude táto zmluva realizovaná, bude celková 

cena za 100% akcií spoločnosti PT LPZ činiť 1 920 miliónov Kč (v závislosti na vyššie uvedených úpravách 

po uzávierke, ktoré môžu výrazne zvýšiť konečnú cenu). Z dôvodu chýbajúcich určitých schválení, neboli 

príslušný majetok a záväzky k 31. decembru 2015vykázané ako majetok a záväzky držané na predaj. 

Potenciálny predaj minoritného podielu v dcérskej spoločnosti EPIF 

EPH, jediný akcionár spoločnosti EPIF, v súčasnej dobe zvažuje možnosť bilaterálnej transakcie 

s globálnymi infraštruktúrnymi investormi za účelom predaje minoritného podielu v spoločnosti EPIF. 

Ďalšie následné udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Pražská teplárenská a.s. má v úmysle urobiť ďalší krok internej reštrukturalizácii, v ktorom sa dcérske 

spoločnosti pôsobiace v realitách odštiepia do novo založenej sesterskej spoločnosti PT Real Estate, a.s., 

ktorá má rovnakú akcionárskou štruktúru ako Pražská teplárenská, a.s. Dokončenie projektu sa očakáva 

v roku 2016. 

Dňa 6. apríla 2016 dcérska spoločnosť CE Energy, a.s. zmenila svoje obchodné meno na EP Infrastructure, 

a.s. („EPIF“). Zmena bola zapísaná do obchodného registra 11. apríla 2016.  
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Príloha 1 – Podnikové kombinácie 

Nasledujúce tabuľky uvádzajú ďalšie informácie o hodnotách vykázaných ako obstaraný majetok a 

prevzaté záväzky ku dňu obstarania u jednotlivo významných podnikových kombináciách prostredníctvom 

postupných obstaraní a obstaraní. 

Vplyv obstaraní  

i. 31. decembra 2015 

Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázanej ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky 

ku dňu obstarania spoločnosti Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti Eggborough Power 

Limited sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 28 773 17 458 46 231 

Nehmotný majetok 7 - 7 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 150 857 -21 539 129 318 

Finančné nástroje – majetok 21 247 - 21 247 

Zásoby 935 - 935 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 52 405 - 52 405 

Viazané zdroje 34 838 -195 34 643 

Rezervy -136 046 -4 636 -140 682 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -89 800 -2 167 -91 967 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 63 216 -11 079 52 137 

Goodwill z obstarania dcérskej spoločnosti   29 446 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych 

spoločností   - 

Oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   81 583 

Protihodnota uhradená v hotovosti (A)   81 583 

Iná protihodnota   - 

Poskytnutá protihodnota celkom   81 583 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   52 405 

Čistý prírastok /-úbytok peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -29 178 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu. 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 410 941 

 Zisk/-strata obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) -423 543 

Vzhľadom na to, že k obstaraní došlo ku dňu 15. januára 2015 a v období od 1. januára 2015 do 14. januára 

2015 nedošlo k žiadnym významným transakciám, čiastka odhadovaných výnosov, zisku alebo straty, ktorá 

by bola zahrnutá do konsolidovaného výkazu o úplnom hospodárskom výsledku, pokiaľ by k obstaraniu 

došlo na začiatku vykazovaného obdobia (tj. k 1. januáru 2015), je rovnaká, ako je uvedené v tabuľke 

vyššie. 
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázanej ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky 

ku dňu obstarania spoločnosti EP Produzione S.p.A.a jej dcérskej spoločností Fiume Santo S.p.A., Sunshine 

1 S.r.l., EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A., Centro Energia Ferrara S.p.A., Centro Energia 

Teverola S.p.A. a Ergosud S.p.A. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

  2015 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 1 209 379 -856 746 352 633 

Nehmotný majetok 2 831 -194 2 637 

Subjekty účtované metódou vlastného imania, 91 837 -47 886 43 951 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 116 884 1 196 118 080 

Finančné nástroje – majetok 31 - 31 

Zásoby 41 739 -503 41 236 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 44 160  44 160 

