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SPP - distribúcia, a.s.
SÚVAHY
k 31. decembru 2008 a 31. decembru 2007
(v tis. Sk)
31. december
2008

31. december
2007

6
7

83 108 667
48 636
83 157 303

82 622 603
100 487
82 723 090

8
9

3 862 186
1 897 538
48 006
2 948
5 810 678
2 246
88 970 227

2 171 172
2 642 604
3 199
4 816 975
2 013
87 542 078

14
15
15

58 969 163
11 793 833
3 127 038
73 890 034

58 969 163
11 793 833
3 253 416
74 016 412

10
11
20.2

4 902
84 796
11 072 331
11 162 029

3 720
80 197
11 218 516
11 302 433

13

3 918 163
1
3 918 164
15 080 193
88 970 227

1 291 137
732 095
200 001
2 223 233
13 525 666
87 542 078

Pozn.
AKTÍVA:
DLHODOBÉ AKTÍVA
Budovy, stavby, stroje a zariadenia
Nehmotný dlhodobý majetok a ostatné aktíva
Dlhodobé aktíva celkom
OBEŽNÉ AKTÍVA
Zásoby
Pohľadávky a poskytnuté preddavky
Daňové pohľadávky z dane z príjmu
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Obežné aktíva celkom
Majetok určený na predaj
AKTÍVA CELKOM
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:
KAPITÁL A REZERVY
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Nerozdelený zisk
Vlastné imanie celkom
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
Výnosy budúcich období
Odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé záväzky celkom
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Daňové záväzky z dane z príjmu
Rezervy a ostatné krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky celkom
Záväzky celkom
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
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Finančné výkazy na stranách 3 až 25 podpísali v mene predstavenstva dňa 17. februára 2009:

Assessor jur. Sebastian Jochem
predseda predstavenstva

Ing. Peter Hlaváč
podpredseda predstavenstva

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
VÝKAZY ZISKOV A STRÁT
Roky končiace sa 31. decembra 2008 a 31. decembra 2007
(v tis. Sk)

Pozn.

Výnosy z predaja služieb
Distribúcia zemného plynu
Ostatné výnosy
Výnosy celkom
Prevádzkové náklady
Aktivácia
Nákup zemného plynu a spotreba materiálu a energie
Odpisy a amortizácia
Skladovanie zemného plynu a ostatné služby
Osobné náklady
Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam,
zastaraným a pomaly obrátkovým zásobám, netto
Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto
Ostatné, netto
Prevádzkové náklady, celkom

6, 7
16
8,9
6,7,12

Prevádzkový zisk
Finančné výnosy
Náklady na financovanie
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov
ZISK ZA OBDOBIE

18
20.1

Rok končiaci sa
31. decembra
2008

Rok končiaci sa
31. decembra
2007

10 681 070
124 208
10 805 278

10 333 960
107 695
10 441 655

41 273
(81 973)
(2 304 574)
(3 258 325)
(1 181 123)

59 511
(131 035)
(2 232 136)
(2 817 230)
(1 101 252)

(15 697)
(4 678)
(41 583)
(6 846 680)

(9 179)
(145 575)
42 701
(6 334 195)

3 958 598

4 107 460

18 702
(47 657)
3 929 643

7 982
(36 829)
4 078 613

(766 679)
3 162 964

(831 382)
3 247 231

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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vo
11 793 833

58 969 163

100
11 793 833

58 969 163

-

-

11 793 733

-

58 969 163

Zákonný
rezervný
fond

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

Rozdelenie zisku
Vyplatené dividendy
Stav k 31. decembru 2008

Celkové výnosy a náklady za účtovné obdobie

Čistý zisk za rok

Výnosy a náklady za rok vykázané priamo
vlastnom imaní
Celkové výnosy a náklady za rok vykázané
priamo vo vlastnom imaní

Rozdelenie zisku
Vyplatené dividendy
Stav k 31. decembru 2007

Celkové výnosy a náklady za účtovné obdobie

Čistý zisk za rok

Výnosy a náklady za rok vykázané priamo vo
vlastnom imaní
Celkové výnosy a náklady za rok vykázané
priamo vo vlastnom imaní

Stav k 31. decembru 2006

Základné
imanie

SPP - distribúcia, a.s.
VÝKAZY ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
Roky končiace sa 31. decembra 2008 a 31. decembra 2007
(v tis. Sk)

3 162 964
(3 289 342)
3 127 038

-

3 247 231
5 692 272
(100)
(2 438 756)
3 253 416

-

2 445 041

Nerozdelený
zisk

3 162 964
(3 289 342)
73 890 034

-

3 247 231
76 455 168
(2 438 756)
74 016 412

-

73 207 937

Celkom
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SPP – distribúcia, a.s.
VÝKAZY PEŇAŽNÝCH TOKOV
Roky končiace sa 31. decembra 2008 a 31. decembra 2007
(v tis. Sk)

Pozn.
Prevádzkové činnosti
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Platené úroky
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto

Rok končiaci sa
31. decembra
2008

21

Rok končiaci sa
31. decembra
2007

8 172 852
(44 585)
18 702
(1 692 966)
6 454 003

3 041 736
(38 913)
9 164
(91 191)
2 920 796

(3 175 897)

(2 388 801)

Investičné činnosti
Príjmy/(obstaranie) investícií do cenných papierov, netto
Obstaranie dlhodobého majetku
Príjmy z predaja budov, strojov a zariadení a nehmotného
majetku
Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto

10 632
(3 165 265)

3 110
(2 385 691)

Finančné činnosti
Vyplatené dividendy
Ostatné príjmy a výdavky z finančných činností, netto
Peňažné toky z finančných činností, netto

(3 289 341)
388
(3 288 953)

(2 438 756)
(2 829)
(2 441 585)

Čisté zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov
Dopady kurzových zmien
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

(215)
(36)
3 199

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

2 948

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

(1 906 480)
(25)
1 909 704
3 199
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
1.

POPIS SPOLOČNOSTI

1.1.

