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Konsolidovaný priebežný výkaz komplexného výsledku v skrátenej 

štruktúre 

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016     

v miliónoch EUR (“MEUR”) Bod 2016 

(šesť 

mesiacov) 

 2015 

(šesť 

mesiacov) 

     

Tržby: Energie 6 2 303  2 043 

z toho:     Elektrina  1 223  931 

 Plyn  753  808 

 Uhlie  211  168 

 Teplo  115  135 

 Ostatné energetické produkty  1  1 

Tržby: Ostatné 6 64  51 

Zisk (strata) z komoditných derivátov určených na obchodovanie s elektrinou a plynom, netto  2  8 

Tržby celkom  2 369  2 102 

     

Náklady na predaj: Energie 7 -1 056  -905 

Náklady na predaj: Ostatné 7 -59  -20 

Náklady na predaj celkom  -1 115  -925 

     

Medzisúčet  1 254  1 177 

     

Osobné náklady 8 -236  -201 

Odpisy 

14, 

15 -277  -268 

Opravy a udržiavanie  -29  -6 

Emisné kvóty, netto 9 -29  -11 

Dane a poplatky 10 -43  -65 

Ostatné prevádzkové výnosy 11 38  32 

Ostatné prevádzkové náklady 12 -156  -92 

Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti  522  566 

     

Finančné výnosy 13 11  19 

Finančné náklady 13 -156  -138 

Zisk (strata) z finančných nástrojov 13 -47  -47 

Finančné výnosy (náklady), netto  -192  -166 

     
Podiel na zisku (strate) subjektov účtovaných metódou vlastného imania,  

po zdanení 17 -12  1 
Zisk (strata) z vyradenia dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, spoločných podnikov 

a pridružených podnikov 5 46  -1 

Zisk (strata) pred zdanením  364  400 

     

Daň z príjmov 14 -112  -122 

Zisk (strata) z pokračujúcich činností  252  278 

     

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

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v zahraničných prevádzkach  20  -54 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na prezentačnú menu  5  49 

Efektívna časť zmien reálnych hodnôt zo zabezpečených peňažných tokov, po zdanení  43  20 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý do ostatného komplexného výsledku, po zdanení  -  -1 

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie, po zdanení  68  14 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  320  292 

 

Zisk (strata) priraditeľný(á):     

Vlastníkom Spoločnosti  75  98 

Zisk (strata) za obdobie priraditeľný(á) nekontrolujúcim podielom  177  180 

Zisk (strata) za obdobie  252  278 

 

Komplexný výsledok celkom priraditeľný:     

Vlastníkom Spoločnosti  136  106 

Nekontrolujúcim podielom  184  186 

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom  320  292 
 

Základný a zriedený zisk na akciu v EUR celkom 26 0,01  0,02 

Poznámky na stranách 9 až 80 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej 

závierky v skrátenej štruktúre.   
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Konsolidovaný priebežný výkaz finančnej pozície v skrátenej štruktúre 

Ku dňu 30. júna 2016     

V miliónoch EUR (“MEUR”)     
 Bod 30. júna 

2016 

 31. decembra 

2015 

Majetok     

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 15 7 849  7 947 

Nehmotný majetok 16 260  275 

Goodwill 16 106  137 

Investície v nehnuteľnostiach  3  3 

Subjekty účtované metódou vlastného imania 17 241  247 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 21 32  32 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 31 247  151 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 19 38  48 

Odložená daňová pohľadávka 24 59  63 

Neobežný majetok celkom  8 835  8 903 

     

Zásoby 18 172  164 

Vyťažené nerasty a nerastné produkty  162  184 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 31 318  309 
z toho pohľadávky voči akcionárom  49  41 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 19 539  588 

Preddavky a iné časové rozlíšenie  36  94 

Daňové pohľadávky 22 97  83 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 21 8  256 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 20 1 348  706 

Majetok/skupiny na vyradenie držané na predaj 23 -  23 

Obežný majetok celkom  2 680  2 407 

Majetok celkom  11 515  11 310 

     

Vlastné imanie     

Základné imanie 25 208  208 

Emisné ážio 25 64  64 

Rezervný fond na vlastné akcie 25 -  -932 

Ostatné fondy 25 -76  -137 

Nerozdelený zisk  785  1 642 

Vlastné imanie celkom priraditeľné osobám s podielom na 

vlastnom imaní 

 

981  845 

Nekontrolujúce podiely 27 1 793  1 944 

Vlastné imanie celkom  2 774  2 789 

     

Záväzky     

Úvery a pôžičky 28 5 138  4 851 

Finančné nástroje a finančné záväzky 31 26  32 

Rezervy 29 815  825 

Výnosy budúcich období 30 79  97 

Odložený daňový záväzok  24 1 121  1 119 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 32 53  121 

Neobežné záväzky celkom   7 232  7 045 

     

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 32 751  753 

Úvery a pôžičky 28 460  376 

Finančné nástroje a finančné záväzky 31 93  88 

Rezervy 29 112  171 

Výnosy budúcich období 30 36  12 

Daň z príjmov splatná  57  61 

Záväzky z vyradenia skupín na vyradenie držaných na predaj 23 -  15 

Obežné záväzky celkom  1 509  1 476 

Záväzky celkom  8 741  8 521 

Vlastné imanie a záväzky celkom  11 515  11 310 

Poznámky na stranách 9 až 80 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej 

závierky v skrátenej štruktúre. 
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Konsolidovaný priebežný výkaz zmien vlastného imania v skrátenej štruktúre 

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 
 Priraditeľné vlastníkom Spoločnosti 
V miliónoch EUR (“MEUR”) 

 

Základ-

né 

imanie 

Emisné 

ážio 

Rezervný 

fond na 

vlastné 

akcie 

Ostatné 

kapitálové 

fondy 

z kapitálových 

vkladov  

Nedistribuo-

vateľné 

fondy 

Rezervný 

fond z 

kurzových 

rozdielov 

Fond 

z prece-

nenia 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 2016 (A) 208 64 -932 23 6 -78 -4 -54 -30 1 642 845 1 944 2 789 

Komplexný výsledok za rok celkom:              

Zisk alebo strata (B) - - - - - - - - - 75 75 177 252 

Ostatný komplexný výsledok:              

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v 

prevádzkach v zahraničí - - - - - 11 - - - - 11 9 20 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na 
prezentačnú menu - - - - - -4 - - - - -4 9 5 

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty 

zabezpečovaných peňažných tokov, po zdanení - - - - - - - - 54 - 54 -11 43 

Ostatný komplexný výsledok celkom (C) - - - - - 7 - - 54 - 61 7 68 

Komplexný výsledok za rok celkom  

(D) = (B + C) - - - - - 7 - - 54 75 136 184 320 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom:              
Presun z rezervného fondu na vlastné akcie - - 932 - - - - - - -932 - - - 

Dividendy vyplatené držiteľom vlastného imania - - - - - - - - - - - -326 -326 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom 

celkom (E) - - 932 - - - - - - -932 - -326 -326 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 

spoločnostiach:              

Vplyv vyradení - - - - - - - - - - - -9 -9 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 

spoločnostiach celkom (F) - - - - - - - - - - - -9 -9 

Transakcie s vlastníkmi celkom 

 (G) = (E + F) - - 932 - - - - - - -932 - -335 -335 

Stav k 30. júnu 2016 

(H) = (A + D + G) 208 64 - 23 6 -71 -4 -54 24 785 981 1 793 2 774 

Poznámky na stranách 9 až 80 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre. 
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Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2015 
 Priraditeľné vlastníkom Spoločnosti 
V miliónoch EUR (“MEUR”) 

 

Základ-

né 

imanie 

Emisné 

ážio 

Rezervný 

fond na 

vlastné 

akcie 

Ostatné 

kapitálové 

fondy 

z kapitálových 

vkladov  

Nedistribuo-

vateľné 

fondy 

Rezervný 

fond z 

kurzových 

rozdielov 

Fond 

z prece-

nenia 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 2016 (A) 208 64 -932 23 6 -71 -10 -54 -84 1 150 300 2 241 2 541 

Komplexný výsledok za rok celkom:              
Zisk alebo strata (B) - - - - - - - - - 98 98 180 278 

Ostatný komplexný výsledok:              

Rozdiely z prepočtu cudzích mien v 

prevádzkach v zahraničí - - - - - -16 - - - - -16 -38 -54 

Rozdiely z prepočtu cudzích mien na 

prezentačnú menu - - - - - 8 - - - - 8 41 49 

Fond z precenenia na reálnu hodnotu zahrnutý 

do ostatného komplexného výsledku, po zdanení - - - - - - -1 - - - -1 - -1 

Efektívna časť zmien reálnej hodnoty 
zabezpečovaných peňažných tokov, po zdanení - - - - - - - - 17 - 17 3 20 

Ostatný komplexný výsledok celkom (C) - - - - - -8 -1 - 17 - 8 6 14 

Komplexný výsledok za rok celkom  

(D) = (B + C) - - - - - -8 -1 - 17 98 106 186 292 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom:              
Dividendy vyplatené držiteľom vlastného imania - - - - - - - - - - - -38 -38 

Vklady vlastníkov a rozdelenia vlastníkom 

celkom (E) - - - - - - - - - - - -38 -38 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 
spoločnostiach:              

Vplyv zmien v akciových podieloch na 
nekontrolujúce podiely - - - - - - - - - - - -1 -1 

Zmeny majetkových podielov v dcérskych 

spoločnostiach celkom (F) - - - - - - - - - - - -1 -1 

Transakcie s vlastníkmi celkom 

 (G) = (E + F) - - - - - - - - - - - -39 -39 

Stav k 30. júnu 2016 

(H) = (A + D + G) 208 64 -932 23 6 -79 -11 -54 -67 1 248 406 2 388 2 794 

Poznámky na stranách 9 až 80 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre. 
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Konsolidovaný priebežný výkaz peňažných tokov v skrátenej štruktúre 

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 

V miliónoch EUR (“MEUR”) Bod 30. júna 2016 

(šesť mesiacov)  

30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

     

Zisk (strata) za obdobie  252  278 

Úpravy o:     

 Daň z príjmov 14 112  122 

 Odpisy 15, 16 277  268 

 Výnosy z dividend  -1  -1 

 Straty zo zníženia hodnoty nehnuteľností, strojov, zariadení, 

nehmotného majetku a finančného majetku  30  5 

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

plynom, netto  1  -5 

 Emisné kvóty 9 29  11 

 Zisk z vyradenia dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 

spoločných podnikov, pridružených podnikov a nekontrolujúcich 

podielov 5 -46  1 

 Podiel na (zisku) strate subjektov účtovaných metódou vlastného 

imania 17 12  -1 

 (Zisk) Strata z finančných nástrojov 13 47  47 

 Úrokové náklady, netto 13 135  124 

 Zmena v opravných položkách k pohľadávkam  

z obchodného styku a ostatnému majetku, odpisy pohľadávok  2  17 

 Zmena stavu rezerv  -28  6 

 Záporný goodwill 5 -  - 

 Ostatné finančné poplatky, netto 13 7  8 

 Realizované kurzové (zisky) straty, netto  -7  -32 

 Nerealizované kurzové (zisky) straty, netto  11  20 

Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu  833  868 

      

 Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku a ostatného majetku   113  147 

 Zmena stavu zásob (vrátane príjmu z predaja)  -2  -30 

 Zmena stavu vyťažených nerastov a nerastných surovín  22  22 

 Zmena stavu majetku držaného na predaj a súvisiacich záväzkov  -15  3 

 Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov  -164  -170 

 Zmena stavu peňažných prostriedkov, s ktorými nie je možné 

disponovať  248  -377 

 Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti  1 035  463 

      

 Zaplatené úroky  -133  -103 

 Zaplatená daň z príjmov  -132  -117 

 Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  770  243 
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Konsolidovaný priebežný výkaz peňažných tokov v skrátenej 

štruktúre (pokračovanie) 

 

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016  

V miliónoch EUR(“MEUR”) Bod 30. júna 2016 

(6 mesiacov)  

30. júna 2015 

(6 mesiacov) 

INVESTIČNÉ ČINNOSTI     

Prijaté dividendy od pridružených podnikov a spoločných podnikov  1  1 

Úvery poskytnuté vlastníkom  -  -277 

Úvery poskytnuté ostatné  -64  -37 

Uhradené úvery poskytnuté ostatným spoločnostiam  1  - 

Príjem z predaja finančných nástrojov - derivátov  -15  -3 

Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení, investícií  

v nehnuteľnostiach a nehmotného majetku 15, 16 -154  -102 

Obstaranie emisných kvót 16 -14  -1 

Príjmy z predaja emisných kvót  3  - 

Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení, investícií v 

nehnuteľnostiach a nehmotného majetku  1  3 

Obstaranie dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 

spoločných podnikov a pridružených podnikov, bez obstaraných 

peňažných prostriedkov 5 -39  - 

Čistý prírastok peňažných prostriedkov z vyradenia dcérskych 

spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, spoločných podnikov a 

pridružených podnikov 5 58  -1 

Zvýšenie (zníženie) majetkovej účasti v existujúcich dcérskych 

spoločnostiach, jednotiek špeciálneho účelu, spoločných podnikov a 

pridružených podnikov  -  -1 

Prijaté úroky  1  1 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  -221  -417 

     

FINANČNÉ ČINNOSTI     
Príjmy z prijatých úverov   1 969  656 
Splátky pôžičiek  -1 327  -1 166 
Príjmy z vydaných dlhopisov, bez transakčných poplatkov  96  510 

Splátky vydavých dlhopisov   -375  -111 

Poplatky za splatenie úverov  -32  - 

Realizované kurzové (zisky) straty, netto  7  32 

Vyplatené dividendy  -255  -35 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  83  -114 

     

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov 

peňažných prostriedkov  632  -288 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na 

začiatku účtovného obdobia  706  910 

Vplyv kurzových rozdielov na peňažné prostriedky  10  14 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na 

konci účtovného obdobia  1 348  636 

Poznámky na stranách 9 až 80 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej 

závierky v skrátenej štruktúre. 

 
 

 

 



Poznámky konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v skrátenej štruktúre 

ku dňu a za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 (neauditovaná) 
 

  

  9 

Poznámky konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre  

1. Všeobecné informácie 

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

„EPH“) je akciová spoločnosť so sídlom Pařížská 130/26, 110 00 Praha, 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 priebežná účtovná závierka Spoločnosti v skrátenej štruktúre za obdobie šiestich mesiacov 

končiace 30. júna 2016 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 35 – Podniky v Skupine.  

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 30. júnu 2016 je nasledovná: 

 

 V miliónoch EUR  Výška podielu na základnom imaní  Podiel na 

hlasovacích 

právach 

   MEUR  %  % 

 BIQUES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS I L.P.)  62  25,66  25,66 

 MILEES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS II L.P.)  69  37,17  37,17 

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

Křetínským) 

 77  37,17  37,17 

 Celkom   208  100,00  100,00 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2015 je nasledovná: 

 V miliónoch EUR  Výška podielu na základnom imaní  Podiel na 

hlasovacích 

právach 

   MEUR  %  % 

 BIQUES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS I L.P.)  58  16,39  29,50 

 MILEES LIMITED (súčasť J&T PARTNERS II L.P.)  66  18,52  33,33 

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

Křetínským) 

 73  20,65  37,17 

 Vlastné akcie(1)  11  44,44  - 

 Celkom   208  100,00  100,00 

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

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

zrušené 22. januára 2016. 