Odložená daňová pohľadávka - 48 763 48 763 

Rezervy -355 906 63 707 -292 199 

Odložený daňový záväzok -916 - -916 

Úvery a pôžičky -17 393 - -17 393 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -99 830 7 157 -92 673 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 032 816 -784 506 248 310 

Nekontrolujúce podiely   -48 345 

Goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   - 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych 

spoločností   -252 222 

Oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   -52 257 

Protihodnota uhradená v hotovosti (A)   27 743 

Protihodnota získaná, zaplatená v hotovosti (C)   -80 000 

Poskytnutá protihodnota celkom   -52 257 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   44 160 

Čistý prírastok / -úbytok peňažných prostriedkov  

(D) = (B – A – C)   96 417 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu v prípade dcérskych spoločností a 50% v prípade pridružených podnikov 

(subjektov účtovaných metódou vlastného imania). 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 639 686 

 Zisk/-strata obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 15 943 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 803 921 

 Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  -163 910 

*   Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v Skupine; na základe lokálnych povinných finančných údajov. 

. 
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázanej ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky 

ku dňu obstarania spoločnosti Budapesti Erömü Zrt. (BERT) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 99 205 -48 523 50 682 

Nehmotný majetok 3 003 16 693 19 696 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 17 908 - 17 908 

Finančné nástroje - majetok 673 - 673 

Zásoby 6 114 - 6 114 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 11 891 - 11 891 

Rezervy -6 379  -6 379 

Odložený daňový záväzok -1 137 -7 974 -9 111 

Úvery a pôžičky -69 032 40 281 -28 751 

Finančné nástroje - záväzky -4 119 - -4 119 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -18 499 - -18 499 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 39 628 477 40 105 

Nekontrolujúce podiely   -1 516 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   - 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych 

spoločností   -33 085 

Oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   5 504 

Protihodnota uhradená v hotovosti (A)   - 

Iná protihodnota   5 504 

Poskytnutá protihodnota celkom   5 504 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   11 891 

Čistý prírastok / -úbytok peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   11 891 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu. 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 24 555 

 Zisk/-strata obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 2 997 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 175 492 

 Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  -26 493 

*   Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v Skupine; na základe lokálnych povinných finančných údajov. 
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázanej ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky 

ku dňu obstarania spoločnosti LokoTrain s.r.o. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 238 - 238 

Nehmotný majetok 25 - 25 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 1 582 - 1 582 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 203 - 203 

Úvery a pôžičky -21 - -21 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -683 - -683 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 344 - 1 344 

Nekontrolujúce podiely   -471 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   235 

Náklady obstarania   1 108 

Protihodnota uhradená v hotovosti (A)   1 108 

Poskytnutá protihodnota celkom   1 108 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   203 

Čistý prírastok / -úbytok peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -905 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100 % podielu. 

(2) Výsledok alokácie kúpnej ceny nebol významný, a preto vedenie Skupiny rozhodlo nevykázať žiadne úpravy na reálnu 

hodnotu vyplývajúce z podnikových kombinácií v roku 2015.  

Uhradená protihodnota sa týka ceny uhradenej priamo materskou spoločnosťou EP Cargo a.s. za obstaranie 

65% podielu v spoločnosti LokoTrain s.r.o. 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 2 047 

 Zisk/-strata obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 157 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 4 257 

 Zisk /-strata obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  309 

*   Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v Skupine; na základe lokálnych povinných finančných 

údajov.  
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázanej ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky 

ku dňu obstarania spoločnosti Optimum Energy, s.r.o. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná 

hodnota 

Úprava na 

reálnu hodnotu(1) 

 2015 

Celkom 

    

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 10 506 - 10 506 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 2 150 - 2 150 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -12 186 - -12 186 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 470 - 470 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   4 420 

Náklady obstarania   4 890 

Protihodnota uhradená v hotovosti (A)   4 890 

Poskytnutá protihodnota celkom   4 890 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   2 150 

Čistý prírastok / -úbytok peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -2 740 

(1) Výsledok alokácie kúpnej ceny bol nevýznamný a preto sa vedenie Skupiny rozhodlo, že nebude v roku 2015 vykazovať 

úpravu na reálnu hodnotu v dôsledku podnikových kombinácií.   