Všeobecné informácie

Na základe požiadavky zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov spoločnosti
SPP - distribúcia, a.s. (ďalej “spoločnosť“) vznikla povinnosť zostavovania individuálnych finančných
výkazov k 1. januáru 2008 podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (ďalej “IFRS“)
tak, ako boli schválené na použitie v EÚ. Prechod na IFRS bol vykonaný v súlade s IFRS 1 „Prvá aplikácia
IFRS“ k 1. januáru 2007 čo je dátum prechodu na IFRS. Vplyv prechodu z predchádzajúcich účtovných
postupov platných v Slovenskej republike na IFRS na vlastné imanie, zisk a peňažné toky spoločnosti je
bližšie vysvetlený v pozn. 24.
Účtovné postupy uvedené v pozn. 3 boli použité pri zostavení týchto individuálnych finančných výkazov,
porovnateľných informácií uvedených v týchto individuálnych finančných výkazoch a pri príprave
otváracej súvahy k 1. januáru 2007, čo je dátum prechodu na IFRS.
SPP – distribúcia, a.s. bola založená 26. novembra 2004 a zapísaná do Obchodného registra 10.
decembra 2004. 100 %-ným vlastníkom spoločnosti je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dňa 1. júla 2006 vložil Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (ďalej “SPP“) do SPP – distribúcia, a.s.
časť podniku zahrňujúcu majetok a záväzky pôvodnej divízie distribúcia.
Spoločnosť prevzala od 1. júla 2006 vykonávanie činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu
a zároveň bol do nej vložený majetok a záväzky súvisiace s distribúciou zemného plynu.
Tieto finančné výkazy predstavujú individuálne finančné výkazy SPP – distribúcia, a.s.. Boli zostavené za
účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008 v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre
finančné výkazníctvo, tak ako boli schválené na použitie v Európskej únii.
Účtovnú závierku SPP – distribúcia, a.s. za rok 2007 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa
konalo dňa 29. apríla 2008.
Identifikačné číslo (IČO)
Daňové identifikačné číslo (DIČ)

1.2.

35 910 739
2021931109

Predmet činnosti

Od právneho unbundlingu od 1. júla 2006 zabezpečuje spoločnosť distribúciu zemného plynu na území
Slovenskej republiky.
Spoločnosť je povinná podľa zákona poskytovať prístup k distribučnej sieti na základe nediskriminačných
podmienok. Návrh cien podlieha kontrole a schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
1.3.

Zamestnanci

Priemerný počet zamestnancov SPP – distribúcia, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2008 bol 1 701, z
toho výkonný manažment: 1 (za rok končiaci 31. decembra 2007: 1 704, z toho výkonný manažment:
1).
Skutočný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2008 je 1 699 (rok 2007: 1702).
1.4.

Sídlo spoločnosti

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
2.

NOVÉ ŠTANDARDY PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO A ZMENY V ODHADOCH

2.1.

Aplikácia nových a revidovaných Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

V tomto roku, spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada
pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre
interpretáciu medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting
Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB, ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a boli schválené na
použitie v EU s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2008.
K dátumu schválenia týchto individuálnych finančných výkazov boli vydané a účinné (od 1.1.2009)
nasledovné štandardy a interpretácie alebo dodatky existujúcich štandardov a interpretácií:
•
•
•
•
•
•
•
•

IFRS 8 „Prevádzkové segmenty”
IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ (revidovaný)
IAS 1 „Prezentácia finančných výkazov“ (revidovaný)
IAS 23 „Náklady na prijaté úvery a pôžičky“ (revidovaný)
IAS 27 „Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka“
Dodatok k IAS 32 „Finančné nástroje: prezentácia“
Dodatok k IFRS 2 „Platby akciami – Podmienené nároky a ich zrušenia“
IFRIC 15 „Dohody o výstavbe nehnuteľnosti“

SPP – distribúcia, a.s. očakáva, že prijatie týchto štandardov nebude mať v budúcich účtovných
obdobiach významný vplyv na finančné výkazy spoločnosti.
3.

PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ÚČTOVNÝCH POSTUPOV

a)

Východiská pre účtovníctvo

Tieto individuálne finančné výkazy boli vypracované v súlade s IFRS tak, ako boli schválené na použitie v
Európskej únii (ďalej len „EÚ”). IFRS tak, ako boli schválené pre použitie v rámci EÚ, sa v súčasnosti
neodlišujú od IFRS, ktoré boli vydané Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB).
Finančné výkazy boli zostavené na báze historických cien okrem výnimiek uvedených nižšie. Informácie
o použitých základných účtovných postupoch sa uvádzajú v ďalšom texte. Mena vykazovania a funkčná
mena SPP – distribúcia, a.s. je slovenská koruna (Sk). Tieto individuálne finančné výkazy boli zostavené
za predpokladu nepretržitého pokračovania.
b)

Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmotný majetok

Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmotný majetok (ďalej len dlhodobý majetok alebo DM) je
vykázaný v súvahe v historickej obstarávacej hodnote zníženej o oprávky a akumulované straty zo
znehodnotenia. Historické obstarávacie ceny v prípade majetku vloženého nepeňažným vkladom
k 1.7.2006 boli stanovené nezávislým znalcom k tomuto dátumu. Táto hodnota bola použitá k 1. januáru
2007, čo je dátum prechodu na IFRS.
Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady vynaložené na uvedenie DM do používania na určený účel.
Položky dlhodobého majetku, ktoré sú opotrebované alebo vyradené z iného dôvodu, sa zo súvahy
odúčtujú v zostatkovej cene. Všetky zisky alebo straty vyplývajúce z ich opotrebenia alebo vyradenia sú
zúčtované vo výkaze ziskov a strát.
Ostatné položky budov, stavieb, strojov a zariadení sa odpisujú rovnomerne podľa predpokladanej doby
životnosti. Odpisy sa účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby sa DM počas zostávajúcej doby životnosti
odpísal do výšky odhadovanej reziduálnej ceny. Doby životnosti DM možno zhrnúť takto:

druh majetku

životnosť

Regulačné stanice

15 - 50 rokov

Plynovody

40 - 60 rokov

Budovy

15 - 60 rokov

Stroje a zariadenia

4 - 40 rokov

Ostatný hmotný majetok

3 - 8 rokov

Pozemky sa neodpisujú, keďže sa doba ich životnosti považuje za neobmedzenú.
Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

Ku dňu zostavenia finančných výkazov sa vykoná posúdenie, či existujú faktory, ktoré by naznačovali, že
realizovateľná hodnota DM spoločnosti je nižšia ako jeho účtovná hodnota. V prípade zistenia takýchto
faktorov sa odhadne realizovateľná hodnota DM ako reálna hodnota znížená o náklady na predaj alebo
súčasná hodnota budúcich peňažných tokov („použiteľná hodnota“), vždy tá, ktorá je vyššia. Opravná
položka na zníženie hodnoty DM sa účtuje v plnej výške vo výkaze ziskov a strát v období, v ktorom
zníženie hodnoty nastalo. Diskontné sadzby použité pri výpočte súčasnej hodnoty budúcich peňažných
tokov zohľadňujú súčasné trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre konkrétny
majetok. V prípade, že sa spoločnosť rozhodne zastaviť investičný projekt, alebo sa významne oddiali
jeho plánované ukončenie, posúdi prípadné zníženie jeho hodnoty a podľa potreby zaúčtuje opravnú
položku.
Výdavky, ktoré sa týkajú položiek dlhodobého majetku po jeho zaradení do používania, zvyšujú jeho
účtovnú hodnotu iba v prípade, že spoločnosť môže očakávať budúce ekonomické prínosy nad rámec
jeho pôvodnej výkonnosti. Všetky ostatné výdavky sa účtujú ako opravy a údržba do nákladov obdobia,
s ktorým vecne a časovo súvisia.
c)