Členovia predstavenstva k 30. júnu 2016 boli:  

 Daniel Křetínský (predseda predstavenstva ) 

 Marek Spurný (člen predstavenstva) 

 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 miliónov 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. 
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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 miliónov). 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 

dcérske spoločnosti (80 %), a HERINGTON INVESTMENTS LIMITED a jej dcérske 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 miliónov 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. 

 

Zmeny v roku 2010 

8. januára 2010 valné zhromaždenie rozhodlo o zvýšení základného imania o 15 miliónov EUR. Akcie 

s menovitou hodnotou 1 Kč boli prevedené nasledovne: 

 BIQUES LIMITED 3 miliónov EUR 

 MILEES LIMITED 3 miliónov EUR 

 MACKAREL ENTERPRISES LIMITED 3 miliónov EUR 

 TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED 6 miliónov EUR 

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

o 3 milióny EUR. 
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Akcie s menovitou hodnotou 1 Kč boli pridelené nasledovne: 

 BIQUES LIMITED 20% 

 MILEES LIMITED 20% 

 MACKAREL ENTERPRISES LIMITED 20% 

 TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED 40% 

Zmeny v roku 2011 

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

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

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

Akcionárska štruktúra EPH, ktorá aj naďalej bude zahŕňať 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 120 miliónov EUR na 328 miliónov EUR. 

Zmeny v roku 2012 

7. augusta 2012 valné zhromaždenie rozhodlo o zvýšení základného imania o 27 miliónov 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 64 milónov EUR. 

Zmeny v roku 2013 

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 

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 miliónov 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 123 miliónov EUR na konečnú 

hodnotu 208 mililónov EUR a rozdiel medzi menovitou hodnotou a kúpnou cenou, ktorá prevyšuje 
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menovitú hodnotu v sume 932 miliónov EUR, je vykázaný ako rezervný fond na vlastné akcie. Štruktúra 

hlasovacích práv je nasledovná : 

 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 vlastné akcie boli vykázané v rámci vlastného imania EPH ako zatiaľ nezrušené 

akcie. 

Zmeny v roku 2015 

29. decembra 2015 sa štruktúra hlasovacích práv zmenila nasledovne: 

 BIQUES LIMITED  29,50% 

 EP Investment S.à r.l.  37,17% 

 MILEES LIMITED  33,33% 

Zmeny v roku 2016 

22. januára 2016 boli zrušené vlastné akcie a rozdiel medzi menovitou hodnotou a kúpnou cenou, ktorý 

prevyšoval menovitú hodnotu v sume 932 miliónov EUR vykázaný ako rezervný fond na vlastné akcie, bol 

rozpustený do vlastného imania. 

K 28. aprílu 2016 sa štruktúra hlasovacích práv v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. 

zmenila nasledovne: 

 BIQUES LIMITED 25,66% 

 EP Investment S.à r.l.  37,17%  

 MILEES LIMITED  37,17% 

V roku 2016 Spoločnosť uskutočnila aj niekoľko obstaraní a predala niekoľko dcérskych spoločností. Tieto 

transakcie sú opísané v bode 5 – Obstaranie a vklady do dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho 

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

(a) Vyhlásenie o zhode 

Táto priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre bola zostavená podľa medzinárodných účtovných 

štandardov (Medzinárodných účtovných štandardov - IAS a Medzinárodných štandardov finančného 

výkazníctva - IFRS), konkrétne IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka, ktoré vydáva 

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), v znení prijatom Európskou úniou. Tátu účtovná 

závierka neobsahuje všetky informácie požadované pre kompletnú účtovnú závierku podľa IFRS, a mala 

by byť čítaná v kontexte s konsolidovanou účtovnou závierkou skupiny EPH k 31. decembru 2015 a za rok 

končiaci 31. decembra 2015.   

Táto konsolidovaná priebežná účtovná závierka v skrátenej štruktúre bola schválená predstavenstvom 

Spoločnosti 5. septembra 2016. 

(b) Použitie odhadov a úsudkov 

Zostavenie konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre podľa Medzinárodných 

štandardov finančného výkazníctva vyžaduje použitie určitých účtovných odhadov a úsudkov. Vyžaduje sa 

tiež, aby vedenie Spoločnosti pri uplatňovaní účtovných metód použilo predpoklady založené na vlastnom 

úsudku. Výsledné účtovné odhady sa z definície odhadov zriedkakedy rovnajú skutočným hodnotám. 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále 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.  

Pri príprave tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky v skrátenej štruktúre boli významné úsudky 

vedenia Spoločnosti v účtovných metódach a kľúčové zdroje pre odhad neistoty zhodné s tými, ktoré boli 

použité v konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2015 a za rok končiaci 31. decembra 2015.   

(c) Zmeny v účtovných metódach a účtovných zásadách 

Účtovné metódy a účtovné zásady použité v tejto konsolidovanej priebežnej účtovnej závierke v skrátenej 

štruktúre sú konzistentné s účtovnými metódami a zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej závierke 

Skupiny za rok končiaci 31. decembra 2015, okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie. Nasledujúce zmeny 

účtovných metód a účtovných zásad budú reflektované v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny za rok 

končiaci 31. decembra 2016. 

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 účtování o obstaraní podielov v spoločne kontrolovaných podnikoch 

boli uplatnené príslušné zásady týkajúce se 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. 

Štandard nemá žiaden vplyv na Skupinovú priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku v skrátenej podobe, 

pretože posúdenie spoločných dohôd podľa nového štandardu nemalo za následok zmeny v účtovnom 

posúdení existujúcich alebo minulých spoločných dohôd.  

Doplnenia k IAS 1 – Prezentácia 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. 
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 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.   

Novelizácia nemá žiaden dopad na prezentáciu priebežnej 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 

a spotreba ekonomických úžitkov nehmotného aktíva úzko súvisia, alebo pokiaľ je nehmotné aktívum 

vyjadrené ako ocenenie výnosu. 

Novelizácia nemá žiaden dopad na priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku v skrátenej podobe, 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. 

Novelizácia nemá žiaden dopad na priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku v skrátenej podobe, 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 

 vzťahujú sa k službe, 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. 

Doplnenie nemá žiadny významný dopad na priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny 

v skrátenej štruktúre.  

IFRS 15 Výnosy zo zmluv 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 tovarmi alebo službami prejde na zákazníka. 
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IFRS 15 takisto stanovuje zásady, ktoré účtovná jednotka uplatní s cieľom poskytnúť užívateľom účtovnej 

závierky užitočné kvalitatívne a kvantitatívne 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 výkonnosť, ale neočakáva, že tento štandard 

bude mať významný dopad na účtovnú závierku. Vzhľadom na povahu činnosti účtovnej jednotky a druhov 

výnosov, ktoré jej plynú, se nepredpokladá, že podľa IFRS 15 dôjde ku zmene načasovania a ocenenia 

výnosov účtovnej jednotky.  

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

(zatiaľ nie je prijatý EÚ); použije sa retrospektívne s niekorými 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.  

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 se 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 spoločnost ďalej možnosť nenávratne vykázať 

následné zmeny reálnej hodnoty (vrátane kurzových ziskov a strát) do ostatného úplného výsledku. Tie sa 

za žiadnych okolností nereklasifikujú do výsledku hospodárenia. 

V prípade dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatného úplného 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 úplného výsledku, pričom sa reklasifikujú 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 – reálná 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 výkonnosť.  
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IFRS 16 Lízingy (účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr (zatiaľ 

nie je prijatý EÚ) 

IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Štandard odstraňuje súčasný dvojaký 

účtovný model pre nájomcov a miesto toho vyžaduje, aby spoločnosti väčšinu nájomných zmluv vykazovali 

v súvahe podľa jedného modelu, čo eliminuje rozdiel medzi operatívnym a finančným lízingom. 

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 výkonnosť.  

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.  

(d) Východiská prípravy  

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka v skrátenej podobe bola pripravená s použitím historických 

obstarávacích cien, upravených o precenenie derivátových finančných inštrumentov, realizovateľných 

finančných nástrojov a záväzkov alebo finančných nástrojov a záväzkov určených k obchodovaniu. 
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(e) Výmenný kurz použitý v priebežnej konosolidovanej účtovnej závierke v skrátenej podobe 

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. 

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka v skrátenej podobe 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 je potrebné, príslušná časť kurzových rozdielov sa priradí 

nekontrolujúcim podielom. 

Dátum Výmenný kurz CZK/EUR 

ku dňu  

Priemerný kurz CZK/EUR za 

obdobie 6 mesiacov (12 mesiacov)  

30. jún 2016 27,130 27,039 

31. december 2015 27,025 27,283 

30. jún 2015 27,245 27,503 

31. december 2014 27,725 27,533 
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3. Vplyv sezónnosti  

Sezónny charakter výnosov z predaja v energetickom priemysle je podmienený podnebím v miernom 

podnebnom pásme. Vykurovacia sezóna začína spravidla začiatkom septembra a končí koncom mája 

ďalšieho roka. Dĺžka vykurovacej sezóny sa líši z roka na rok v závislosti na priemernej dennej teplote a 

počasí, kvôli čomu je možnosť porovnania výnosov z predaja energie a súvisiacich nákladov v rámci 

jednotlivých období obmedzená.  

4. 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 vykonává 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.  

Nejvýznamnejšia časť prepravnej kapacity je využívaná na základe dlhodobých zmlúv. Spoločnost 

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). Tarifa je stanovená na základe taríf iných prevádzkovateľov v rámci EÚ, 

ktoré tvoria cenové rozpätie, v ktorého rámci ÚRSO stanoví tarifu. Pri uzatvorení zmluvy je tarifa stanovená 

ako fixná 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. 
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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 

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 obderateľom 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 zásobárniach 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, 
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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 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 zmluv. 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 aktivity 

Segment ostatné aktivity 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 predevšetkým 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 tohto segmentu tak predstavujú najmä dividendy prijaté od dcérskych spoločností, finančné náklady 

a výsledky účtovania o obstaraniach.  
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Zisk alebo strata 

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 

 
V miliónoch 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 350 861 92 227 694 132 223 1 2 580 - -277 2 303 

externé výnosy 350 830 69 195 661 112 85 1 2 303 - - 2 303 

medzi-segmentové výnosy - 31 23 32 33 20 138 - 277 - -277 - 

Tržby: Ostatné - 2 - 8 3 34 20 3 70 - -6 64 

externé výnosy - 2 - 8 3 30 19 2 64 - - 64 

medzi-segmentové výnosy - - - - - 4 1 1 6 - -6 - 
Zisk (strata) z komoditných derivátov určených 

na obchodovanie s elektrinou a plynom, netto - 2 - - - - - - 2 - - 2 

Tržby celkom 350 865 92 235 697 166 243 4 2 652 - -283 2 369 

Náklady na predaj: Energie -15 -569 -10 -118 -343 -29 -190 - -1 301 - 245 -1 056 

externé náklady na predaj -15 -481 -10 -105 -250 -26 -169 - -1 056 - - -1 056 

medzi-segmentové náklady na predaj - -115 - -13 -93 -3 -21 - -245 - 245 - 

Náklady na predaj: Ostatné - -1 1 -6 -42 -4 -41 -1 -94 - 35 -59 

externé náklady na predaj - -1 1 -6 -34 -4 -14 -1 -59 - - -59 

medzi-segmentové náklady na predaj - - - - -8 - -27 - -35 - 35 - 

Osobné náklady -16 -39 -11 -23 -64 -74 -3 -1 -231 -5 - -236 

Odpisy -46 -84 -12 -38 -47 -49 -1 - -277 - - -277 

Opravy a udržiavanie - -1 - -4 -24 -1 - - -30 - 1 -29 

Emisné kvóty, netto - - - -5 -21 -3 - - -29 - - -29 

Dane a poplatky - -1 -2 - -36 -4 - - -43 - - -43 

Ostatné prevádzkové výnosy - 13 - 6 6 11 4 1 41 - -3 38 

Ostatné prevádzkové náklady -7 -21 -1 -6 -90 -20 -9 -2 -156 -6 6 -156 

Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti 266 135 57 41 36 -7 3 1 532 -11 1 522 
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V miliónoch 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 5 - 2 - 3 2 - - 12 *836 *-837 11 

externé finančné výnosy 3 - - - 2 - - - 5 6 - 11 

medzi-segmentové finančné výnosy 2 - 2 - 1 2 - - 7 *830 *-837 - 

Finančné náklady -24 -10 -5 -9 -8 -11 - -2 -69 -148 61 -156 

Zisk (strata) z derivátových finančných nástrojov 1 -1 - - -23 - -1 - -24 -23 - -47 
Podiel na zisku (strate) subjektov účtovaných 

metódou vlastného imania, po zdanení - - 2 - -4 1 - -13 -14 2 - -12 
Zisk (strata) z vyradenia dcérskych spoločností, 

jednotiek špeciálneho účelu, spoločných 

podnikov a pridružených podnikov - - - 46 - - - - 46 - - 46 

Zisk (strata) pred zdanením 248 124 56 78 4 -15 2 -14 483 *656 *-775 364 

Daň z príjmov -59 -29 -14 -6 -4 1 - - -111 -1 - -112 

Zisk (strata) za obdobie 189 95 42 72 - -14 2 -14 372 *655 *-775 252 

* Suma 786 miliónov 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) 312 219 69 79 83 42 4 1 809 -11 1 799 

1) Upravená EBITDA predstavuje zisk z prevádzkovej činnosti navýšená o odpisy nehnuteľností, strojov, zariadení a odpisy nehmotného majetku (nezahŕňa negatívny goodwill, ak aplikovateľné). Viď nižšie výklad upravenej 

EBITDA.  
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Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2015 

 
V miliónoch 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 397 944 106 244 347 151 34 1 2 224 - -181 2 043 

externé výnosy 397 914 83 202 311 127 8 1 2 043 - - 2 043 

medzi-segmentové výnosy - 30 23 42 36 242 26 - 181 - -181 - 

Tržby: Ostatné - 3 - 10 3 34 5 3 58 - -7 51 

externé výnosy - 3 - 10 3 28 4 3 51 - - 51 

medzi-segmentové výnosy - - - - - 6 1 - 7 - -7 - 
Zisk (strata) z komoditných derivátov určených 

na obchodovanie s elektrinou a plynom, netto - 8 - - - - - - 8 - - 8 

Tržby celkom 397 955 106 254 350 185 39 4 2 290 - -188 2 102 

Náklady na predaj: Energie -10 -677 -9 -128 -197 -32 -33 - -1 086 - 181 -905 

externé náklady na predaj -10 -538 -8 -120 -174 -30 -25 - -905 - - -905 

medzi-segmentové náklady na predaj - -139 -1 -8 -23 -2 -8 - -181 - 181 - 

Náklady na predaj: Ostatné - -1 1 -10 -1 -4 -3 -2 -20 -1 1 -20 

externé náklady na predaj - -1 1 -9 -1 -4 -3 -2 -19 -1 - -20 

medzi-segmentové náklady na predaj - - - -1 - - - - -1 - 1 - 

Osobné náklady -17 -37 -11 -24 -38 -70 - -1 -198 -3 - -201 

Odpisy -51 -81 -13 -42 -32 -49 - - -268 - - -268 

Opravy a udržiavanie -1 -1 - -4 1 -2 - - -7 - 1 -6 

Emisné kvóty, netto - - - -1 -6 -4 - - -11 - - -11 

Dane a poplatky - -1 -2 -1 -56 -5 - - -65 - - -65 

Ostatné prevádzkové výnosy - 9 - 5 6 15 - - 35 1 -4 32 

Ostatné prevádzkové náklady -5 -30 -6 -7 -7 -34 - -2 -91 -6 5 -92 

Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti 313 136 66 42 20 - 3 -1 579 -9 -4 566 
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V miliónoch 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 9 2 - 6 10 1 - - 28 *1 687 *-1 696 19 

externé finančné výnosy 1 - - 3 10 1 - - 15 4 - 19 

medzi-segmentové finančné výnosy 8 1 - 4 - - - - 13 *1 683 *-1 696 - 

Finančné náklady -21 -11 -3 -8 -9 -14 - -2 -68 -126 56 -138 

Zisk (strata) z derivátových finančných nástrojov -3 -1 - - -50 - - - -54 7 - -47 

Podiel na zisku (strate) subjektov účtovaných 

metódou vlastného imania, po zdanení 
- - 2 - -1 - - -2 -1 2 - 1 

Zisk (strata) z vyradenia dcérskych spoločností, 

jednotiek špeciálneho účelu, spoločných 

podnikov a pridružených podnikov 

- - - -1 - - - - -1 - - -1 

Zisk (strata) pred zdanením 298 126 65 39 -30 -13 3 -5 483 *1 561 *-1 644 400 

Daň z príjmov -70 -32 -15 -9 -2 4 - - -124 2 - -122 

Zisk (strata) za obdobie 228 94 50 30 -32 -9 3 -5 359 *1 563 *-1 644 278 

* Suma 1 639 miliónov 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. and EP Energy, a.s. 