Zaplatená protihodnota predstavuje náklady platené priamou materskou spoločnosťou EP ENERGY 

TRADING, a.s. za obstaranie 100% podielu v spoločnosti Optimum Energy, s.r.o.  

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 5 565 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 351 

 

 v tisícoch EUR („TEUR“) 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 17 508 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  692 

*   Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe lokálnych povinných finančných údajov. 
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ii. 31. decembra 2014 

EP Cargo a.s. 

Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázanej ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky 

ku dňu obstarania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

v tisícoch EUR („TEUR“) Účtovná hodnota(1) Úprava na 

reálnu hodnotu2) 

 2014 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy  129 - 129 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 3 687 - 3 687 

Finančné nástroje – majetok 300 - 300 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných 

prostriedkov 3 477 - 3 477 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -5 698 - -5 698 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 895 - 1 895 

Nekontrolujúce podiely   -758 

Goodwill z obstarania dcérskej spoločnosti   4 666 

Oceňovacie rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   5 803 

Protihodnota uhradená v hotovosti (A)   - 

Záväzok z kúpnej ceny, zatiaľ nevysporiadaný   5 803 

Vydané nové akcie   - 

Poskytnutá protihodnota celkom   5 803 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   3 477 

Čistý prírastok / -úbytok peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   3 477 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100 % podielu. 

(2)  Výsledok alokácie kúpnej ceny nebol významný, a preto vedenie Skupiny rozhodlo nevykázať žiadne úpravy na reálnu 

hodnotu vyplývajúce z podnikových kombinácií v roku 2014.   

Záväzok z kúpnej ceny predstavuje záväzok vykázaný priamou materskou spoločnosťou EP Energy, a.s. za 

obstaranie 60 % podielu v spoločnosti EP Cargo a.s.  

v tisícoch EUR („TEUR“) 2014 Celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 9 689 

Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 894 

 

v tisícoch EUR („TEUR“) 2014 Celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2014 (dcérske 

spoločnosti)* 

29 340 

Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2014 

(dcérske spoločnosti)*  

3 084 

*   Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe lokálnych povinných finančných údajov. 
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Príloha 2 – Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku z končiacich činností 

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku 

Za rok končiaci sa 31. decembra 2014     

v tisícoch EUR („TEUR“)     

  Končiace 

činnosti za rok 

končiaci sa  

31. decembra 

2014 

Vylúčenie 

transakcií  

v rámci 

Skupiny 

Končiace 

činnosti po 

vylúčení 

transakcií  

v rámci 

Skupiny  
Končiace činnosti     

Tržby: Energie  811 517 -214 496 597 021 

z toho:   Plyn  801 367 -212 810 588 557 
Elektrina  10 147 -1 685 8 462 

Teplo  3 -1 2 

Uhlie  - - - 
Tržby: Ostatné  27 - 27 

Tržby celkom  811 544 -214 496 597 048 

     

Náklady na predaj: Energie  -831 704 214 320 -617 384 

Náklady na predaj: Ostatné  -558 553 -5 

Náklady na predaj celkom  -832 262 214 873 -617 389 

     

Medzisúčet  -20 718 377 -20 341 

     

Osobné náklady  -10 360  -10 360 

Opravy a udržiavanie  -1 305  -1 305 
Dane a poplatky   -131  -131 

Ostatné prevádzkové výnosy  6 136 -6 136 - 

Ostatné prevádzkové náklady  -8 162 5 756 -2 406 

Zisk /-strata z prevádzkovej činnosti  -34 540 -3 -34 543 

     

Finančné výnosy  490 -490 - 

Finančné náklady  -14 604 493 -14 111 

Zisk /-strata z finančných nástrojov  218 604  218 604 

Finančné výnosy / -náklady, netto  204 490 3 204 493 

     

Zisk /-strata pred zdanením  169 950  169 950 

     

Daň z príjmov  -192 708  -192 708 

Zisk /-strata z končiacich činností  -22 758 - -22 758 

     

Zisk /-strata priraditeľný(á):     
Vlastníkom Spoločnosti  -11 151 - -11 151 

Nekontrolujúcim podielom  -11 607 - -11 607 

Zisk /-strata za rok  -22 758 - -22 758 

     

 

 