Zásoby

Zásoby sa vykazujú buď v obstarávacej cene alebo v ich čistej realizovateľnej hodnote, vždy v tej, ktorá
je nižšia. Ocenenie zemného plynu v podzemných zásobníkoch a tiež materiálu a ostatných zásob sa
vypočíta metódou váženého aritmetického priemeru. Obstarávacia cena materiálu a ostatných zásob
zahŕňa cenu obstarania a vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním a v prípade zásob vytvorených
vlastnou činnosťou materiál, ostatné priame náklady a výrobnú réžiu. K pomaly obrátkovým a
zastaraným zásobám sa tvorí opravná položka v potrebnej výške. Obstarávaný zemný plyn je ocenený
cenou obstarania. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zemného plynu nevznikajú.
d)

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku sa oceňujú v predpokladanej realizovateľnej hodnote po zohľadnení
opravnej položky voči dlžníkom v konkurznom, v reštrukturalizačnom konaní a po zohľadnení opravnej
položky k pochybným a nedobytným pohľadávkam po lehote splatnosti u ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne, alebo čiastočne nezaplatí.
e)

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Peniaze a peňažné ekvivalenty predstavujú hotovosť, peniaze na bankových účtoch, ku ktorým sa viaže
zanedbateľné riziko zmeny hodnoty.
f)

Rezervy

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má spoločnosť súčasnú zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť
v dôsledku minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný úbytok podnikových zdrojov
predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno spoľahlivo odhadnúť.
Rezervy sa prehodnocujú ku každému súvahovému dňu a ich výška sa upravuje tak, aby odrážala
aktuálny najlepší odhad. Výška rezervy predstavuje súčasnú hodnotu výdavkov, ktoré zohľadňujú
existujúce riziká a ktoré bude pravdepodobne treba vynaložiť na vyrovnanie daného záväzku. Tieto
výdavky sú stanovené použitím odhadovanej bezrizikovej úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. Tam,
kde sa používa diskontovanie, účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo
znižovanie diskontu z časového hľadiska.
g)

Účtovanie výnosov

Výnosy z predaja sa účtujú pri dodaní výrobkov alebo poskytnutí služieb bez dane z pridanej hodnoty
a zliav. Spoločnosť vykazuje výnosy z distribúcie a iných činností na základe princípu časového
rozlíšenia. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko
v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. Dňom splnenia dodávky
je posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.
h)

Výskum a vývoj

Náklady na výskum a vývoj sa účtujú do nákladov s výnimkou nákladov vynaložených na vývojové
projekty, ktoré sa vykazujú ako dlhodobý nehmotný majetok v rozsahu očakávaného ekonomického
prínosu. Náklady na vývoj, ktoré boli v roku ich vzniku zúčtované ako náklad, sa v nasledujúcich
účtovných obdobiach dodatočne neaktivujú.
i)