Ostatné finančné informácie:             

Upravená EBITDA(1) 364 217 79 84 52 49 3 -1 847 -9 -4 834 

1) Upravená EBITDA predstavuje zisk z prevádzkovej činnosti navýšená o odpisy nehnuteľností, strojov, zariadení a odpisy nehmotného majetku (nezahŕňa negatívny goodwill, ak aplikovateľné). Viď nižšie výklad upravenej 

EBITDA.  
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Upravená EBITDA s ohľadom na IFRS  

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 obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 
V miliónoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúci

a 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 

Zisk (strata) z prevádzkovej 

činnosti 266 135 57 41 36 -7 3 1 532 -11 1 522 

Odpisy 46 84 12 38 47 49 1 - 277 - - 277 

Upravená EBITDA 312 219 69 79 83 42 4 1 809 -11 1 799 

 

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2015 
V miliónoch 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 

Zisk (strata) z prevádzkovej 

činnosti 313 136 66 42 20 - 3 -1 579 -9 -4 566 

Odpisy 51 81 13 42 32 49 - - 268 - - 268 

Upravená EBITDA 364 217 79 84 52 49 3 -1 847 -9 -4 834 
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Neobežný majetok a záväzky 

Ku dňu a za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 
V miliónoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Skladovanie 

plynu 
Teplárenstvo Výroba 

elektriny 
Ťažba uhlia Obchodo-

vanie 
Ostatné 

aktivity 
Celkom Holdingové 

spoločnosti  
Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 
Majetok vykazovaného segmentu 2 750 3 950 787 1 025 1 636 801 110 118 11 177 2 985 -2 647 11 515 

Záväzky vykazovaného segmentu -1 911 -1 602 -504 -567 -1 106 -707 -93 -82 -6 572 -4 816 2 647 -8 741 
Prírastky hmotného a nehmotného 

majetku 7 29 3 33 71 30 1 1 175 - - 175 

Prírastky hmotného a nehmotného 

majetku (bez emisných kvót) - 29 2 26 65 30 1 1 154 - - 154 

Subjekty účtované metódou  

vlastného imania - 2 26 14 123 25 - 25 215 27 - 241 

 

Ku dňu a za rok končiaci 31. decembra 2015 
V miliónoch EUR Tranzit 

zemného 

plynu 

Distribúcia 

plynu a 

elektriny 

Skladovanie 

plynu 
Teplárenstvo Výroba 

elektriny 
Ťažba uhlia Obchodo-

vanie 
Ostatné 

aktivity 
Celkom Holdingové 

spoločnosti  
Medziseg-

mentové 

eliminácie 

Konsoli-

dované 

finančné 

informácie 
Majetok vykazovaného segmentu 3 162 4 010 861 961 1 635 862 36 119 11 645 3 086 -3 421 11 310 

Záväzky vykazovaného segmentu -1 992 -1 596 -518 -512 -1 205 -807 -25 -74 -6 728 -5 215 3 421 -8 521 

Prírastky hmotného a nehmotného 

majetku 11 94 12 133 72 72 1 1 396 - - 396 

Prírastky hmotného a nehmotného 

majetku (bez emisných kvót) 10 94 11 114 35 66 1 1 332 - - 332 
Subjekty účtované metódou  

vlastného imania - 2 25 7 130 24 - 35 222 25 - 247 
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Informácie o geografických oblastiach 

Pri zverejňovaní informácií podľa geografických oblastí, výnosy segmentu vychádzajú z geografickej polohy zákazníkov a majetok segmentu vychádza z 

geografického umiestnenia majetku. 

Ku dňu a za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 
V miliónoch EUR Česká 

republika Slovensko Nemecko Taliansko 

Spojené 

kráľovstvo Maďarsko 

 

Ostatné 

Segmenty 

celkom 
         

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 765 5 963 638 342 84 50 7 7 849 

Nehmotný majetok 128 115 60 2 51 10 - 366 

Investície v nehnuteľnostiach 3 - - - - - - 3 

Celkom 896 6 078 698 344 135 60 7 8 218 

 

V miliónoch EUR Česká 

republika Slovensko Nemecko Taliansko 

Spojené 

kráľovstvo Maďarsko 

 

Ostatné 

Segmenty 

celkom 
 

        
Tržby: Elektrina 148 406 69 396 134 34 36 1 223 

Tržby: Plyn 92 329 73 - 55 - 204 753 

Tržby: Uhlie 10 1 104 - - - - 115 

Tržby: Teplo 169 - 1 - - 41 - 211 

Tržby: Ostatné energetické produkty 1 - - - - - - 1 

Tržby: Ostatné 13 3 31 - 1 - 16 64 

Zisk (strata) z komoditných derivátov 

určených na obchodovanie s 

elektrinou a plynom, netto 2 - - - - - - 2 

Celkom 435 739 278 396 190 75 256 2 369 

 

Geografická oblasť Ostatné predstavuje výnosy hlavne z Polska, Švajčiarska a Luxemburska. 
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Ku dňu a za rok končiaci 31. decembra 2015 
V miliónoch EUR Česká 

republika Slovensko Nemecko Taliansko 

Spojené 

kráľovstvo Maďarsko Ostatné 

Segmenty 

celkom 

         

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 718 6 121 666 355 34 51 2 7 947 

Nehmotný majetok 139 131 86 2 31 21 - 412 

Investície v nehnuteľnostiach 3 - - - - - - 3 

Celkom 860 6 252 753 358 65 72 2 8 362 

 

Ku dňu a za obdobie šiestich 

mesiacov končiace 30. júna 2015 
V miliónoch EUR 

Česká 

republika Slovensko Nemecko Taliansko 

Spojené 

kráľovstvo Maďarsko Ostatné 

Segmenty 

celkom 
 

        
Tržby: Elektrina 132 421 69 - 250 1 58 931 

Tržby: Plyn 108 661 13 - 8 - 18 808 

Tržby: Uhlie 13 1 116 5 - - - 135 

Tržby: Teplo 166 - 1 - - - 1 168 

Tržby: Ostatné energetické produkty - - - - 1 - - 1 

Tržby: Ostatné 11 3 33 - - - 4 51 

Zisk (strata) z komoditných derivátov 

určených na obchodovanie s 

elektrinou a plynom, netto 8 - - - - - - 8 

Celkom 438 1 086 232 5 259 1 81 2 102 

 

Geografická oblasť Ostatné predstavuje výnosy hlavne z Polska, Švajčiarska a Luxemburska. 
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5. Obstarania a vklady do dcérskych spoločností, jednotiek špeciálneho účelu, 

spoločných podnikov a pridružených podnikov 

(a) Obstarania 

i. 30. júna 2016 

 V miliónoch EUR Dátum 

obstarania 

Kúpna 

cena 

 

Platba 

 

Záväzok z 

kúpnej ceny 

Obsta-

raný 

podiel na 

vlastnom 

imaní 

Podiel na 

vlastnom 

imaní po 

obstaraní 

      % % 

 Nové dcérske spoločnosti       

 Lynemouth Power Limited 05/01/2016 53 -53 - 100 100 

 ABS Property Ltd 31/05/2016 2 - (1)-2 100 100 

 Total  55 -53 -2 - - 

(1) Ku dňu 30. júna 2016 nebol ešte zaplatený záväzok z kúpnej ceny. 

ii. 31. decembra 2015 

 V miliónoch EUR Dátum 

obstarania 

Kúpna 

cena 

 

Platba 

 

Iná 

protihodnota 

Obsta-

raný 

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) 15/01/2015 81 -81 - 100 100 

 EP Produzione S.p.A., a jej dcérske 

spoločnosti a Ergosud S.p.A. (EPP 

Group) 01/07/2015 -52 -28 (3)80   

 LokoTrain s.r.o. 21/07/2015 1 -1 - 65 65 

 Optimum Energy, s.r.o. 01/08/2015 5 -5 - 100 100 

 Budapesti Erömü Zrt. (BERT) 10/12/2015 (2)6 - (1)(2)-6 95,62 95,62 

 Celkom  41 -115 -74 - - 

(1) Predstavuje odhadovaný budúci záväzok podmienený výsledkami z operačnej činnosti BERT.  

(2) Kúpna cena nezahŕňa 29 miliónov EUR, ktoré Skupina zaplatila za pohľadávku z úveru od spoločnosti BERT 

postúpeného z predávajúceho na kupujúceho. Úver nie je prezentovaný v Bode 5(b) - Vplyv obstarania, vyplývajúci zo 

zmeny kontroly, pretože je eliminovaný v konsolidácii spolu s príslušným záväzkom spoločnosti BERT voči kupujúcemu.  

(3) Skupina obdržala platbu od predávajúceho v celkovej hodnote 80 miliónov 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. mája 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 milión EUR.  

16. septembra 2015 EPE obstarala 40% podiel v EP Cargo a.s. za 4 milióny EUR a stala sa tak 100% 

vlastníkom. Táto transakcia mala za následok odúčtovanie nekontrolujúceho podielu v hodnote 2 milióny 

EUR.  
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(b) Vplyv obstarania a postupného obstarania 

i. 30. júna 2016 

Reálne hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty obstaraného majetku a prevzatých záväzkov ku dňu 

obstarania spoločnosti Lynemouth Power Limited a ABS Property Ltd sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V miliónoch EUR Účtovná  

hodnota(1) 

Úprava na reálnu  

hodnotu 

 2016 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemky, budovy  15 - 15 

Nehmotný majetok  - 43 43 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 11 - 11 

Zásoby 6 - 6 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 - 14 

Odložená daňová pohľadávka 1 - 1 

Rezervy -11 - -11 

Odložený daňový záväzok - -9 -9 

Úvery a pôžičky -5 - -5 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -10 - -10 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 21 34 55 

Nekontrolujúce podiely   - 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   - 

Záporný goodwill z obstarania a postupného obstarania 

dcérskych spoločností   - 

Náklady obstarania   55 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   53 

Záväzok z kúpnej ceny   2 

Poskytnutá protihodnota celkom   55 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   14 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -39 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu.  

Podrobné informácie o najvýznamnejších obstaraniach sú uvedené v Prílohe 1 – Podnikové kombinácie.  
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ii. 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 miliónoch EUR Účtovná  

hodnota(1) 

Úprava na  

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemky, budovy 1 337 -889 448 

Nehmotný majetok 6 17 23 

Subjekty účtované metódou vlastného imania(2) 92 -48 44 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 298 -21 277 

Finančné nástroje - majetok 22 - 22 

Zásoby 49 -1 48 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 110 - 110 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 35 - 35 

Odložená daňová pohľadávka - 49 49 

Rezervy -498 60 -438 

Odložený daňový záväzok -2 -8 -10 

Úvery a pôžičky -86 40 -46 

Finančné nástroje - záväzky -4 - -4 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -221 5 -216 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 138 -796 342 

Nekontrolujúce podiely   -50 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   34 

Záporný goodwill z obstarania a postupného obstarania 

dcérskych spoločností   -285 

Náklady obstarania   41 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   115 

Protihodnota získaná, v hotovosti (C)   -80 

Protihodnota, ostatná   6 

Poskytnutá protihodnota celkom   41 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   110 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(D) = (B – A – C)   75 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu. 

(2) Predstavuje hodnoty v prípade 50% podielu v prípade sujektov účtovaných metódou vlastného imania v prípade 

Ergosud S.p.A. 

Podrobné informácie o najvýznamnejších obstaraniach sú uvedené v Prílohe 1 – Podnikové kombinácie. 
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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, i.e. 

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 západnej Európe. 

Skupina je presvedčená, že vzhľadom na vývoj trhu majú tieto investície dlhodobú strategickú hodnotu.  

30. júna 2016 skupina vykazuje goodwill v celkovej hodnote 106 miliónov EUR (31. december 2015: 

137 miliónov EUR).  

Nasledujúca tabuľka uvádza informácie o výnosoch a zisku alebo strate obstaraných spoločností, ktoré boli 

zahrnuté do konsolidovaného priebežného výkazu komplexného výsledku v skrátenej štruktúre za 

vykazované obdobie. 

V miliónoch EUR 30. júna 2016 

 Celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) 7 

Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) -37 

 

V miliónoch EUR 30. júna 2015 

 Celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) 269 

Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dátumu obstarania (dcérske spoločnosti) -26 

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o odhade výnosov a zisku alebo strate, ktoré by boli zahrnuté do 

tohto konsolidovaného priebežného výkazu komplexného výsledku v skrátenej štruktúre, ak by 

k obstaraniu došlo na začiatku vykazovaného obdobia (t.j. k 1. januáru 2016 alebo 1. januáru 2015); tieto 

finančné informácie boli odvodené zo štatutárnych účtovných závierok alebo účtovných závierok podľa 

IFRS obstaraných jednotiek. 

V miliónoch EUR  30. júna 2016  

Celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané za obdobie končiace 30. júna 2016 (dcérske 

spoločnosti)* 

7 

Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za obdobie končiace 30. júna 2016 (dcérske 

spoločnosti)* 

-37 

 

V miliónoch EUR  30. júna 2015  

Celkom 

Výnosy obstaraných spoločností vykázané za obdobie končiace 30. júna 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 

269 

Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za obdobie končiace 30. júna 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 

-26 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; odvodené zo štatutárnych účtovných závierok  

Podrobné informácie o najvýznamnejších obstaraniach sú uvedené aj v Prílohe 1 – Podnikové kominácie. 
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(c) Podnikové kombinácie – účtovanie o obstaraní v rokoch 2016 a 2015 

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 priebežnej účtovnej závierke 

Spoločnosti v skrátenej štruktúre. 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 

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 2016 sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

V miliónoch EUR Nehmotný majetok Odložená daňová 

pohľadávka/ 

(záväzok) 

Celkový čistý dopad 

na finančnú pozíciu 

Dcérska spoločnosť    

Lynemouth Power Limited 43 -9 34 

 43 -9 34 

 

Úpravy na reálnu hodnotu v dôsledku podnikových kombinácií v roku 2016 sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

V miliónoch 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 

dcérske spoločnosti - 17 -28 - -11 

EP Produzione S.p.A., a jej dcérske 

spoločnosti a Ergosud S.p.A. - -857 23 49 -785 

Budapesti Erömü Zrt. (BERT) 17 -49 40 -8 - 

 17 -889 35 41 -796 

Úpravy na reálnu hodnotu v dôsledku alokácie kúpnej ceny spoločnosti 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. 
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(d) Vyradenie investícií  

i. 30. jún 2016 

Odštiepenie Pražská teplárenská (“PT”) 

V máji 2015 PT odštiepila niektoré aktíva pozostávajúce z malých lokálnych zdrojov tepla a súvisiacich 

distribučných sietí nachádzajúcich sa prevažne na ľavom brehu rieky Vltava v Pražská teplárenská LPZ, 

a.s. (“PT LPZ”). 