Zákonné poistenie a sociálne a dôchodkové zabezpečenie

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY
K INDIVIDUÁLNYM
FINANČNÝM VÝKAZOM
SPP
– distribúcia,
a.s.
za
rok končiaci
sa 31. decembraFINANČNÝM
2008
POZNÁMKY
K INDIVIDUÁLNYM
VÝKAZOM
(v
za tis.
rok Sk)
končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
Spoločnosť musí odvádzať príspevky na rôzne povinné zákonné poistenia; na týchto príspevkoch sa
podieľajú ajmusí
zamestnanci.
Náklady na
zabezpečenie
účtujú do
ziskov a strát
Spoločnosť
odvádzať príspevky
na sociálne
rôzne povinné
zákonné sa
poistenia;
na výkazu
týchto príspevkoch
sa
v rovnakom
ako príslušné
mzdové
náklady. zabezpečenie sa účtujú do výkazu ziskov a strát
podieľajú
ajobdobí,
zamestnanci.
Náklady
na sociálne
j)rovnakom
Požitky
po skončení
zamestnania
a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
v
období,
ako príslušné
mzdové náklady.
j)
Požitky po skončení zamestnania a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
Spoločnosť má dlhodobý program zamestnaneckých požitkov pozostávajúcich z jednorazového príspevku
pri odchodemá
dodlhodobý
dôchodku,
podpore
v núdzi a odmeny
pri životných
a pracovných
jubileách,príspevku
na ktoré
Spoločnosť
program
zamestnaneckých
požitkov
pozostávajúcich
z jednorazového
neboli
vyčlenené
samostatné
finančné
zdroje.
Podľa IAS
19 sú náklady
na zamestnanecké
požitky
pri
odchode
do dôchodku,
podpore
v núdzi
a odmeny
pri životných
a pracovných
jubileách, na
ktoré
stanovené
prírastkovou
poistno-matematickou
tzv.19
„Projected
Unit na
Credit
Method“. Podľa
tejto
neboli
vyčlenené
samostatné
finančné zdroje.metódou,
Podľa IAS
sú náklady
zamestnanecké
požitky
metódy
sa prírastkovou
náklady na poskytovanie
požitkov metódou,
účtujú dotzv.
výkazu
ziskov Unit
a strát
tak,
aby pravidelne
sa
stanovené
poistno-matematickou
„Projected
Credit
Method“.
Podľa tejto
opakujúce
na dobu
trvania
pracovného
pomeru.
poskytovania
požitkov
metódy
sa náklady
nákladyboli
na rozložené
poskytovanie
požitkov
účtujú
do výkazu
ziskovZáväzky
a strát ztak,
aby pravidelne
sa
sú ocenenénáklady
v súčasnej
hodnote predpokladaných
budúcich peňažných
tokov diskontovaných
hodnotu
opakujúce
boli rozložené
na dobu trvania pracovného
pomeru. Záväzky
z poskytovaniao požitkov
trhových
výnosov
zo štátnych
SR, ktorých
doba
splatnostitokov
sa približne
zhodujeo shodnotu
dobou
sú
ocenené
v súčasnej
hodnote dlhopisov
predpokladaných
budúcich
peňažných
diskontovaných
splatnosti výnosov
daného záväzku.
Všetky
poistno-matematické
ziskysplatnosti
a straty sa
výkaze
trhových
zo štátnych
dlhopisov
SR, ktorých doba
sa vykazujú
približne vo
zhoduje
s ziskov
dobou
a strát. Náklady
minulej
služby
sa účtujú
pri vzniku až do výšky
požitkov, vo
a zvyšná
je
splatnosti
daného
záväzku.
Všetky
poistno-matematické
zisky vyplatených
a straty sa vykazujú
výkazesuma
ziskov
účtovaná
priamo minulej
do nákladov.
a
strát. Náklady
služby sa účtujú pri vzniku až do výšky vyplatených požitkov, a zvyšná suma je
účtovaná priamo do nákladov.
k)
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatným prevodom
k)
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatným prevodom
Bezodplatné prevody plynárenských zariadení od miest a obcí do majetku spoločnosti sa považujú
za nepeňažnéprevody
dotácie aplynárenských
vykazujú sa v zariadení
reálnej hodnote
prijatých
aktív,
a tiež akospoločnosti
výnosy budúcich
období
Bezodplatné
od miest
a obcí
do majetku
sa považujú
v rámci
dlhodobých
budúcich
období
sa aktív,
rozpúšťajú
do výnosy
výkazubudúcich
ziskov období
a strát
za
nepeňažné
dotácie záväzkov.
a vykazujú Výnosy
sa v reálnej
hodnote
prijatých
a tiež ako
rovnomerne
počas doby
životnostiVýnosy
majetku,budúcich
ktorý bol období
predmetom
bezodplatného
v
rámci dlhodobých
záväzkov.
sa rozpúšťajú
do prevodu.
výkazu ziskov a strát
rovnomerne počas doby životnosti majetku, ktorý bol predmetom bezodplatného prevodu.
l)
Daň z príjmov
l)
Daň z príjmov
Daň z príjmov sa počíta z účtovného zisku zisteného podľa účtovných postupov platných v Slovenskej
republike
po zohľadnení
položiek
prezisteného
daňové účely
použitím sadzby
dane
z príjmov
vo výške
Daň z príjmov
sa počíta určitých
z účtovného
zisku
podľa súčtovných
postupov
platných
v Slovenskej
19
%.
republike
po zohľadnení určitých položiek pre daňové účely s použitím sadzby dane z príjmov vo výške
19 %.
O odloženej dani z príjmov sa účtuje zo všetkých dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou
zostatkovou
aktív asadaňovou
pasív
záväzkovou
výpočte
O
odloženej hodnotou
dani z príjmov
účtuje a
zoúčtovnou
všetkýchhodnotou
dočasných
rozdielov
medzi metódou.
daňovou Pri
a účtovnou
odloženej dane
sa používa
danea zúčtovnou
príjmov očakávaná
v období,
v ktorom
sa má vysporiadať
zostatkovou
hodnotou
aktív sadzba
a daňovou
hodnotou pasív
záväzkovou
metódou.
Pri výpočte
príslušná pohľadávka
alebo záväzok.
Odložená
daň sa
účtuje vo vvýkaze
ziskov
a strát
výnimkou
tých
odloženej
dane sa používa
sadzba dane
z príjmov
očakávaná
období,
v ktorom
sa smá
vysporiadať
pohľadávok
a záväzkov,
ktoré
sa účtujú
priamo daň
s protizápisom
vovýkaze
vlastnom
imaní;
v takomto
prípade
sa
príslušná
pohľadávka
alebo
záväzok.
Odložená
sa účtuje vo
ziskov
a strát
s výnimkou
tých
aj odloženáa daň
účtujektoré
s protizápisom
vo svlastnom
imaní.
Sadzba dane
platná od
pohľadávok
záväzkov,
sa účtujú priamo
protizápisom
vo vlastnom
imaní;zv príjmov
takomto prípade
sa
1. januára
2004
je 19
%. s protizápisom vo vlastnom imaní. Sadzba dane z príjmov platná od
aj
odložená
daň
účtuje
1. januára 2004 je 19 %.
Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vyplývajú z odpisov dlhodobého majetku a rôznych opravných
položiek. O odloženej
daňovej
pohľadávke
sa účtuje,
ak sadlhodobého
v budúcnostimajetku
očakáva adaňový
zisk,opravných
s ktorým
Najvýznamnejšie
dočasné
rozdiely
vyplývajú
z odpisov
rôznych
sa budú môcť
dočasné rozdiely
položiek.
O odloženej
daňovej vysporiadať.
pohľadávke sa účtuje, ak sa v budúcnosti očakáva daňový zisk, s ktorým
sa budú môcť dočasné rozdiely vysporiadať.
m)
Transakcie v cudzích menách
m)
Transakcie v cudzích menách
Transakcie v cudzích menách sa pri vzniku účtujú kurzom Národnej banky Slovenska (NBS) platným
ku dňu transakcie.
Peňažné
a záväzky
cudzej mene
sa platným
ku dňu
Transakcie
v cudzích
menáchaktíva,
sa pri pohľadávky
vzniku účtujú
kurzom denominované
Národnej bankyv Slovenska
(NBS)
finančných
výkazov Peňažné
prepočítajú
kurzom
NBS platným
v tento
deň. Zisky av straty
prepočtu
ku dňu
ku
dňu transakcie.
aktíva,
pohľadávky
a záväzky
denominované
cudzejz mene
sa ku
účtujú do výkazu
a strát. v tento deň. Zisky a straty z prepočtu ku dňu
finančných výkazov
výkazov sa
prepočítajú
kurzomziskov
NBS platným
finančných výkazov sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

4.

VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ODHADY A KĽÚČOVÉ ZDROJE NEISTOTY PRI ODHADOCH

Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadenia
Spoločnosť prehodnotila výšku opravnej položky týkajúcu sa znehodnotenia budov, stavieb, strojov
a zariadení na základe posúdenia plánovanej likvidácie alebo predaja. Podrobnejšie informácie
o znehodnotení budov, stavieb, strojov a zariadenia sa uvádzajú v pozn. 6.

5.

FINANČNÉ NÁSTROJE

a)

Faktory finančného rizika

Spoločnosť nie je vystavená vážnym finančným rizikám, ktoré zahŕňajú dôsledky pohybu kurzov cudzích
mien. Vo svojom komplexnom programe riadenia rizika sa spoločnosť sústreďuje na nepredvídateľnosť
finančných trhov a snaží sa minimalizovať možné negatívne dôsledky na finančnú situáciu spoločnosti.
Hlavným rizikom vyplývajúcim z finančných nástrojov spoločnosti sú riziko nesplatenia pohľadávok a
riziko nedostatočnej likvidity.
(1)

Riziko menových kurzov

Spoločnosť nie je vystavená významnému kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách.
Analýza finančných aktív a finančných pasív vyjadrených v cudzej mene:
Majetok

v tis. Sk
EUR

K 31. decembru
2008

87

Záväzky

K 31. decembru
2007

-

K 31. decembru
2008

15 329

K 31. decembru
2007

2 046

Citlivosť na kurzové zmeny
Nasledujúca tabuľka zobrazuje citlivosť spoločnosti na 3-percentné posilnenie a oslabenie slovenskej
koruny voči príslušnej cudzej mene. Analýza citlivosti zahŕňa len neuhradené peňažné položky
denominované v cudzej mene a upravuje ich prepočet na konci účtovného obdobia o 3-percentnú zmenu
výmenných kurzov. Negatívna hodnota indikuje zníženie vo výkaze ziskov a strát v prípade oslabenia
slovenskej koruny voči príslušnej mene. V prípade posilnenia slovenskej koruny voči príslušnej mene by
nastal rovnaký, ale opačný vplyv na zisk, pričom údaje uvedené nižšie by boli kladné.
Dopad EUR

v tis. Sk
Dopad na zisk/ stratu
pred zdanením

K 31. decembru
2008

-

K 31. decembru
2007

(61)

Dopady sa vzťahujú najmä na riziko neuhradených pohľadávok a záväzkov EUR na konci roka 2007.
(2)

Riziko pohybu cien komodít

Spoločnosť nevyužíva žiadne finančné nástroje citlivé na riziká z dôvodu pohybu cien komodít.