Dňa 29. februára 2016, PT ako predávajúci uzavrel zmluvu so spoločnosťou Veolia Energie ČR, a.s. (ako 

kupujúci) o predaji 85 % akcií spoločnosti PT LPZ za 60 miliónov EUR (1 632 miliónov Kč) podliehajúcou 

obvyklým konečným úpravám založeným na hodnote pracovného kapitálu v porovnaní s benchmarkom.  

Uskutočnenie transakcie podliehalo obvyklým podmienkam, vrátane podmienok pre hospodársku súťaž. 

Dokončenie transakcie sa uskutočnilo 1. júna 2016. PT a Veolia Energie ČR, a.s. takisto vstúpili do opčnej 

dohody so zvyšnými 15 % akcií spoločnosti PT LPZ. Keďže bola opcia využitá, celková kúpna cena 100 % 

akcií spoločnosti PT LPZ dosiahla 71 miliónov EUR (1 920 miliónov Kč) (to je predmetom horeuvedených 

konečných úprav, čo môže významne zvýšiť konečnú cenu; záverečné úpravy sa vypočítajú na základe 

pohybu pracovného kapitálu a po ich určení sa očakáva, že transakcia bude vysporiadaná vo štvrtom 

štvrťroku 2016. Vzhľadom na to, že v tej dobe ešte chýbali niektoré schválenia, neboli k 31. decembru 2015 

relevantné aktíva a pasíva uvedené ako majetok a záväzky držané na predaj. 

31. mája 2016 Skupina zaúčtovala vyradenie svojho 100% podielu v spoločnosti Pražská teplárenská LPZ, 

a.s. Dopady vyradenia PT LPZ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

V miliónoch EUR Čistý majetok vyradený  

v roku 2016 

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 27 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 4 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 

Odložený daňový záväzok -3 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -7 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 34 

Nekontrolujúce podiely -9 

Čistý identifikovateľný vyradený majetok  25 

  

Predajná cena 71 

Zisk (strata) z vyradenia 46 

ii. 31. decembra 2015 

2. apríla 2015 Skupina vyradila spoločnsoť Reatex a.s. v likvidaci a 2. decembra 2015 Skupina zaúčtovala 

vyradenie 100% podielu v spoločnosti ROLLEON a.s. a ENERGZET, a.s. Dopady tohto vyradenia sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

V miliónoch EUR Čistý majetok vyradený  

v roku 2015 

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 4 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 1 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 5 

  

Predajná cena 4 

Zisk (strata) z vyradenia -1 
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6. Tržby 
 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Tržby: Energie    

 z toho: Elektrina 1 223  931 

 Plyn 753  808 

 Teplo  211  168 

 Uhlie 115  135 

 Ostatné energetické produkty 1  1 

 Energie celkom 2 303  2 043 

      

 Tržby: Ostatné 64  51 

     

 Zisk (strata) z komoditných derivátov určených na obchodovanie s 

elektrinou a plynom, netto 2  8 

     

 Celkom  2 369  2 102 

Tržby z ostatných predajov predstavujú hlavne predaje lignitového prachu, briket, sadrovca, náhrady 

nákladov na prepravu a nákladov na vyradenie, spaľovania splaškových kalov a výnosy zo služieb 

poskytovaných tretím stranám v oblasti obnovy. 

7. Náklady na predaj 

 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Náklady na predaj: Energie    

 Náklady na predaj elektriny 469  438 

 Spotreba uhlia a ostatného materiálu 245  225 

 Náklady na predaj plynu a ostatných energetických produktov 240  150 

 Spotreba energie 66  65 

 Zmena stavu nedokončenej výroby, polotovarov a hotových výrobkov -3  -2 

 Ostatné náklady na predaj 39  29 

 Energie celkom 1 056  905 

     

 Náklady na predaj: Ostatné    

 Ostatné náklady na predaj 36  2 

 Ostatné náklady na predaný tovar 16  10 

 Spotreba materiálu 5  6 

 Spotreba energie 5  3 

 Zmena stavu nedokončenej výroby, polotovarov a hotových výrobkov -3  -1 

 Ostatné celkom 59  20 

 Celkom  1 115  925 

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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8. Osobné náklady 
 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Mzdové náklady 164  137 

 Povinné príspevky na sociálne zabezpečenie  50  43 

 Odmeny členom štatutárnych orgánov (vrátane štatutárnych orgánov 

dcérskych spoločností) 10  11 

 Náklady a výnosy týkajúce sa zamestnaneckých požitkov (IAS 19) 2  2 

 Ostatné sociálne náklady 10  8 

 Celkom  236  201 

Priemerný počet zamestnancov počas roku 2016 bol 10 479 (2015: 9 852), z toho 442 boli vedúci pracovníci 

(2015: 370). 

9. Emisné kvóty 
 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Výnosy budúcich období (dotácie) zúčtovávané do výkazu ziskov a strát 5  7 

 Zisk z predaja emisných kvót -  - 

 Tvorba rezervy na emisné kvóty -34  -18 

 Použitie rezervy na emisné kvóty 88  21 

 Spotreba emisných kvót -88  -21 

 Pokračujúce činnosti celkom -29  -11 

Ministerstvá životného prostredia Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Maďarska, 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., SPP Storage, s.r.o., Budapesti 

Erömü Zrt., Eggborough Power Limited a Fiume Santo S.p.A. 

10. Dane a poplatky 

 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

     

 Podpora pre uhlie(1) 29  38 

 Daň z nehnuteľností a daň z prevodu nehnuteľností 6  2 

 Daň z elektriny 4  23 

 Ostatné dane a poplatky - náklady (výnosy) 4  2 

 Pokračujúce činnosti celkom 43  65 

(1) Podpora pre uhlie (CPS) je daň z klimatických zmien, ktorý je uplatňovaná na fosílne palivá používané pri výrobe 

elektrickej enegie 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 obdržala 

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, 

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 11 miliónov EUR vykázaná ako výnos Skupiny a inkasovaná bola v rokoch 2015 a 2016.   
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11. Ostatné prevádzkové výnosy  
 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Poistné náhrady od poisťovní a iných spoločností 11  8 

 Poradenstvo 6  9 

 Bezodplatne obstaraný majetok a poplatky od zákazníkov 4  1 

 Prenájom 3  3 

 Náhrada ekologickej dane 3  3 

 Zisk z predaja hmotného a nehmotného majetku 3  2 

 Zmluvné pokuty a penále 1  1 

 Výnosy z poplatkov za zprostredkovanie 1  - 

 Zisk z predaja materiálu 1  1 

 Inventarizačné prebytky -  1 

 Ostatné  5  3 

 Celkom  38  32 
 

12. Ostatné prevádzkové náklady  
 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 

 Kancelárske zariadenia a iný materiál  33  16 

 Straty zo zníženia hodnoty vykázané vo výkaze ziskov a strát  32  -10 
 z toho:                        Goodwill 27   - 
 Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia a nehmotný majetok 3  -12 

 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 2  1 

 Zásoby -  1 

 Outsourcing a iné administratívne poplatky 24  22 

 Nájomné 15  17 

 Poradenstvo 14  12 

 Náklady na informačné technológie 10  4 

 Poistné 8  6 

 Prepravné 4  4 
 Retransmisný poplatok(1) 4  - 

 Školenia, kurzy, konferencie 2  2 

 Dary a sponzorstvo 2  1 

 Bezpečnostné služby 2  1 

 Administratívne náklady 2  - 

 Reklama 1  2 

 Náklady na komunikáciu 1  1 

   Náklady na životné prostredie 1  1 

 Strata z predaja hmotného a nehmotného majetku 1  1 

 Zmena stavu rezerv, netto -5  8 

 Aktivácia vlastnej výroby -17  -12 

 Ostatné 22  16 

 Celkom  156  92 

(1) Retransmisný poplatok je náhrada nákladov od Národnej rozvodnej siete na inštaláciu a údržbu štátnej siete 

elektrického vedenia v Anglicku, Walesu a ostrovoch. Výška závisí na greografickej polohe a veľkosti výroby.  

Za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 a 30. júna 2015 neboli vo výkaze komplexného 

výsledku vykázané žiadne významné náklady na výzkum a vývoj. 
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13. Finančné výnosy a náklady, zisk (strata) z finančných nástrojov  

 Vykázané vo výkaze ziskov a strát    

 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Výnosové úroky 10  6 

 Dividendy 1  1 

 Kurzové zisky -  12 

 Finančné výnosy 11  19 

     

 Úrokové náklady -107  -122 

 Poplatky za splatenie úveru -32  - 

 Úrokové náklady z odvíjania sa diskontu rezerv -6  -8 

 Kurzové straty -4  - 

 Provízie a poplatky za záruky -1  - 

 Provízie a poplatky za platobné transakcie -  -1 

 Provízie a poplatky za ostatné služby -6  -7 

 Finančné náklady -156  -138 

     

 Zisk (strata) z menových derivátov určených na obchodovanie 5  4 

 Zisk (strata) z komoditných derivátov určených na obchodovanie 1  -25 

 Zisk (strata) z ostatných derivátov určených na obchodovanie -1  - 

 Zisk (strata) z finančných nástrojov preceňovaných do výkazu ziskov a strát  -2  - 

 Zisk (strata) zo zabezpečovacích derivátov -23  -25 

 Zisk (strata) z úrokových derivátov určených na obchodovanie -27  -1 

 Zisk (strata) z finančných nástrojov -47  -47 

 Čisté finančné výnosy (náklady) vykázané vo výkaze ziskov a strát -192  -166 
 

14. Dane z príjmu 

Daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát 

 V miliónoch EUR 30. júna 2016 

(šesť mesiacov) 

 30. júna 2015 

(šesť mesiacov) 

 Splatné dane:    

 Bežné účtovné obdobie -122  -140 

 Daň vyberaná zrážkou -2  -2 

 Úprava za minulé obdobia 2  2 

 Splatné dane celkom -122  -140 

 Odložené dane:    

 Vznik a zánik dočasných rozdielov  10  18 

 Odložené dane celkom 10  18 

 Daň z príjmov (náklad) celkom vykázaná vo výkaze ziskov a strát za 

pokračujúce činnosti -112  -122 

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 % pre účtovné obdobia 2016 a 2015. 

Nemecká federálna sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 28,22 % – 29,13 % (2015: 28,22 % – 29,13 %) 

a poľská sadzba dane z príjmov pre roky 2016 a 2015 je 19 %. Talianska sadzba dane z príjmov pre rok 

2016 je 27,90 % (2015: 31,40 %) a maďarská sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 19 % (2015: 19 %). 

Britská sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 20 % (2015: 20 %). Sadzba dane z príjmov za tento rok 

zahŕňa aj špeciálnu sektorovú daň na Slovensku a v Maďarsku. 
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15. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 
V miliónoch EUR Pozemky a budovy Plynovody Tech. zariadenia, 

stroje a vybavenie 

Ostatné 

zariadenia, 

inventár a 

príslušenstvo 

Obstarávaný 

hmotný majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       

Stav k 1. januáru 2016 2 224 4 490 2 746 7 149 9 616 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien -8 - -4 - -5 -17 

Prírastky 5 1 17 1 128 152 

Majetok obstaraný v podnikovej kombinácii(1) 1 - 9 6 - 16 

Úbytky -9 -2 -9 - -5 -25 

Vyradené jednotky(2) -33 - -10 - - -43 

Presun do skupiny majetku na vyradenie 

držaného na predaj 5 - 19 - - 24 

Presuny 4 12 9 - -25 - 

Stav k 30. júnu 2016 2 189 4 501 2 777 14 242 9 723 

 

Odpisy a straty zo zníženia hodnoty majetku       

Stav k 1. januáru 2016 -439 -397 -824 -3 -6 -1 669 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien 2 - 3 - - 5 

Odpisy za účtovné obdobie -56 -61 -129 -1 - -247 

Úbytky 9 2 9 - 5 25 

Vyradené spoločnosti(2) 10 - 6 - - 16 

Straty zo zníženia hodnoty vykázané vo 

výkaze ziskov a strát -1 - -1 - -1 -3 

Presun do skupiny majetku na vyradenie 

držaného na predaj - - -1 - - -1 

Presuny 2 -2 - - - - 

Stav k 30. júnu 2016 -473 -458 -937 -4 -2 -1 874 

       

Účtovná hodnota       

K 1. januáru 2016 1 785 4 093 1 922 4 143 7 947 

K 30. júnu 2016 1 716 4 043 1 840 10 240 7 849 

 
(1) Obstaranie Lynemouth Power Limited a ABS Property Ltd  

(2) Vyradenie Pražská teplárenská LPZ, a.s. 

 

  



Poznámky konsolidovanej priebežnej účtovnej závierky spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v skrátenej štruktúre 

ku dňu a za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 (neauditovaná) 
 

    40 

 

V miliónoch EUR Pozemky a budovy Plynovody Tech. zariadenia, 

stroje a vybavenie 

Ostatné 

zariadenia, 

inventár a 

príslušenstvo 

Obstarávaný 

hmotný majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       

Stav k 1. januáru 2015 1 987 4 480 2 276 3 105 8 851 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien 14 - 22 1 1 38 

Prírastky 7 2 15 - 71 95 

Majetok obstaraný v podnikovej kombinácii(1) 33 - 13 - - 46 

Úbytky -4 -1 -4 - -1 -10 

Presuny 11 2 9 - -22 - 

Stav k 30. júnu 2015 2 048 4 483 2 331 4 154 9 020 

 

Odpisy a straty zo zníženia hodnoty       

Stav k 1. januáru 2015 -303 -255 -579 -2 -6 -1 145 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien -10 - -6 - - -16 

Odpisy za účtovné obdobie -58 -68 -122 - - -248 

Úbytky 2 1 4 - 1 8 

Straty zo zníženia hodnoty vykázané vo 

výkaze ziskov a strát -4 - - - -1 -5 

Stav k 30. júnu 2015 -373 -322 -703 -2 -6 -1 406 

       

Účtovná hodnota       

K 30. januáru 2015 1 684 4 225 1 697 1 99 7 706 

K 30. júnu 2015 1 675 4 161 1 628 2 148 7 614 

(1) Obstaranie Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti Eggborough Power Limited  
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Nevyužitý majetok 

K 30. júnu 2016 a 31. decembru 2015 nemala Skupina žiadny významný nevyužitý majetok. 

Bezpečnosť 

K 30. júnu 2016 bolo na nehnuteľnosti, strojoch a zariadeniach v obstarávacej hodnote 362 miliónov EUR       

(31. december 2015: 374 miliónov EUR) zriadené záložné právo v prospech bankových úverov. 

16. Nehmotný majetok (vrátane goodwillu) 
V miliónoch EUR Goodwill Software Emisné 

kvóty 
Vzťahy so 

zákazníkmi a 

iné zmluvy 

Ostatný 

nehmotný 

majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       

Stav k 1. januáru 2016 145 65 66 283 9 568 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien  -4 - -1 -6 - -11 

Prírastky - 1 21 - 1 23 

Úbytky - -2 -43 - - -45 

Majetok obstaraný v podnikovej 

kombinácii(1) - - - 43 - 43 

Presuny - 1 - - -1 - 

Stav k 30. júnu 2016 141 65 43 320 9 578 

  

Odpisy a straty zo zníženia hodnoty     

Stav k 1. januáru 2016 -8 -23 - -122 -3 -156 

Odpisy za účtovné obdobie - -6 - -24 - -30 

Úbytky - 1 - - - 1 

Straty zo zníženia hodnoty 

vykázané vo výkaze ziskov a strát -27 - - - - -27 

Stav k 30. júnu 2016 -35 -28 - -146 -3 -212 

       

Účtovná hodnota       

K 30. januáru 2016 137 42 66 161 6 412 

K 30. júnu 2016 106 37 43 174 6 366 

(1) Obstaranie spoločnosti Lynemouth Power Limited 

 

 

V miliónoch EUR Goodwill Software Emisné 

kvóty 
Vzťahy so 

zákazníkmi a 

iné zmluvy 

Ostatný 

nehmotný 

majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       

Stav k 1. januáru 2015 107 50 63 263 7 490 

Vplyv pohybu kurzov cudzích 

mien 2 - - - - 2 

Prírastky - 5 15 - 2 22 

Úbytky  - - -38 - - -38 

Presuny - 1 - - -1 - 

Stav k 30. júnu 2015 109 56 40 263 8 476 

  

Odpisy a straty zo zníženia hodnoty    

Stav k 1. januáru 2015 -8 -20 - -90 -3 -121 

Odpisy za účtovné obdobie - -2 - -18 - -20 

Stav k 30. júnu 2015 -8 -22 - -108 -3 -141 

       

Účtovná hodnota       

K 30. januáru 2015  99 30 63 173 4 369 

K 30. júnu 2015 101 34 40 155 5 335 

 

V roku 2016, skupina EPH nakúpila emisné kvóty v hodnote 14 miliónov EUR (30. jún 2015: 1 milión 

EUR). Zostávajúca časť v hodnote 7 miliónov EUR (30. jún 2015: 14 miliónov EUR) bola Skupine 

pridelená Ministerstvom životného prostredia Českej republiky, Slovenska a Maďarska. 
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Odpisy nehmotného majetku sú uvedené na riadku Odpisy v konsolidovanom priebežnom výkaze 

komplexného výsledku v skrátenej štruktúre. 

Ostatný nehmotný majetok predstavujú oceniteľné práva.  

Všetok nehmotný majetok, s výnimkou goodwillu, bol vykázaný ako majetok s určitou dobou 

použiteľnosti.  

V konsolidovanej priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre 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 2016 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.   

Celkové účtovné hodnoty goodwillu priradené jednotlivým jednotkám generujúcim peňažné prostriedky sú 

nasledovné (nebol identifikovaný žiaden nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti):  

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

 EP Energy, a.s.:    

 Elektrárny Opatovice, a.s. 85  85 

 Helmstedter Revier GmbH 5  5 

 EP Cargo a.s. 5  5 

 EP ENERGY TRADING, a.s.(1) 5  5 

 Plzeňská energetika a.s. 3  3 

 EP Investments Advisors, s.r.o. 3  3 

 Eggborough Power Limited -  31 

 Goodwill celkom 106  137 

(1) Optimum Energy, s.r.o. sfúzovalo s EP ENERGY TRADING, a.s. k 1. januáru 2016. EP ENERGY TRADING, a.s. je 

následníckou spoločnosťou. 

V roku 2016 sa hodnota goodwillu znížila o 31 miliónov EUR z dôvodu zmeny na trhu s energiou v 

Spojenom kráľostve, zníženej ziskovosti a zároveň návratnosti spoločnosti Eggborough Power Limited. 

Skupina vykázala zníženie hodnoty goodwillu o 27 miliónov EUR z pôvodnej hodnoty 31 miliónov EUR 

vykázanej ako goodwill pri obstaraní spoločnosti. Hodnota 4 milióny EUR predstavuje pohyb v kurzoch 

cudzích mien.  

Goodwill a posúdenie zníženia hodnoty 

Skupina každoročne, v súlade s IAS 36, posudzuje zníženie hodnoty goodwillu. Skupina 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. 

Diskontné sadzby použité pre projektované peňažné toky sú počítané ako vážený priemer ceny kapitálu 

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 konštantná sadzba rastu, ak boli relevantné. Peňažné toky pre terminálne obdobie boli 

extrapolované za predpokladu stáleho rastu 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 %. Zníženie používanej 

diskontnej sadzby v porovnaní s minulým rokom reflektuje momentálny vývoj na trhoch, predovšetkým 

zníženie bezrizikovej sadzby používanej vo výpočte nákladov na vlastné imanie.   

K 30. júnu 2016 nebol identifikovaný žiaden dôvod k zníženiu hodnoty okrem zníženia hodnoty goodwillu 

pre Eggborough Power Limited. 

17. Subjekty účtované metódou vlastného imania  

Skupina má nasledovné podiely na zisku (strate) pridružených podnikov: 
V miliónoch EUR 

 
Vlastnícky podiel 

30. jún 2016 

Účtovná hodnota 

30. jún 2016 

Pridružené podniky Štát %  

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 81 

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 53 

Ergosud S.p.A. Taliansko 50,00 42 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Polsko 38,93 24 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Nemecko 50,00 21 

Pražská teplárenská Holding a.s. Česká republika 49,00 14 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau Nemecko 48,96 4 

Energotel, a.s. Slovensko 20,00 2 

Celkom  - 241 

 

V miliónoch EUR 
 

Vlastnícky podiel 

31. december 2015 

Účtovná hodnota 

31. december 2015 

Pridružené podniky Štát %  

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 85 

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 49 

Ergosud S.p.A. Taliansko 50,00 45 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Polsko 38,93 35 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH Nemecko 50,00 21 

Pražská teplárenská Holding a.s. Česká republika 49,00 7 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau Nemecko 48,96 4 

Energotel, a.s. Slovensko 20,00 1 

Celkom  - 247 

Skupina má nasledovné podiely na zisku (strate) pridružených podnikov: 

V miliónoch EUR 

 
Vlastnícky podiel 

30. jún 2016 

Podiel na zisku 

(strate) za obdobie 

šiestich mesiacov 

končiace  

30. júna 2016 

Pridružené podniky Štát %  

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 3 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Nemecko 50,00 1 

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 -1 

Ergosud S.p.A. Taliansko 50,00 -3 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Polsko 38,91 -12 

Celkom  - -12 
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V miliónoch EUR 

 
Vlastnícky podiel 

30. jún 2015 

Podiel na zisku 

(strate) za obdobie 

šiestich mesiacov 

končiace  

30. júna 2015 

Pridružené podniky  Štát %  

POZAGAS a.s. Slovensko 41,30 4 

Kraftwerk Schkopau GbR Nemecko 41,90 -1 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Polsko 38,91 -2 

Celkom  - 1 

 

Súhrnné finančné informácie o samostatných pridružených podnikoch vykázaných v 100% výške                               

k 30. júnu 2016 a za obdobie šiestich mesiacov vtedy končiace. 

V miliónoch EUR        

Pridružené podniky Tržby 

Zisk 

(strata) 

Ostatný 

komplexný 

výsledok 

Komplexný 

výsledok 

celkom Majetok Záväzky 

Vlastné 

imanie 

Pražská teplárenská Holding a.s. 28 *28 - *28 121 7 114 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 16 3 - 3 224 119 105 

Kraftwerk Schkopau 

Betriebsgesellschaft GmbH(1) 49 1 - 1 9 9 - 

Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgung GmbH(1) 23 2 - 2 63 34 29 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - 

Webau(1) 3 - - - 15 8 7 

POZAGAS a.s. 15 5 - 5 94 18 76 

Przedsiebiorstwo Górnicze 

Silesia Sp. z o.o. 46 -32 - -32 247 280 -33 

Celkom 180 7 - 7 773 475 298 

*  Zisk (strata) predstavuje predovšetkým prijaté dividendy od Pražská teplárenská a.s. 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov  

V miliónoch EUR     

Pridružené podniky 

Neobežný 

majetok 

Obežný 

majetok 

Neobežné 

záväzky 

Obežné 

záväzky 

Pražská teplárenská Holding a.s. 86 35 - 7 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 19 205 10 109 

Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft 

GmbH(1) - 9 - 9 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH(1) 35 28 12 22 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau(1) 14 1 1 7 

POZAGAS a.s. 56 38 16 2 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 196 51 247 33 

Celkom 406 367 286 189 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov   
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Súhrnné finančné informácie o samostatných pridružených podnikoch vykázaných v 100% výške                               

k 31. decembru 2015 a za rok končiaci sa 31. decembra 2015. 

V miliónoch EUR        

Pridružené podniky Tržby 

Zisk 

(strata) 

Ostatný 

kom-

plexný 

výsledok 

Komplexný 

výsledok 

celkom 

Majetok Záväzky 

Vlastné 

imanie 

Pražská teplárenská Holding a.s. 13 *13 - *13 100 - 100 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 32 6 - 6 222 120 102 

Kraftwerk Schkopau 

Betriebsgesellschaft GmbH(1) 102 - - - 9 9 - 

Mitteldeutsche Umwelt- und 

Entsorgung GmbH(1) 51 4 - 4 62 35 27 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - 

Webau(1) 5 - - - 15 9 6 

POZAGAS a.s. 29 11 - 11 89 18 71 

Przedsiebiorstwo Górnicze 

Silesia Sp. z o.o. 80 -10 - -10 246 253 -7 

Celkom 312 24 - 24 743 444 299 

*  Zisk (strata) predstavuje predovšetkým prijaté dividendy od Pražská teplárenská a.s. 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov.  

V miliónoch EUR     

Pridružené podniky 

Neobežný 

majetok 

Obežný 

majetok 

Neobežné 

záväzky 

Obežné 

záväzky 

Pražská teplárenská Holding a.s. 93 7 - - 

Kraftwerk Schkopau GbR(1) 21 201 11 109 

Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft 

GmbH(1) - 9 - 9 

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung 

GmbH(1) 36 26 23 12 

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau(1) - 15 1 8 

POZAGAS a.s. 56 33 15 3 

Przedsiebiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. 206 40 189 64 

Celkom 412 331 239 205 

(1) Údaje z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa nemeckých účtovných predpisov.  
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18. Zásoby 
 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Materiál a dodávky 55  56 

 Náhradné diely 42  35 

 Palivo 36  39 

 Odkrývka (nadložie) 27  26 

 Nedokončená výroba 10  5 

 Hotové výrobky a tovar 2  3 

 Celkom 172  164 

K 30. júnu 2016 bolo na zásoby v hodnote 27 miliónov EUR (31. december 2015: 28 miliónov EUR) 

zriadené záložné právo.  

 

19. Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Pohľadávky z obchodného styku 335  441 

 Preddavky 83  62 

 Príjmy budúcich období 76  77 

 Odhadované pohľadávky 75  48 

 Ostatné pohľadávky a ostatný majetok 25  22 

 Opravné položky k nedobytným pohľadávkam -17  -14 

 Celkom 577  636 

     

 Neobežné 38  48 

 Obežné 539  588 

 Celkom 577  636 

K 30. júnu 2016 bolo na pohľadávky z obchodného styku v obstarávacej hodnote 51 miliónov EUR 

miliónov (31. december 2015: 74 miliónov EUR) zriadené záložné právo.  

20. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Bežné účty v bankách 1 192  641 

 Termínované vklady 138  65 

 Zmenky vystavené bankami 18  - 

 Celkom 1 348  706 

Termínované vklady a zmenky vystavené bankami s pôvodnou splatnosťou najviac tri mesiace sa 

klasifikujú ako ekvivalenty peňažných prostriedkov. 

K 30. júnu 2016 bolo na ekvivalenty peňažných prostriedkov vo výške 205 miliónov (31. december 2015: 

168 miliónov EUR) zriadené záložné právo. 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 

nepredstavujú peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať.  

K 30. júnu 2016 zahŕňala hodnota peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov 318 

miliónov EUR (vykázané v EP Energy) obdržaných v súvislosti s vnútroskupinovému vyradení spoločnosti 

JTSD Group (predaj z EP Energy do EPH), ktoré nastalo 1. apríla 2016.  
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21. Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 

K 30. júnu 2016 sú peňažné prostriedky spoločnosti Eggborough Power Limited v hodnote 40 miliónov 

EUR (31. december 2015: 38 miliónov EUR ) založené. 28 miliónov EUR (31. december 2015: 27 miliónov 

EUR) predstavuje zálohu poskytnutú spoločnosťou EPL penzijnému fondu, kde zostanú tieto peňežné 

prostriedky uložené, kým nebude eliminované riziko deficitu financovania dôchodkového systému.  

5 miliónov EUR (31. december 2015: 6 miliónov EUR) predstavuje zálohu pre Agentúru na ochranu 

životného prostredia (“Environment Agency”) v súvislosti s budúcimi závazkami spoločnosti EPL ohľadne 

úložiska uhoľného popola.  

7 miliónov EUR (31. december 2015: 0 miliónov EUR) predstavuje bankovú zálohu k úverovej linke v 

bankovom automatickom klíringovom systéme a ostatné platby.  

0 miliónov EUR (31. december 2015: 5 miliónov EUR) predstavuje zálohu uloženú u regulátora Národnej 

siete (“National Grid”). Tieto peňažné prostriedky umožnňujú EPL účastniť sa systému vyrovnávania 

napätia v sieti vo Velkej Británii (pri nadbytku podávajú dodávatelia cenové „ponuky“ na prerušenie 

dodávok, pri nedostatku regulátor „ponúka“ výrobcom krátkodobé zmluvy na dodávky energie).  

K 31. prosinci 2015 predstavuje hodnota 250 miliónov EUR peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné 

disponovať, pre vlastníka 51% podielu na akciách spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., ktoré boli priznané 

a vyplatené vo forme dividend počas roka 2016 (k faktickému vyplateniu dividendy došlo 22. februára 

2016). SPPI túto čiastku vložila na zvláštny bankový účet a bola oprávnena použiť tieto prostriedky len za 

účelom výplaty týchto dividend v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

22. Daňové pohľadávky 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

 Daň z pridanej hodnoty 71  59 

 Daň z príjmov 23  18 

 Energetická daň 1  3 

 Ostatné daňové pohľadávky 2  3 

 Celkom 97  83 

 

23. Majetok a záväzky určené na predaj a ukončené činnosti  

K 31. decembru 2015 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 závazky už nie sú vykazované ako majetok určený na predaj. 

24. Odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky 

K 30. júnu 2016 bola hodnota odloženého daňového záväzku, netto 1 062 miliónov EUR 

(31. december 2015: 1 056 miliónov EUR) a pozostáva z odloženej daňovej pohľadávky v hodnote 

59 miliónov EUR (31. december 2015: 63 miliónov EUR) a odloženého daňového záväzku v hodnote 1 121 

miliónov EUR (31. december 2015: 1 119 miliónov EUR). 
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25. Vlastné imanie 

Základné imanie a emisné ážio 

Schválené, upísané základné imanie, ktoré bolo splatené v plnej výške, pozostáva k 30. júnu 2016 z 

28 946 239 kmeňových akcií v menovitej hodnote 100 Kč na akciu (31. december 2015: 57 892 478 akcií) 

a 2 155 568 900 kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Kč na akciu (31. december 2015: 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.  

30. jún 2016 Počet akcií  

Vlastnícky 

podiel  

Hlasovacie 

práva 

 1 Kč  100 Kč  %  % 

        

BIQUES LIMITED (súčasť spoločnosti 

J&T PARTNERS I L.P.) 236 085 576  12 537 213  25,66  25,66 

EP Investment S.à r.l.  