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

(3)

Úrokové riziko

Spoločnosť nie je vystavená významnej koncentrácii úrokového rizika. K 31. decembru 2008 ani k 31.
decembru 2007 nemala spoločnosť žiadne nesplatené dlhodobé úvery a spoločnosť neposkytla žiadny
dlhodobý úver s fixnou úrokovou mierou.
(4)

Riziko nesplatenia pohľadávok

Spoločnosť predáva svoje služby odberateľom, z ktorých najvýznamnejším je SPP, a.s., čo znamená, že
riziko nesplatenia pohľadávok je významne eliminované.
(5)

Riziko nedostatočnej likvidity

Obozretné riadenie rizika nedostatočnej likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného objemu
peňažných prostriedkov s primeranou splatnosťou, dostupnosť financovania prostredníctvom
primeraného objemu úverových liniek a schopnosť ukončiť otvorené trhové pozície. Spoločnosť ako člen
hlavnej skupiny SPP je súčasťou systému cash poolingu. V rámci tohto systému je udržiavaná flexibilita
prostredníctvom zabezpečenia stálej dostupnosti úverových liniek ako i zosúladením splatnosti
finančných aktív s finančnými potrebami.
V nasledovnej tabuľke sú sumarizované splatnosti finančných záväzkov k 31. decembru 2008 a 31.
decembru 2007 na základe zmluvných nediskontovaných platieb:

K 31. decembru 2008
Ostatné záväzky
Obchodné a iné záväzky

K 31. decembru 2007
Ostatné záväzky
Obchodné a iné záväzky

b)

Na
požiadanie

Menej ako 3
mesiace

-

Na
požiadanie

3 až 12
mesiacov

1 až 5
rokov

--

--

3 až 12
mesiacov

1 až 5
rokov

-

-

2 731 360
1 186 803
Menej ako 3
mesiace

1

340 762
950 374

> 5 rokov
--

> 5 rokov
-

Spolu
- 2 731 360
1 186 803

Spolu
340 762
950 375

Riadenie kapitálového rizika

Spoločnosť riadi svoj kapitál tak, aby zabezpečila, že bude schopná pokračovať v činnosti ako zdravo
fungujúci podnik pri maximalizácii návratnosti pre akcionárov pomocou optimalizácie pomeru medzi
cudzími a vlastnými zdrojmi.
Štruktúra kapitálu spoločnosti pozostáva z vlastného imania pripadajúceho na vlastníkov spoločnosti,
ktoré zahŕňa základné imanie, zákonný rezervný fond a nerozdelený zisk, ako sa uvádza v pozn. 14 a
15. Pomer úverov ku kapitálu (gearing) bol ku koncu rokov 2008 a 2007 0%.
c)

Kategórie finančných nástrojov
31 December 2008

31 December 2007

1 900 486

2 645 803

3 918 164

1 291 138

Finančný majetok
Úvery a pohľadávky (vrátane peňazí a peňažných ekvivalentov)
Finančné záväzky
Finančné záväzky ohodnotené amortizovanými nákladmi

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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Rok končiaci sa 31. decembra 2008
Začiatočná zostatková cena
Prírastky
Zaradené do používania
Reklasifikácie
Úbytky
Odpisy
Zmena opravnej položky
Konečná zostatková cena
Stav k 31. decembru 2008
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková cena
75 623 783
1 866
2 156 562
10 277
(695)
(2 072 108)
39 877
75 759 562
80 501 035
(4 741 473)
75 759 562

4 679 410
(575 929)
4 103 481

78 483 137
(2 859 354)
75 623 783

4 585 695
(349 527)
4 236 168

4 236 168
6 353
167 123
(37 860)
(18 274)
(251 989)
1 960
4 103 481

75 956 013
3 549
1 689 951
(36 708)
(200)
(1 934 886)
(53 936)
75 623 783

Plynovody

4 217 015
29 822
226 586
6 977
(2 451)
(231 225)
(10 556)
4 236 168

Regulačné
stanice

BUDOVY, STAVBY, STROJE A ZARIADENIA

Rok končiaci sa 31. decembra 2007
Začiatočná zostatková cena
Prírastky
Zaradené do používania
Reklasifikácie
Úbytky
Odpisy
Zmena opravnej položky
Konečná zostatková cena
Stav k 31. decembru 2007
Obstarávacia cena
Oprávky a opravné položky
Zostatková cena

6.

SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

7 412
(1 956)
5 456

(2 796)
(140)
14
5 456

8 202
176
-

8 381
(179)
8 202

11 736
(3 409)
(111)
(14)
8 202

Pozemky, budovy
a stavby

545 706
(147 488)
398 218

395 426
67 124
5 261
(1 547)
(69 498)
1 452
398 218

481 216
(85 702)
395 426

430 888
57 651
(17 955)
(450)
(70 942)
(3 678)
395 514

Stroje
a zariadenia

39 381
(18 870)
20 511

33 696
510
(7 127)
70
(7 126)
488
20 511

50 665
(17 057)
33 696

41 048
4 877
(35)
(23)
(11 624)
(635)
33 608

Ostatný
DHM

-

2 835 261
(13 822)
2 821 439

2 325 328
2 895 994
(2 391 319)
(4 025)
(1)
(4 538)
2 821 439

2 334 613
(9 285)
2 325 328

(6 002)
2 325 328

2 094 647
2 253 999
(1 979 065)
(37 536)
(715)

Nedokončená
investič.
výstavba

-

88 608 205
(5 499 538)
83 108 667

82 622 603
2 904 389
(33 474)
(23 243)
(2 400 861)
39 253
83 108 667

85 943 707
(3 321 104)
82 622 603

(85 257)
(7 248)
(2 248 788)
(74 821)
82 622 603

82 751 347
2 287 370

Celkom

SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
Spôsob a výška poistenia budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku:
Predmet poistenia

0bstarávacia hodnota
poisteného majetku
2008
2007

Druh poistenia

Budovy, haly, stavby (s
výnimkou plynovodov),
stroje, strojné zariadenia,
inventár, drobný HIM,
ostatný HIM, umelecké
diela, zásoby (s výnimkou
plynovodov)

Poistenie majetku

Motorové vozidlá

Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti, poistenie
motorových vozidiel pre
prípad poškodenia, zničenia
a krádeže

Názov
a sídlo
poisťovne

Allianz-Slovenská
poisťovňa, a.s.
4 974 856 Kooperativa, a.s.,
ČSOB Poisťovňa,
a.s.

6 045 056

15 135

11 815

Allianz-Slovenská
poisťovňa, a.s.

Obstarávacia cena plne odpísaného dlhodobého majetku (zahŕňa aj dlhodobý nehmotný majetok), ktorý sa
k 31. decembru 2008 stále používa, predstavuje 82 595 tis. Sk (31. december 2007: 21 260 tis. Sk).
7.

NEHMOTNÝ DLHODOBÝ MAJETOK A OSTATNÉ AKTÍVA

Software

Obstarávacia cena
K 1. januáru 2007
Prírastky
Zaradené do používania
Reklasifikácie
K 31. decembru 2007
Oprávky
K 1. januáru 2007
Amortizácia
Opravná položka a strata zo znehodnotenia
Reklasifikácie
K 31.decembru 2007
Zostatková cena
K 1. januáru 2007
K 31. decembru 2007

768
467
1 235

Oprávky
K 1. januáru 2008
Amortizácia
Opravná položka a strata zo znehodnotenia
Úbytky
Reklasifikácie
K 31.decembru 2008
Zostatková cena
K 1. januáru 2008
K 31. decembru 2008

Nedokončené
investície

44 191
359
44 550

(151)
(214)
(365)

(4 401)
(8 862)
(13 263)

617
870

39 790
31 287

Software

Obstarávacia cena
K 1. januáru 2008
Prírastky
Zaradené do používania
Úbytky
Reklasifikácie
K 31. decembru 2008

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Celkom

45 271
23 885
(826)
68 330
45 271
68 330
Nedokončené
investície

90 230
23 885
114 115
(4 552)
(9 076)
(13 628)
85 678
100 487

Celkom

1 235
51
(5)
(33)
1 248

44 550
13 241
(26)
57 765

68 330
18 702
(13 292)
(41 777)

(365)
(312)

(13 263)
(10 576)

5
55
(617)

3
(23 836)

(17 887)

(13 628)
(10 888)
(17 887)
5
58
(42 340)

870
631

31 287
33 929

68 330
14 076

100 487
48 636

31 963
(17 887)

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

114 115
18 702
(41 782)
(59)
90 976
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

8.

ZÁSOBY
31. december
2008

Zemný plyn
Materiál a ostatné zásoby
Opravná položka
Celkom

3 809 125
54 149
(1 088)
3 862 186

31. december
2007
2 138 236
33 291
(355)
2 171 172

Stav zásob zemného plynu predstavuje zemný plyn na vyvažovanie distribučnej siete a zemný plyn pre vlastnú
spotrebu a straty v distribučnej sieti.
K 31. decembru 2008 a k 31. decembru 2007 neboli potrebné ani zaúčtované žiadne opravné položky týkajúce
sa úpravy na zníženie obstarávacej ceny zemného plynu na jeho čistú realizovateľnú hodnotu.
Spoločnosť vytvorila opravné položky k pomaly obrátkovým zásobám k materiálu v hodnote 1 088 tis. Sk (31.
december 2007: 355 tis. Sk).
9.

POHĽADÁVKY A POSKYTNUTÉ PREDDAVKY
31. december
2008

Pohľadávky z distribučnej činnosti
Preddavky a ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky ostatné
Celkom

1 508 235
239 452
149 851
1 897 538

31. december
2007
1 773 492
768 382
100 730
2 642 604

V spoločnosti sú k 31. decembru 2008 evidované pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 1 855 868 tis. Sk a
po lehote splatnosti v čiastke 41 670 tis. Sk bez zohľadnenia opravnej položky. V porovnateľnom období
spoločnosť k 31. decembru 2007 evidovala pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 2 611 268 tis. Sk a po
lehote splatnosti vo výške 31 336 tis. Sk bez zohľadnenia opravnej položky.
Pohľadávky a poskytnuté preddavky sú vykázané po zohľadnení opravnej položky na nedobytné a pochybné
pohľadávky vo výške 30 528 tis. Sk (31. december 2007: 15 707 tis. Sk).
Pohľadávky a poskytnuté preddavky zahrňujú pohľadávky voči eustream, a.s. vo výške 25 563 tis. Sk (31.
december 2007: 28 023 tis. Sk) a SPP vo výške 1 629 214 tis Sk (31. december 2007: 2 478 590 tis. Sk).
Pohyby opravnej položky k pohľadávkam sú nasledovné:
31. december
2008
Počiatočný stav
Tvorba
Použitie
Rozpustená časť
Konečný stav

(15 707)
(15 833)
132
880
(30 528)

31. december
2007
(7 006)
(10 176)
122
1 353
(15 707)

Zabezpečenie pohľadávok
Niektoré pohľadávky, ktoré sú vo fáze exekučného konania, sú zabezpečené exekučným záložným právom.
Na zabezpečenie pohľadávok spoločnosti za distribúciu zemného plynu voči SPP bola zriadená na základe
Zmluvy o prístupe do distribučnej siete banková záruka v Slovenskej sporiteľni v čiastke 1 900 000 tis. Sk.

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

10.

VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
31. december
2008

Začiatočný stav, netto
Aktíva obstarané počas obdobia
Amortizácia počas obdobia
Ostatné výnosy budúcich období
Konečný stav, netto

31. december
2007

3 720
887
(72)
367
4 902

184
7 269
(3 733)
3 720

Niektoré plynárenské zariadenia boli nadobudnuté od miest a obcí bezodplatným prevodom. Výnosy budúcich
období sa rozpúšťajú do výkazu ziskov a strát rovnomerne vo výške odpisov dlhodobého hmotného majetku
obstaraného bezodplatným prevodom.
11.

ODCHODNÉ A INÉ DLHODOBÉ ZAMESTNANECKÉ POŽITKY

Program dlhodobých zamestnaneckých požitkov je program so stanovenými požitkami, podľa ktorého majú
zamestnanci nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku
a v závislosti od stanovených podmienok, aj na odmenu pri životnom a pracovnom jubileu.
V roku 2008 bola podpísaná kolektívna zmluva, podľa ktorej majú zamestnanci nárok na odchodné podľa počtu
odpracovaných rokov v spoločnosti pri odchode do dôchodku. Príspevok na odchodné je určený vo výške jeden
až šesť násobku priemerného mesačného platu. Záväzok na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky
bol k 31. decembru 2008 vypočítaný na základe tejto kolektívnej zmluvy, ktorá je platná v spoločnostiach
hlavnej skupiny SPP. V roku 2007 bol záväzok vypočítaný na základe kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2007.
K 31. decembru 2008 sa tento program vzťahoval na 1 708 zamestnancov, vrátane 9 zamestnancov
v mimoevidenčnom stave, (31. decembra 2007: 1 703 zamestnancov. K tomuto dátumu bol program tzv.
nekrytý finančnými zdrojmi, teda bez osobitne určených aktív slúžiacich na krytie záväzkov, ktoré z neho
vyplývajú.
Zmenu záväzkov, netto vykázaných v súvahe za rok končiaci sa 31. decembra 2008 možno zhrnúť takto:
Dlhodobé
požitky
Záväzky k 1. januáru, netto
Vykázané náklady, netto
Uhradené zamestnanecké požitky
Záväzky, netto