(vlastnená Danielom Křetínským) 1 683 397 724  1 935 906  37,17  37,17 

MILEES LIMITED (súčasť spoločnosti 

J&T PARTNERS II L.P.) 236 085 600  14 473 120  37,17  37,17 

Celkom 2 155 568 900  28 946 239  100,00  100,00 

 

31. december 2015 Počet akcií  

Vlastnícky 

podiel  

Hlasovacie 

práva 

 1 Kč  100 Kč  %  % 

        

BIQUES LIMITED (súčasť spoločnosti 

J&T PARTNERS I L.P.) 236 085 700  14 473 120  18,52  33,33 

EP Investment S.à r.l.  

(vlastnená Danielom Křetínským) 1 683 397 600  -  18,52  33,33 

MILEES LIMITED (súčasť spoločnosti 

J&T PARTNERS II L.P.) 236 085 600  14 473 119  18,52  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 

(1) V roku 2014 spoločnosť EPH obstarala 44,44 % vlastných akciách od spoločnosti TIMEWORTH HOLDINGS 

LIMITED. K 31. decembru 2014 boli tieto akcie vykázané v rámci vlastného imania spoločnosti EPH a                                  

22. januára 2016 boli zrušené. 
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Odsúhlasenie počtu akcií na začiatku a na konci účtovného obdobia je uvedené nižšie: 

  Počet akcií 

30. jún 2016 

  1 Kč  100 Kč 

     

 Akcie na začiatku účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 

 Vlastné akcie zrušené 22. januára 2016 -1 145 530 340  -28 946 239 

 Akcie na konci účtovného obdobia 2 155 568 900  28 946 239 

 
  Počet akcií 

31. december 2015 

  1 Kč  100 Kč 

     

 Akcie na začiatku účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 

 Akcie na konci účtovného obdobia 3 301 099 240  57 892 478 

Fondy vykázané vo vlastnom imaní predstavujú nasledovné položky: 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Fond zo zabezpečenia 24  -30 

 Ostatné kapitálové fondy z kapitálových vkladov 23  23 

 Nedistribuovateľné fondy 6  6 

 Fond z precenenia na reálnu hodnotu -4  -4 

 Ostatné kapitálové fondy -54  -54 

 Rezervný fond z kurzových rozdielov -71  -78 

 Celkom -76  -137 

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 uskutočňoval podľa národných 

právnych predpisov. K 30. júnu 2016 bol vykázaný zákonný rezervný fond vo výške 6 miliónov EUR         

(31. december 2015: 6 miliónov 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 zákonný rezervný fond použitý na výplatu dividend.  

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 miliónov EUR v dôsledku predaja určitých 

dcérskych spoločností. Suma zodpovedá nielen cenovým rozdielom priamo priradeným k predaným 
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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 56 miliónov EUR z dôvodu, že niektoré dcérske 

spoločnosti boli vyčlenené do spoločnosti EP Industries, a. s. v súvislosti s rozdelením nepeňažných 

dividend. 

V roku 2013 sa ostatné kapitálové fondy zvýšili o 1 milión EUR v dôsledku procesu reštrukturalizácie 

v skupine SPP . 

Fond 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 31 – Finančné nástroje). 

Emisné ážio 

Spolu s vyššie uvedenými fondami vlastného imania Spoločnosť vykázala v roku 2012 emisné ážio vo 

výške 64 miliónov EUR. Viac informácií o emisií akcií je uvedených v bode 1 – Všeobecné informácie. 

Rezervný fond na vlastné akcie 

K 22. januáru 2016 boli vlastné akcie zrušené a rozdiel medzi nákupnou cenou a menovitou hodnotou akcií 

vo výške 932 miliónov EUR pôvodne vykázaný ako rezervný fond na vlastné akcie bol rozpustený do 

vlastného imania. 

26. Zisk na akciu 

Základný zisk na akciu 

Základný zisk na akciu v eurách na 1 000 Kč menovitej hodnoty akcie je 0,01 (30. júna 2015: 0,02). 

Výpočet základného zisku na akciu k 30. júnu 2016 vychádzal zo zisku priraditeľného kmeňovým 

akcionárom vo výške 75 miliónov EUR (30. jún 2015: EUR 98 miliónov EUR), a z váženého priemerného 

počtu 5 050 miliónov vydaných kmeňových akcií (30. jún 2015: 5 050 miliónov). 

Vážený priemerný počet kmeňových akcií k 30. júnu 2016 

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  5 367 
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Vážený priemerný počet kmeňových akcií k 30. júnu 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  -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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27. Nekontrolujúci podiel 

30. jún 2016 

V miliónoch EUR 

Pražská 

teplárenská a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti 

Stredoslovenská 

energetika, a.s. a 

jej dcérske 

spoločnosti 

NAFTA a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti 

 

SPP 

Infrastructure, 

a.s. a jej dcérske 

spoločnosti(3) 

EP Produzione 

Centrale 

Livorno 

Ferraris S.p.A. 

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 30. júnu 2016 79 364 83 1 194 54 19 1 793 

Zisk (strata) priraditeľný nekontrolujúcim podielom 

za obdobie šiestich mesiacov končiace 30. júna 2016 18 12 12 131 4 - 177 

Dividendy -16 -35 -35 -231 - -9 -326 

        

Informácie z výkazu finančnej pozície(2)        

Majetok celkom 447 1 076 687 5 891 244   

z toho:   neobežný 288 859 652 5 159 154   

obežný 159 217 35 732 90   

Záväzky celkom 135 363 388 3 216 27   

z toho:   neobežné 33 189 305 2 751 8   

obežné 102 174 83 465 19   

Vlastné imanie 312 713 299 2 675 217 - - 

        

Informácie z výkazu komplexného výsledku(2)        

Výnosy celkom 206 457 85 640 73   

z toho:   prijaté dividendy - - - 1 -   

Zisk po zdanení 59 23 38 329 17   

Ostatný komplexný výsledok celkom, po zdanení - - - -11 -   

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie(2) 59 23 38 318 17 - - 

        

Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov(2) 56 17 - 209 -7   

(1) Hlavné miesto podnikania dcérskych spoločností a pridružených podnikov je premenlivé (viac informácií viz bod 35 – Podniky v Skupine). 

(2) Finančné údaje boli odvodené z finančných výkazov zostavených v súlade s lokálnymi účetnými štandardami. 

(3) Okrem spooločnosti NAFTA a.s. a jej dcérskych spoločností a spoločnosti SPP Storage, s.r.o. 
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31. december 2015 

 

V miliónoch EUR 

Pražská 

teplárenská a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti 

Stredoslovenská 

energetika, a.s. a 

jej dcérske 

spoločnosti 

NAFTA a.s. 

a jej dcérske 

spoločnosti 

 

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 85 386 105 1 285 50 33 1 944 

Zisk (strata) priraditeľný nekontrolujúcim podielom 

za rok 5 39 33 256 4 7 344 

Dividendy -8 -28 -32 -564 - - -632 

        

Informácie z výkazu finančnej pozície(2)        

Majetok celkom 383 1 083 759 6 048 241   

z toho:   neobežný 327 850 689 5 086 159   

obežný 56 233 70 962 82   

Záväzky celkom 69 327 394 3 340 42   

z toho:   neobežné 39 179 306 3 013 14   

obežné 30 148 88 327 28   

Vlastné imanie 314 756 365 2 708 199 - - 

        

Informácie z výkazu komplexného výsledku(2)        

Výnosy celkom 242 948 216 1 232 106   

z toho:   prijaté dividendy - - - 1 -   

Zisk po zdanení 21 76 107 554 16   

Ostatný komplexný výsledok celkom, po zdanení - - - 23 -   

Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie(2) 21 76 107 577 16 - - 

        

Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov(2) 1 17 -51 -28 9   

(1) Hlavné miesto podnikania dcérskych spoločností a pridružených podnikov je premenlivé (viac informácií viz bod 35 – Podniky v Skupine). 

(2) Finančné údaje boli odvodené z finančných výkazov zostavených v súlade s lokálnymi účetnými štandardami. 

(3) Okrem spoločnosti NAFTA a.s. a jej dcérskych spoločností  

(4) Údaje sa týkajú Spoločnosti po dátume obstarania. 
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28. Úvery a pôžičky 
 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Vydané dlhopisy v umorovanej hodnote 3 053  3 337 

 Úvery poskytnuté úverovými inštitúciami 2 484  1 686 

 Úvery poskytnuté inými ako úverovými inštitúciami 46  23 

 Záväzky z finančného lízingu 15  16 

 Revolvingový úver -  145 

 Kontokorentný úver -  20 

 Celkom 5 598  5 227 

     

 Neobežné 5 138  4 851 

 Obežné 460  376 

 Celkom 5 598  5 227 

Informácie o reálnej hodnote 

Nasledujúca tabuľka uvádza reálnu hodnotu úročených nástrojov vykazovaných v umorovanej hodnote: 

 V miliónoch EUR              30. jún 2016          31. december 2015 

 

 

Účtovná  

hodnota 

Reálna 

hodnota 

Účtovná  

hodnota 

Reálna 

hodnota 

  3 053 3 197 3 337 3 400 

 Vydané dlhopisy v umorovanej hodnote 2 484 2 477 1 686 1 689 

 Úvery poskytnuté úverovými 

inštitúciami 46 50 23 24 

 Úvery poskytnuté inými ako úverovými 

inštitúciami 15 16 16 16 

 Záväzky z finančného lízingu - - 145 145 

 Revolvingový úver - - 20 20 

 Kontokorentný úver 5 598 5 740 5 227 5 294 

 

Všetky úročené finančné nástroje držané v umorovanej hodnote sú zaradené do úrovne 2 v hierarchii reálnej 

hodnoty. 
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29. Rezervy 
V miliónoch EUR Zamestnanecké 

požitky 

Rezerva na 

emisné kvóty 

Stratové zmluvy  Rezerva na 

súdne prípady a 

spory 

Rezerva na uvedenie do 

pôvodného stavu a na 

vyradenie z prevádzky 

Ostatné  Celkom 

Stav k 1. januáru 2016  120 102 70 9 691 4 996 

Rezervy vytvorené počas účtovného 

obdobia 13 34 - - 3 1 51 

Rezervy použité počas účtovného 

obdobia -16 -88 -1 - -3 -1 -109 

Rezervy rozpustené počas účtovného 

obdobia - - -7 - -6 - -13 

Obstaranie v podnikovej kombinácii(1) - - - - 11 - 11 

Úročenie (zrušenie odúročenia)* - - - - 6 - 6 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien -1 -3 - - -11 - -15 

Stav k 30. júnu 2016 116 45 62 9 691 4 927 

        

Neobežné 71 - 62 - 680 2 815 

Obežné 45 45 - 9 11 2 112 

*  Úročenie je zahrnuté v nákladových úrokoch. 

(1) Obstaranie spoločnosti Lynemouth Power Limited 

 

V miliónoch EUR Zamestnanecké 

požitky 

Rezerva na 

emisné kvóty  

Rezerva na súdne 

prípady a spory 

Rezerva na uvedenie do pôvodného 

stavu a na vyradenie z prevádzky 

Ostatné  Celkom 

Stav k 1. januáru 2015 102 38 - 426 30 596 

Rezervy vytvorené počas účtovného 

obdobia 13 18 7 - 5 43 

Rezervy použité počas účtovného 

obdobia -19 -71 - -4 - -94 

Rezervy rozpustené počas účtovného 

obdobia -2 - - -1 - -3 

Obstaranie v podnikovej kombinácii(1) 12 50 1 73 4 140 

Úročenie (zrušenie odúročenia)* 1  - 7 - 8 

Vplyv pohybu kurzov cudzích mien 1 3 - 3 - 7 

Stav k 30. júnu 2015 108 38 8 504 39 697 

       

Neobežné 66 - - 501 1 568 

Obežné 42 38 8 3 38 129 

*  Úročenie je zahrnuté v nákladových úrokoch. 

(1) Obstaranie spoločnosti Eggborough Holdco 2 S.à r.l. a jej dcérskej spoločnosti 
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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 požitky 

Skupina vykázala významnú sumu ako rezervu na dlhodobé zamestnanecké požitky 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 116 miliónov EUR (31. december 2015: EUR 120 miliónov 

EUR) bola vykázaná spoločnosťami Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH, Elektrárny 

Opatovice, a.s., Mining Services a Engineering Sp. z o.o., Pražská teplárenská, a.s., PT měření, 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., Centro Energia Ferrara a Fiume Santo S.p.A. 

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 uvedenie do pôvodného stavu a na vyradenie z prevádzky  

Rezerva vo výške 691 miliónov EUR (31. december 2015: 691 miliónov EUR) bola vykázaná 

predovšetkým spoločnosťami JTSD Braunkohlebergbau GmbH (233 miliónov EUR; 31. december 2015: 

230 miliónov EUR), EP Produzione S.p.A. (108 million; 31. december 2015: 107 miliónov EUR), 

Helmstedter Revier GmbH (84 miliónov EUR; 31. december 2015: 85 miliónov EUR), NAFTA a.s. 

(96 miliónov EUR; 31. december 2015: 99 miliónov EUR), Eggborough Power Limited (69 miliónov EUR; 

31. december 2015: 78 miliónov EUR), Fiume Santo S.p.A. (EUR 66 miliónov EUR; 31. december 2015: 

67 miliónov EUR), SPPI Group (bez spoločností NAFTA a.s. a SPP Storage, s.r.o k 30. júnu 2016 a bez 

spoločnosti NAFTA a.s. k 31. decembru 2015) (13 miliónov EUR; 31. december 2015: 13 miliónov EUR). 

30. Výnosy budúcich období 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Štátne dotácie 49  46 

 Bezodplatne nadobudnutý majetok 17  16 

 Ostatné výnosy budúcich období 49  47 

 Celkom 115  109 

 
 Neobežné 79  97 

 Obežné 36  12 

 Celkom 115  109 

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 49 miliónov EUR (31. december 2015: 46 miliónov EUR) predstavujú 

predovšetkým dotácie spoločnostiam Elektrárny Opatovice, a.s. vo výške 24 miliónov EUR (31. december 

2015: 22 miliónov EUR), Alternative Energy, s.r.o. vo výške 5 miliónov EUR (31. december 2015: 

5 miliónov EUR), SPP Infrastructure, a.s. vo výške 11 miliónov EUR (31. december 2015: 11 miliónov 

EUR) a United Energy a.s. vo výške 6 miliónov EUR (31. december 2015: 5 miliónov EUR). Spoločnosti 
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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 49 miliónov EUR (31. december 2015: 47 miliónov 

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 (26 miliónov EUR; 31. december 2015: 25 miliónov EUR), príspevky hradené 

zákazníkmi v súvislosti s obstaraním hmotného majetku (17 miliónov EUR; 31. december 2015: 

16 miliónov EUR) a príspevky na obnovu hmotného majetku v distribučnej sieti hradené zákazníkmi 

(3 milióny EUR; 31. december 2015: 4 milióny EUR). 