16 627
7 242
(1 894)
21 974

Príspevky
po ukončení
pracovného
pomeru

Celkom
k 31. decembru
2008

Celkom
k 31. decembru
2007

84 727
7 540
(3 188)
89 079

83 666
3 980
(2 918)
84 727

68 101
298
(1 294)
67 105

Krátkodobé záväzky
(zahrnuté v ostatných
krátkodobých záväzkoch)
K 31. decembru 2007
K 31. decembru 2008

Dlhodobé
záväzky

4 530
4 283

80 197
84 796

Celkom
84 727
89 079

Kľúčové poistno-matematické predpoklady:
K 31. decembru 2008
Trhové výnosy zo štátnych dlhopisov
Reálna budúca miera nárastu miezd, p. a.
Fluktuácia zamestnancov, p. a.
Vek odchodu do dôchodku (muži a ženy)

5,03 %
2,00 %
1,44 %
62 pre mužov a 60 pre ženy

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

K 31. decembru 2007
4,69 %
2,00 %
1,44 %
62 pre mužov a 60 pre ženy
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

12.

REZERVY

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté pohyby rezerv:
Celkom
k 31. decembru
2008

Iné
rezervy
Zostatok k 1. januáru
Tvorba rezervy
Použitie rezervy
Rozpustenie rezervy
Konečný stav

200 000

Celkom
k 31. decembru
2007

200 000
(110 000)
(90 000)
-

(110 000)
(90 000)
-

200 000
200 000
(200 000)
200 000

Rezervy sú zahrnuté v záväzkoch takto:
Krátkodobé rezervy
(zahrnuté v ostatných
krátkodobých
záväzkoch)
K 31. decembru 2007
K 31. decembru 2008

a)

Dlhodobé
rezervy

200 000
-

Rezervy
celkom
-

200 000
-

Iné rezervy

Rezerva vo výške 200 000 tis. Sk vytvorená v súvislosti so záväzkom poskytnúť príspevok neinvestičnému
fondu „EkoFond“ , ako dôsledok financovania projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti bola
čiastočne použitá na príspevok tomuto fondu a čiastočne zrušená.
13.

ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ ZÁVÄZKY
K 31. decembru
2008

Záväzky z obchodného styku
Záväzky z distribučnej činnosti
Iné záväzky
Záväzky voči zamestnancom
Sociálne zabezpečenie a ostatné dane
Celkom

1 019 298
167 505
2 533 302
135 546
62 512
3 918 163

K 31. decembru
2007
792 992
157 382
151 878
124 600
64 285
1 291 137

K 31. decembru 2008, záväzky z obchodného styku a iné záväzky zahrňujú záväzky voči SPP vo výške 2 559
590 tis. Sk (31. decembra 2007: 216 354 tis. Sk), a eustream, a.s. vo výške 174 291 tis. Sk (31. decembra
2007: 157 718 tis. Sk).
Z celkových iných záväzkov spoločnosti predstavuje najvýznamnejšiu čiastku záväzok z cash poolingových
operácií voči materskej spoločnosti v čiastke 2 516 110 tis. Sk.
V spoločnosti sú k 31. decembru 2008 evidované záväzky do lehoty splatnosti vo výške 3 918 163 tis. Sk,
spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti. V porovnateľnom období spoločnosť k 31. decembru 2007
evidovala záväzky do lehoty splatnosti vo výške 1 290 324 tis. Sk a záväzky do 360 dní po lehote splatnosti vo
výške 813 tis. Sk.
Záväzky zo sociálneho fondu
Počiatočný stav k 1. januáru 2008
Tvorba celkom:
z nákladov
SPP – distribúcia, a.s.
Čerpanie celkom:
POZNÁMKY
K INDIVIDUÁLNYM
FINANČNÝM VÝKAZOM
jubilejné životné
odmeny
za jubilejné
rok končiaci
sa– 31.
decembra 2008
odmeny
pracovné
(v tis.
Sk)čerpanie
ostatné
príspevok na stravu
Konečný stav k 31. decembru 2008
Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Suma
10 810
9 558
9 558
(10 165)
(620)
(1 274)
(4 110)
(4 161)
10 203
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K ostatným záväzkom voči colným úradom je zriadená banková záruka v Tatra banke, a.s. v celkovej hodnote
1 000 tis. Sk.

SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
Konečný stav k 31. decembru 2008

10 203

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
K ostatným záväzkom voči colným úradom je zriadená banková záruka v Tatra banke, a.s. v celkovej hodnote
1 000 tis. Sk.
14.

ZÁKLADNÉ IMANIE

Základné imanie pozostáva z 10 kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie
100 000 Sk a 1 kmeňová listinná akcia s menovitou hodnotou 58 968 162 500 Sk. Stopercentným vlastníkom
uvedených akcií je SPP. Základné imanie je v plnej výške zapísané v obchodnom registri.
15.

ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND A NEROZDELENÝ ZISK

Od 1. januára 2008 SPP – distribúcia, a.s. je povinná zostavovať individuálne finančné výkazy v súlade s IFRS,
tak ako boli schválené na použitie v EÚ. Rozdeliteľný zisk predstavuje sumy podľa individuálnych finančných
výkazov.
Zákonný rezervný fond vo výške 11 793 833 tis. Sk (k 31. decembru 2007: 11 793 833 tis. Sk) sa vytvára
v súlade so slovenskou legislatívou a nedá sa rozdeliť medzi akcionárov. Vytvára sa z nerozdeleného zisku a je
určený na krytie prípadných budúcich strát alebo zvýšenie základného imania. Tvorba zákonného rezervného
fondu je určená ako najmenej 10 % zisku bežného roka, až kým nedosiahne výšku najmenej 20 % základného
imania. Zákonný rezervný fond v spoločnosti už dosiahol výšku 20% zo základného imania.
Rozdelenie zisku:
Druh prídelu
Prídel do zákonného rezervného fondu
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov
Dividendy
Zisk na rozdelenie spolu

Rozdelenie zisku za rok
2008
3 289 341
3 289 341

Rozdelenie zisku za rok
2007
100
46
2 438 756
3 772 080

Za roky 2007 a 2006 sa rozdeľoval účtovný zisk vykázaný podľa slovenských účtovných štandardov.
16.