31. Finančné nástroje 

Finančné nástroje a ostatný finančný majetok 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Majetok vykazovaný v umorovanej hodnote    

 Úvery iným ako úverovým inštitúciám 345  275 

 Akcie držané na predaj v obstarávacej cene 86  86 

 Iné krátkodobé vklady (určené na investičné účely) 1  - 

 Celkom 432  361 

     

 Majetok vykazovaný v reálnej hodnote    

 Zabezpečenie: z toho 125  93 
 Zabezpečenie peňažných tokov menovými derivátmi 81  - 

 Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými derivátmi 44  67 

 Zabezpečenie reálnej hodnoty komoditnými derivátmi  -  23 

 Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými swapmi -  2 

 Zabezpečenie peňažných tokov ostatnámi derivátmi -  1 

 Účel riadenia rizík: z toho  8  6 
 Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu  7  5 

 Menové forwardy vykázané k obchodovaniu  1  1 

     

 Celkom 133  99 

 
 Neobežné 247  151 

 Obežné 318  309 

 Celkom 565  460 

Finančné nástroje a ostatné finančné záväzky 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Záväzky vykazované v umorovanej hodnote    

 Vydané zmenky v umorovanej hodnote 55  83 

 Celkom 55  83 

     

 Záväzky vykazované v reálnej hodnote    

 Zabezpečenie: z toho 51  10 
 Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokovými swapmi  34  - 

 Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými swapmi 16  6 

 Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými derivátmi 1  4 

 Účel riadenia rizík: z toho  13  27 
 Úrokové deriváty vykázané k obchodovaniu  11  9 

 Menové forwardy vykázané k obchodovaniu 1  12 

 Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu  1  6 

 Celkom 64  37 
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 Neobežné 26  32 

 Obežné 93  88 

 Celkom 119  120 

Realizovateľné akcie v obstarávacej cene predstavujú predovšetkým 10% podiel v spoločnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. (76 miliónov EUR; 31. december 2015: 76 miliónov 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 miliónoch EUR 30. jún 2016 30. jún 2016 30. jún 2016 30. jún 2016 

 Menovitá 

hodnota – 

nákup 

Menovitá 

hodnota – 

predaj 

Reálna 

hodnota – 

nákup 

Reálna  

hodnota – 

predaj 

     

Zabezpečenie: z toho 3 006 -2 878 125 -51 
Zabezpečenie peňažných tokov menovými 

derivátmi 1 510 -1 382 81 - 
Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými 

derivátmi - - 44 -1 
Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokovými 

swapmi 1 258 -1 258 - -34 
Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 235 -235 - -16 
Zabezpečenie peňažných tokov menovými 

forwardmi  3 -3 - - 

Účel riadenia rizík: z toho 791 -779 8 -13 
Komoditné deriváty vykázané k 

obchodovaniu 357 -354 7 -1 
Menové forwardy vykázané k obchodovaniu 215 -206 1 -1 

     
Úrokové deriváty vykázané k obchodovaniu 219 -219 - -11 

Celkom 3 797 -3 657 133 -64 

 

V miliónoch EUR 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 -493 93 -10 
Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými 

derivátmi 258 -258 67 -4 
Zabezpečenie reálnej hodnoty komoditnými 

derivátmi - - 23 - 
Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi 235 -235 2 -6 
Zabezpečenie peňažných tokov ostatnými 

derivátmi - - 1 - 

Účel riadenia rizík: z toho 1 594 -1 589 6 -27 
Menové forwardy vykázané k obchodovaniu 676 -675 1 -12 
Úrokové deriváty vykázané k obchodovaniu 582 -582 - -9 
Komoditné deriváty vykázané k 

obchodovaniu 336 -332 5 -6 

Celkom 2 087 -2 082 99 -37 

V priebehu roku 2016 spoločnosť Lynemouth Power Limited uzatvorila niekoľko forwardových zmlúv, 

ktoré sú účtované ako menové forwardy určené k zaisteniu peňažných tokov z očakávaného nákupu 
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biomasy. Biomasa bude použitá ako palivo pre elektráreň, po plánovanej prestavbe, na spaľovanie biomasy. 

Dopad uzatvorených zmlúv do vlastného imania k 30.6.2016 činí 70 miliónov EUR. 

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 („own use exemption”) podľa 

štandardu IAS 39.5.  

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; 

 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). 

 30. jún 2016 

V miliónoch EUR Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkom 

Finančný majetok vykazovaný v reálnej 

hodnote: 

    

Zabezpečenie: z toho - 125 - 125 

Zabezpečenie peňažných tokov menovými 

derivátmi - 81 - 81 

Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi - 44 - 44 

Účel riadenia rizík: z toho - 8 - 8 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu - 7 - 7 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 1 - 1 

     

Celkom - 133 - 133 

     

Finančné záväzky vykazované v reálnej 

hodnote:     

Zabezpečenie: z toho - 51 - 51 

Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokovými 

derivátmi - 34 - 34 

Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi - 16 - 16 

Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi - 1 - 1 

Účel riadenia rizík: z toho - 13 - 13 

Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu - 11 - 11 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 1 - 1 

Komoditné deriváty vykázané k obchodovaniu - 1 - 1 

Celkom - 64 - 64 
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 31. december 2015 

V miliónoch EUR Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkom 

Finančný majetok vykazovaný v reálnej 

hodnote: 

    

Zabezpečenie: z toho - 93 - 93 
Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi - 67 - 67 
Zabezpečenie reálnej hodnoty komoditnými 

derivátmi - 23 - 23 
Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi - 2 - 2 
Zabezpečenie peňažných tokov ostatnými 

derivátmi - 1 - 1 
Účel riadenia rizík: z toho - 6 - 6 

Komoditné deriváty vykázané k 

obchodovaniu - 5 - 5 
Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 1 - 1 

Celkom - 99 - 99 

     

Finančné záväzky vykazované v reálnej 

hodnote:     

Zabezpečenie: z toho - 10 - 10 
Zabezpečenie peňažných tokov úrokovými 

swapmi - 6 - 6 
Zabezpečenie peňažných tokov komoditnými  

derivátmi - 4 - 4 
Účel riadenia rizík: z toho - 27 - 27 

Menové forwardy vykázané k obchodovaniu - 12 - 12 
Úrokové swapy vykázané k obchodovaniu - 9 - 9 
Komoditné deriváty vykázané k 

obchodovaniu - 6 - 6 

Celkom - 37 - 37 

V obdobiach končiacich k 30. júnu 2016 ani k 31. decembru 2015 nedošlo k žiadnemu presunu medzi 

úrovňami reálnej hodnoty. 

Nasledujúca tabuľka uvádza reálnu hodnotu finančných nástrojov vykazovaných v umorovanej hodnote: 

 V miliónoch EUR                30. jún 2016             31. december 2015 

  Účtovná 

hodnota 

Reálna  

hodnota 

Účtovná 

hodnota 

Reálna  

hodnota 

 Finančný majetok     

 Úvery iným ako úverovým inštitúciám 345 370 275 356 

 Realizovateľné akcie v obstarávacej cene, 

netto* 86 (1)- 86 (1)- 

 Iné krátkodobé vklady (určené na investičné 

účely) 1 1 - - 

 Celkom 432 371 361 356 

      

 Finančné záväzky     

 Vydané zmenky v umorovanej hodnote 55 52 83 83 

 Celkom 55 52 83 83 

* 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 honotu nie je nutné vykazovať.  

Všetky finančné nástroje v umorovanej hodnote sú zaradené do úrovne 2 v hierarchii reálnych hodnôt. 
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32. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky  
 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Záväzky z obchodného styku 333  413 

 Prijaté preddavky 133  121 

 Záväzky z dividend voči vlastníkom  71  - 

 Výdavky budúcich období 67  80 

 Mzdové záväzky 66  86 

 Odhadované záväzky 41  39 

 Ostatné daňové záväzky 25  49 

 Nevyfakturované dodávky 17  24 

 Záväzky z odloženého vyplatenia predchádzajúceho akcionára(1) 6  6 

 Ostatné záväzky 45  56 

 Celkom 804  874 

     

 Neobežné 53  121 

 Obežné 751  753 

 Celkom 804  874 

(1) V roku 2015 Skupina EPH obstarala spoločnosť Budapesti Erömü Zrt. Skupina EPH vykázala k cene obstarania naviac 

ešte aj dodatočný záväzok v hodnote 6 miliónov EUR ako pravdepodobnú budúcu platbu predchádzajúcemu 

vlastníkovi, v prípade splnenia podmienok zmluvy. 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky neboli zabezpečené k 30. júnu 2016 alebo k                              

31. decembru 2015.  

K 30. júnu 2016 alebo k 31. decembru 2015 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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33. Finančné povinnosti a podmienené záväzky  

Podsúvahové záväzky 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Poskytnutý záloh – cenné papiere 9 193  7 195 

 Poskytnuté záruky 1 020  976 

 Ostatný poskytnutý záloh 1 009  1 802 

 Celkom 11 222  9 973 

 

Poskytnutý zálohy predstavujú cenné papiere jednotlivých spoločností Skupiny použité ako záruka pri 

externom financovaní. 

17. marca 2016 bolo zastavených 50% mínus jedna akcia základného imania EP Energy, zastavilo sa 

základné imanie Czech Gas Holding Investment B.V. (“CGHI”), EPH Gas holding B.V. (“EPHGH”) a 

Slovak Gas Holding B.V. (“SGH”) v rámci refinancovania EP Infrastructure, a.s. 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a obchodné pohľadávky SGH boli tiež zastavené také v rámci 

refinancovania EP Infrastructure, a.s.. Tieto zástavy sú zahrnuté v ostatných poskytnutých zástavách nižšie.  

Poskytnuté záruky 

Poskytnuté záruky zahŕňajú predovšetkým záruky vo výške 813 miliónov EUR (31. december 2015: 

803 miliónov EUR), ktoré boli použité ako záruky pri externom financovaní a zmluvách na budúcu 

dodávku energií vo výške 200 miliónov EUR (31. december 2015: 163 miliónov EUR).  
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Ostatné poskytnuté zástavy 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Poskytnuté úvery(1) 364  1 157 

 Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 362  374 

 Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 205  168 

 Pohľadávky z obchodného styku 51  74 

 Zásoby 27  28 

 Investície v nehnuteľnostiach -  1 

 Celkom 1 009  1 802 

(1) Celková hodnota poskytnutých úverov zahŕňa úver vrámci skupiny vo výške 350 miliónov EUR (31. december 2015: 

846 miliónov EUR). 

Podsúvahový majetok 

 V miliónoch EUR 30. jún 2016  31. december 2015 

     

 Prijaté prísľuby 299  243 

 Ostatné prijaté garancie a záruky 123  133 

 Celkom 422  376 

Prijaté prísľuby 

Prijaté prísľuby predstavujú predovšetkým zmluvy na budúcu dodávku energií vo výške 102 miliónov EUR 

(31. december 2015: 120 miliónov EUR) a podmienenú pohľadávku vzťahujúcu sa k energii z 

obnoviteľných zdrojov vo výške 111 miliónov EUR (31. december 2015: 73 miliónov EUR) vykázané 

spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s., ktorý predstavuje podmienenú pohľadávku vzťahujúcu sa 

k energii z obnoviteľných zdrojov za roky 2016 a 2015 (31. december 2015: podmienená pohľadávka 

zahŕňa rok 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 šiestich mesiacov končiace sa 30. júna 2016, 

SSE vykázalo stratu vo výške 36 miliónov EUR (30. jún 2015: 22 miliónov 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 2016 do 30. júna 2016. Strata neberie do úvahy 

efekty z vykázania a rozpustenia časového rozlíšenia, ako je opísané nižšie. Podľa aktuálneho regulačného 

rámca budú straty vzniknuté v rokoch 2015 a 2016 kompenzované do dvoch rokov, tj. príslušným zvýšením 

príjmu z TPS v rokoch 2017 a 2018 (straty za roky 2013 a 2014 v rokoch 2015 a 2016). Strata za rok 2016 

je zahrnutá vo vyššie uvedenej podmienenej pohľadávke vo výške 111 miliónov EUR (31. december 2015: 

73 miliónov EUR). Na základe rozhodnutia ÚRSO z decembra 2015, bola výsledná pohľadávka v hodnote  

77 miliónov EUR z roka 2014 vykázaná ako časové rozlíšenie v konsolidovanom výkaze finančnej pozície 

k 31. decembru 2015 a bude obdržaná počas roka 2016; za šesťmesačné obdobie končiace 30. júna 2016, 

SSE presunulo časové rozlíšenie v hodnote 38 miliónov EUR do výkazu zisku a straty (30. jún 2015: 

21 miliónov EUR). Výsledná podmienená pohľadávka z roka 2015, o ktorej sa očakáva, že bude schválená 

ÚRSO v druhej polovici roka 2016 bola proporčne vykázaná ako časové rozlíšenie v hodnote 37 miliónov 

EUR počas roka 2016 (30. jún 2015: 27 miliónov EUR). Skupina pohľadávku za rok 2016 ešte nevykázala, 

pretože v súčasnosti nespĺňa kritéria na jej vykázanie stanovené IFRS prijatými Európskou úniou a bude 

vykázaná v priebehu roka 2017 potom ako obdrží od ÚRSO potvrdenie o presnej hodnote.  

Ostatné prijaté garancie a záruky 

Ostatné prijaté garancie a záruky predovšetkým zahŕňajú prijaté záruky v hodnote 86 miliónov EUR 

(31. december 2015: 96 miliónov EUR) vykázané spoločnosťou SPP Infrastructure, a.s. a 33 miliónov EUR 

(31. december 2015: 33 miliónov EUR) vykázaných spoločnosťou NAFTA a.s. ako záruku za dopravné 

služby a investičnú činnosť.   
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34. 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 30. júnu 2016 a k 31. decembru 2015: 

V miliónoch EUR Pohľadávky a 

ostatný finančný 

majetok 

Záväzky a 

ostatné 

finančné 

záväzky 

Pohľadávky a 

ostatný finančný 

majetok 

Záväzky a 

ostatné 

finančné 

záväzky 

 30. jún 

2016 

30. jún 

2016 

31. december 

2015 

31. december 

2015 

     

Najvyšší kontrolujúci akcionár 49 - 41 - 

Spoločnosti kontrolované najvyšším 

kontrolujúcim akcionárom 3 - 4 1 

Pridružené podniky 59 29 33 8 

Ostatné spriaznené osoby - 59 - 66 

Celkom 111 88 78 75 

(b) Prehľad transakcií so spriaznenými osobami za obdobie končiace 30. júna 2016 a 30. júna 

2015: 

V miliónoch EUR Výnosy Náklady Výnosy Náklady 

 30. jún 2016 30. jún 2016 30. jún 2015 30. jún 2015 

     

Najvyšší kontrolujúci akcionár 2 - 1 - 

Spoločnosti kontrolované najvyšším 

kontrolujúcim akcionárom - - - 1 

Pridružené podniky 8 5 14 2 

Ostatné spriaznené osoby - 3 - 6 

Celkom 10 8 15 9 

Všetky transakcie sa uskutočnili za obvyklých trhových podmienok. 

Transakcie s členmi predstavenstva EPH 

EPH poskytlo následujúce peňažné alebo nepeňažné odmeny členom predstavenstva Spoločnosti. 

V miliónoch EUR 30. jún 2016  30. jún 2015 

Celková odmena -  1 

Transakcie s kľúčovými osobami vedenia sú opísané v bode 8 – Osobné náklady. 
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35. Podniky v Skupine 

Zoznam podnikov v Skupine k 30. júnu 2016 a 31. decembru 2015 je uvedený nižšie: 

        30. jún 2016 31. december 2015 2016 2015 

       

Štát registrácie Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Energetický a průmyslový holding, a.s. Česká republika - - - - - - 

 EP Power Europe, a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 PLACER CIERTA a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 

CARBURO NOSTRA a.s. Česká republika 50 Priamy - - 

Vlastného 

imania - 

 

Lusatia Energie Verwaltungs GmbH Nemecko 100 Priamy - - 

Vlastného 

imania - 

 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 

 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 100 Priamy Úplná Úplná 

 

  Eggborough Power Limited 

Spojené 

kráľovstvo 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 Lynemouth Power Limited Spojené kráľovstvo 100 Priamy - - Úplná - 

 Energy Scanner Ltd. * Spojené kráľovstvo 100 Priamy 100 Priamy Úplná 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 100 Priamy Úplná Úplná  

 EPH Financing CZ, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná  

 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 

 Czech Gas Holding N.V. * Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

  EP Produzione S.p.A. Taliansko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Fiume Santo S.p.A. Taliansko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   Sunshine 1 S.r.l. Taliansko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

   EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. Taliansko 75 Priamy 75 Priamy Úplná Úplná 

   Centro Energia Ferrara S.p.A. Taliansko 58,35 Priamy 58,35 Priamy Úplná Úplná 

   Centro Energia Teverola S.p.A. Taliansko 58,35 Priamy 58,35 Priamy Úplná Úplná 

 

 Ergosud S.p.A. Taliansko 50 Priamy 50 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

 Nadácia EPH Slovensko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP Slovakia B.V. * Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná  

 ADCONCRETUM  REAL ESTATE ltd Srbsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 PGP Terminal, a.s. * Česká republika 60 Priamy 60 Priamy Úplná Úplná 

 PLAZMA LIPTOV, a.s. Slovensko 50 Priamy 50 Priamy Obst. cena Obst. cena 
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        30. jún 2016 31. december 2015 2016 2015 

       

Štát registrácie Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Metóda 

konsoli-

dácie 

 EP Logistics International, a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 LokoTrain s.r.o. Česká republika 65 Priamy 65 Priamy Úplná Úplná 

 EP Cargo Deutschland GmbH Nemecko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP CARGO POLSKA s.a. Poľsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná 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 (former 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 

 

Kraftwerk Schkopau Betriebsgesellschaft mbH 

Nemecko 

44,40 Priamy 44,40 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

 ABS Property Ltd Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 ZERTILO a.s. Česká republika 100 Priamy - - Úplná - 

 EP Infrastructure, 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 - 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 47,42 Priamy Úplná Úplná  
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        30. jún 2016 31. december 2015 2016 2015 

       

Štát registrácie Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Metóda 

konsoli-

dácie 

 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 

 United Energy Moldova, s.r.o. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 United Energy Invest, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP Sourcing, a.s. (former EP Coal Trading, a.s.) Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP ENERGY TRADING, a.s. Česká republika 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 

 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 

 EBEH Opatovice, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 Elektrárny Opatovice, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná 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 50,58 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 - 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 50,58 Priamy Úplná Úplná  

 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 Úplná IFRS 5 
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        30. jún 2016 31. december 2015 2016 2015 

       

Štát registrácie Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Metóda 

konsoli-

dácie 

 

SPX, s.r.o. Slovensko 33,33 Priamy 33,33 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

 

Energotel, a.s. Slovensko 20 Priamy 20 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

 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 100 Priamy Úplná Úplná 

 EP Hungary, a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 Budapesti Erömü Zrt. Maďarsko 95,62 Priamy 95,62 Priamy Úplná Úplná 

 BE-Optimum Kft. Maďarsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná Úplná 

 

KÖBÁNYAHÖ Kft. Maďarsko 25 Priamy 25 Priamy 

Vlastného 

imania 

Vlastného 

imania 

 ENERGZET SERVIS a.s. Česká republika 100 Priamy 100 Priamy Úplná 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 100 Priamy Úplná Úplná  

 NAFTA International B.V. Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná  Úplná 

 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 100 Priamy Obst. cena 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. - 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 100 Priamy Úplná Úplná 

 NAFTA International B.V. Holandsko 100 Priamy 100 Priamy Úplná 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 - Obst. cena 

 SPP Servis, a.s. Slovensko - - 100 Priamy - 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 
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        30. jún 2016 31. december 2015 2016 2015 

       

Štát registrácie Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel Vlastníctvo % 

Vlastnícky 

podiel 

Metóda 

konsoli-

dácie 

Metóda 

konsoli-

dácie 

 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 

*  Štruktúrované jednotky  

(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. k1 August 2015. 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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36. 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 a UE verí, že toto rozhodnutie môže slúžiť ako precedens pre 

ostatné nároky. Nasledujúce súdne pojednávanie je naplánované na druhý polrok 2016. 

Obdobný spor ohľadom neadekvátnej náhrady stále pokračuje s nepredvídateľným výsledkom. 

Nasledujúce súdne pojednávanie je naplánované na posledný kvartál roka 2016.  

Plzeňská energetika a.s. 

V auguste 2012, spoločnosť Škoda Investment, a. s. podala žalobu na spoločnosť Plzeňská energetika, a. s. 

pre bezdôvodné obohatenie v približenej hodnote 2 milióny EUR. Táto žaloba údajne vychádza zo 

skutočnosti, že 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 30. júnu 2016 na tento súdny spor rezervu.  

Vo februári 2016 boli obe strany, PE a ŠI, oficiálne vyzvané súdom k vyriešeniu sporu prostredníctvom 

mediácie. Následne bolo súdne jednanie odročené až do odvolania.  

V júni 2016 podala ŠI dodatočnú žalobu pre bezdôvodné obohatenie proti PE v približenej hodnote 1 milión 

EUR. Dodatočná žaloba pokrýva obdobie 2013-2014.  

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 

Spoločnosť MIBRAG vystupuje v prebiehajúcom súdnom spore, kde žalobu podala spoločnosť 50Hertz 

Transmission GmbH (“50Hertz”) v Nemecku v roku 2011. 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 spoločnosti MIBRAG mala poskytnúť podrobné informácie spoločnosti 50Hertz pre účely kalkulácie 

potenciálnej prirážky EEG za vyššie uvedené obdobie. Na základe analýzy spoločnosti MIBRAG bola k 

30. júnu 2016 zaúčtovaná rezerva v hodnote 8 miliónov EUR (31. december 2015: 8 miliónov EUR), ktorá 
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by mala odpovedať očakávanej výške prirážky EEG. MIBRAG naďalej monitoruje situáciu a jej 

potenciálny dopad.  

Skupina Stredoslovenská energetika, a. s. (“skupina SSE”) 

Skupina SSE je stranou v niekoľkých súdnych konaniach. K 30. júnu 2016 Skupina SSE nevykázala žiadnu 

rezervu na súdne spory (31. december 2015: 0 miliónov EUR). Vedenie skupiny EPE 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 spoľahlivého odhadu vedenie skupiny SSE neočakáva významné dopady na skupinu SSE z 

prebiehajúcich súdnych konaní. 

Skupina SSE ďalej čelí žalobe o sumu 43 miliónov EUR plus súdne poplatky. Na základe právnej analýzy 

prípadu vedenie skupiny SSE neočakáva dopad na skupinu SSE a považuje za nepravdepodobné, že by 

skupina EPH nebola v týchto žalobách úspešná. Skupina SSE nevykázala žiadnu rezervu na tieto súdne 

spory.  

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 9 miliónov EUR (240 miliónov 

Kč) zahŕňajúcich pokutu vo výške 4,5 miliónov EUR ( 120 miliónov Kč) a odškodnenie dotknutým 

zákazníkom vo výške 4,5 miliónov EUR (120 miliónov Kč). PT sa odvolala 24. marca 2016 a poskytla 

dodatočné podklady 14. apríla 2016. PT obdržala 7. júla 2016 rozhodnutie z ERÚ, kde predseda ERÚ vrátil 

prípad naspäť prvej inštancii. PT verí, že má dostatok dôkazov na to, aby uspela. Nie je však možné vylúčiť, 

že by PT v konečnom dôsledku mohla byť donútená 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. 
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37. Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

1. júla 2016 EP Energy, a.s. dokončila interný reorganizačný proces spoločnosti Pražská teplárenská a.s. 

(“PT”), pri ktorom boli entity pôsobiace v nehnuteľnostiach vyčlenené z PT a pričlenené do novovzniknutej 

sesterskej spoločnosti PT Real Estate, a.s. 

Ku dňu zostavenia tejto priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky v skrátenej podobe Skupina jednala 

s hlavným infraštruktúrnym fondom v súvislosti s predajom menšinového podielu v EP Infrastructure, a.s. 

Skupina ďalej zvažuje vydanie nového dlhopisu prostredníctvom jednej z jej dcérskych spoločností EPH 

Financing CZ, a.s. 

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, bol tak prevedený do novej spločnosti (“HoldCo”). EP 

Slovakia tým mohol 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 bolo 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 doluopísaného mechanizmu.  

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 súčastnoti vo výstavbe.  

Enel Produzione doplatí spoločnosti EP Slovakia po využití ktorejkoľvek opcie zvyšných 50 % podielu na 

základnom imaní spoločnosti HoldCo za sumu ďalších 375 miliónov EUR. Táto čiastka bude splatná po 

ukončení transakcie a je takisto predmetom doleopísaných úprav. 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 hodnotami stanovenými v uzavretej dohode) a hodnotu 

podniku tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce.  

Ku dňu zostavenia tejto priebežnej účtovnej závierky v skrátenej podobe bola prvá fáza ukončená 

a 150 miliónov EUR bolo uhradených.  

Nákup vybraných nemeckých hnedouhoľných aktív z Vattenfall AB 

Dňa 18. apríla 2016 oznámilo konzorcium pozostávajúce z EPH a jeho finančný partner PPF Investments 

Ltd. (“Konzorcium”) podpísanie dohody o obstaraní hnedouhoľných aktív spoločnosti Vattenfall AB 

(“Vattenfall”) v Sasku a Brandenbursku. 

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.  
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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. 30. jún 2016 

Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázaný ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky ku dňu 

obstarania spoločnosti Lynemouth Power Limited sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V miliónoch EUR Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2016 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 10 - 10 

Nehmotný majetok - 43 43 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 10 - 10 

Zásoby 6 - 6 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 14 - 14 

Rezervy -11 - -11 

Odložený daňový záväzok - -9 -9 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -10 - -10 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 19 34 53 

Nekontrolujúce podiely   - 

Goodwill z obstarania dcérskej spoločnosti   - 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskzch spoločností   - 

Náklady obstarania   53 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   53 

Poskytnutá protihodnota celkom   53 

Znížená o: Obstaraná peňažné prostriedky (B)   14 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -39 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu . 

 

(2)  V miliónoch EUR 30. jún 2016 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 6 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) -36 

 

 V miliónoch EUR 2016 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske spoločnosti)* 6 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* -36 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe údajov z individuálnej účtovnej závierky  
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázaný ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky ku dňu 

obstarania spoločnosti ABS Property Ltd sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V miliónoch EUR Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2016 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 5 - 5 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 1 - 1 

Odložená daňová pohľadávka 1 - 1 

Úvery a pôžičky -5 - -5 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 2 - 2 

Nekontrolujúce podiely   - 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   - 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   - 

Náklady obstarania   2 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   - 

Záväzok z kúpnej ceny   2 

Poskytnutá protihodnota celkom   2 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   - 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   - 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu . 

 

(1)  V miliónoch EUR 30. jún 2016 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 1 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) -1 

   

 V miliónoch EUR 2016 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske spoločnosti)* 1 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* -1 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe údajov z individuálnej účtovnej závierky 
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ii. 31. december 2015 

Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázaný 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 miliónoch EUR Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 29 17 46 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 151 -22 129 

Finančné nástroje - majetok 21 - 21 

Zásoby 1 - 1 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 52 - 52 

Peňažné prostriedky, s ktorými nie je možné disponovať 35 - 35 

Rezervy -136 -4 -140 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -90 -2 -92 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 63 -11 52 

Goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   29 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   - 

Cenové rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   81 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   81 

Iná protihodnota   - 

Poskytnutá protihodnota celkom   81 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   52 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -29 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu. 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 411 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) -424 

Vzhľadom na to, že 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 vykázaný 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 miliónoch EUR Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 1 209 -857 352 

Nehmotný majetok 3 - 3 

Subjekty účtované metódou vlastného imania, 92 -48 44 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 117 1 118 

Zásoby 42 -1 41 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 44  44 

Odložená daňová pohľadávka - 49 49 

Rezervy -356 64 -292 

Odložený daňový záväzok -1 - -1 

Úvery a pôžičky -17 - -17 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -100 7 -93 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 033 -785 248 

Nekontrolujúce podiely   -48 

Goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   - 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   -252 

Cenové rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   -52 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   28 

Protihodnota získaná, zaplatená v hotovosti (C)   -80 

Poskytnutá protihodnota celkom   -52 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   44 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(D) = (B – A – C)   96 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu v prípade dcérskych spoločností a 50% v prípade pridružených podnikov 

(subjektov účtovaných metódou vlastného imania). 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 640 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 16 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 804 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  -164 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe údajov z individuálnej účtovnej závierky  
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázaný ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky ku dňu 

obstarania spoločnosti Budapesti Erömü Zrt. (BERT) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V miliónoch EUR Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu hodnotu 

 2015 

Celkom(1) 

    

Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia, pozemok, budovy 99 -49 50 

Nehmotný majetok 3 17 20 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 18 - 18 

Finančné nástroje - majetok 1 - 1 

Zásoby 6 - 6 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 12 - 12 

Rezervy -6  -6 

Odložený daňový záväzok -1 -8 -9 

Úvery a pôžičky -69 40 -29 

Finančné nástroje - záväzky -4 - -4 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -18 - -18 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 41 - 41 

Nekontrolujúce podiely   -2 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   - 

Záporný goodwill z obstarania nových dcérskych spoločností   -33 

Cenové rozdiely vo vlastnom imaní   - 

Náklady obstarania   6 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   - 

Iná protihodnota   6 

Poskytnutá protihodnota celkom   6 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   12 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   12 

(1)  Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu. 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 24 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 3 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 175 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  -26 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe údajov z individuálnej účtovnej závierky  
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázaný ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky ku dňu 

obstarania spoločnosti LokoTrain s.r.o. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V miliónoch EUR Účtovná 

hodnota(1) 

Úprava na 

reálnu 

hodnotu(2) 

 2015 

Celkom(1) 

    

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 2 - 2 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -1 - -1 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky 1 - 1 

Nekontrolujúce podiely   - 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   - 

Náklady obstarania   1 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   1 

Poskytnutá protihodnota celkom   1 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   - 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -1 

(1) Predstavuje hodnoty v prípade 100% podielu. 

(2) 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 Cargo a.s. za obstaranie  

65% podielu v spoločnosti LokoTrain s.r.o.  

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 2 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) - 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 4 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  - 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe údajov z individuálnej účtovnej závierky  
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Reálna hodnota poskytnutej protihodnoty a hodnoty vykázaný ako obstaraný majetok a prevzaté záväzky ku dňu 

obstarania spoločnosti Optimum Energy, s.r.o. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

V miliónoch EUR Účtovná 

hodnota 

Úprava na 

reálnu hodnotu(1) 

 2015 

Celkom 

    

Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok 10 - 10 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 2 - 2 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky -12 - -12 

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky - - - 

Nekontrolujúce podiely   - 

Goodwill z obstarania dcérskych spoločností   5 

Náklady obstarania   5 

Protihodnota zaplatená v hotovosti (A)   5 

Poskytnutá protihodnota celkom   5 

Znížená o: Obstarané peňažné prostriedky (B)   2 

Čistý prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov  

(C) = (B – A)   -3 

(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 miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) 6 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný od dňa obstarania (dcérske spoločnosti) - 

 

 V miliónoch EUR 2015 Celkom 

 Výnosy obstaraných spoločností vykázané za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)* 18 

 Zisk (strata) obstaraných spoločností vykázaný za rok končiaci 31. decembra 2015 (dcérske 

spoločnosti)*  1 

*  Pred vylúčením transakcií medzi účtovnými jednotkami v skupine; na základe údajov z individuálnej účtovnej závierky  

 

 

 

 

 
 

 