OSOBNÉ NÁKLADY
Rok končiaci sa
31. decembra
2008

Mzdy a odmeny
Náklady na sociálne zabezpečenie
Osobné náklady, celkom

803 843
377 280
1 181 123

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
746 917
354 335
1 101 252

Spoločnosť odvádza príspevok vo výške 35,2 % z príslušného vymeriavacieho základu stanoveného zákonom,
maximálne však z 28 – 86 tisíc Sk v závislosti od druhu poistenia. Zamestnanci prispievajú do týchto fondov
ďalšími 13,4 % zo svojich vymeriavacích základov, maximálne však do vyššie uvedených limitov.
17.

NÁKLADY NA SLUŽBY AUDÍTORA
Rok končiaci sa
31. decembra
2008

Overenie účtovnej závierky audítorom
Iné uisťovacie služby
Daňové poradenstvo
Iné súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom
Celkom

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

1 530
392
1 922

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
918
918
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

18.

NÁKLADY NA FINANCOVANIE
Rok končiaci sa
31. decembra
2008

Nákladové úroky
Kurzové rozdiely – strata/(zisk) (pozn.19)
Ostatné
Náklady/(výnosy) z financovania, celkom

19.

47 324
187
146
47 657

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
38 878
(2 223)
174
36 829

KURZOVÉ ROZDIELY
Rok končiaci sa
31. decembra
2008

Kurzové straty (zisky) vznikajú z:
– prevádzkovej činnosti
– financovania (pozn. 18)
Kurzové straty (zisky), celkom

(19 770)
187
(19 583)

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
1 516
(2 223)
(707)

Suma kurzových ziskov z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách účtovaná k 31.12.2008 je 43 tis.
Sk (k 31. decembru 2007: 0 tis. Sk). Suma kurzových strát z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených
v eurách účtovaná k 31.12.2008 je 8 tis. Sk (k 31. decembru 2007: 155 tis. Sk).
20.

DANE

20.1. Daň z príjmov
Daň z príjmov zahŕňa:
Rok končiaci sa
31. decembra
2008
Splatná daň
Odložená daň (pozn. 21.2)
– bežné obdobie
Celkom

912 864
(146 185)
766 679

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
957 606
(126 224)
831 382

V nasledujúcej tabuľke uvádzame odsúhlasenie vykázanej dane z príjmov a teoretickej sumy vypočítanej s
použitím štandardných daňových sadzieb:
Rok končiaci sa
31. decembra
2008
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov pri sadzbe 19 %

3 929 643
746 632

Vplyv úprav z trvalých zmien medzi účtovnými a daňovými hodnotami
aktív a pasív
Ostatné úpravy
Daň z príjmov za bežné obdobie

20 409

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
4 078 613
774 936
56 446

(362)

-

766 679

831 382

Úpravy zahŕňajú najmä nedaňové náklady.
Zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2008 stále podliehajú možnosti kontroly zo strany daňového úradu.

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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20.2. Odložená daň z príjmov
Nasledujúca tabuľka zobrazuje najvýznamnejšie položky odloženého daňového záväzku a pohľadávky vykázané
spoločnosťou a pohyby v týchto položkách počas bežného a minulého účtovného obdobia:

K 1. januáru
2007
Rozdiel na zostatkových hodnotách
dlhodobého majetku
Položky daňovo uznané až po
zaplatení
Rezervy
Opravné položky k pohľadávkam
Strata zo zníženia hodnoty majetku
Ostatné
Celkom

(Na ťarchu)/
v prospech
zisku bežného
roka

K 31. decembru
2007

(11 399 600)

-

149 675

(11 249 925)

6
38 000
141
816
15 897
(11 344 740)

-

(11)
(38 000)
(39)
14 331
268
126 224

(5)
102
15 147
16 165
(11 218 516)

K 1. januáru
2008
Rozdiel na zostatkových hodnotách
dlhodobého majetku
Položky daňovo uznané až po
zaplatení
Opravné položky k pohľadávkam
Strata zo zníženia hodnoty majetku
Ostatné
Celkom

Na ťarchu
vlastného imania
bežného obdobia

Na ťarchu
vlastného imania
bežného obdobia

(Na ťarchu)/
v prospech
zisku bežného
roka

K 31. decembru
2008

(11 249 925)

-

130 434

(11 119 491)

(5)
102
15 147
16 165
(11 218 516)

-

(75)
5 803
(4 293)
14 316
146 185

(80)
5 905
10 854
30 481
(11 072 331)

V súlade s účtovnými zásadami spoločnosti sa niektoré odložené daňové pohľadávky a záväzky vzájomne
započítali. Nasledujúca tabuľka zobrazuje zostatky (po započítaní) odloženej dane pre účely vykázania
v súvahe:
31. decembra
2008
Odložený daňový záväzok
Celkom

21.

(11 072 331)
(11 072 331)

31. decembra
2007
(11 218 516)
(11 218 516)

PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
Rok končiaci sa
31. decembra
2008

Zisk pre zdanením
Úpravy:
Odpisy a amortizácia
Úrokový výnos, netto
Výnosy z finančných investícií
Kurzové rozdiely
Rezervy, opravné položky a iné nepeňažné položky
Strata zo znehodnotenia majetku
Strata z predaja dlhodobého majetku
(Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok a preddavkov
(Zvýšenie)/zníženie stavu zásob
Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku a ostatných
záväzkov
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

3 929 643
2 411 682
28 622
(30)
(175 606)
(1 134)
744 914
(1 691 014)
2 925 775
8 172 852

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

Rok končiaci sa
31. decembra
2007
4 078 613
2 301 378
30 896
156
7 434
(645)
(807 971)
54 952
(2 623 077)
3 041 736

20

SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

22.

PODMIENENÉ ZÁVÄZKY

Záväzky vyplývajúce z investičnej výstavby
K 31. decembru 2008 boli uzavreté zmluvy na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 1 932 702 tis. Sk
(k 31. decembru 2007: 1 807 535 tis. Sk), ktoré nie sú vykázané v týchto finančných výkazoch.
Liberalizácia slovenského energetického sektora a možné riziká z regulácie
Regulačný rámec na trhu so zemným plynom v Slovenskej republike
Trh so zemným plynom v Slovenskej republike je na základe platnej energetickej legislatívy plne liberalizovaný.
Od 1. júla 2007 majú všetci zákazníci možnosť slobodného výberu dodávateľa zemného plynu. Spoločnosť SPPdistribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, je povinná zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so
všetkými účastníkmi a na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, ako aj má
povinnosť uzatvoriť zmluvu
o pripojení a o distribúcii plynu s každým, kto splnil obchodné a technické
podmienky.
Distribúcia plynu, ako aj pripojenie a prístup do siete sú subjektom regulácie zo strany Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO).
Určovanie taríf za regulované činnosti spoločnosti
ÚRSO schvaľuje na každý rok tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ako aj za pripojenie
k distribučnej sieti a podporné služby. Tarify sa navrhujú tak, aby celkové plánované tržby z taríf za prístup do
distribučnej siete a distribúciu plynu v regulačnom roku v Sk na objemovú jednotku plynu, neprekročili
priemernú cenu na rok vypočítanú podľa výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a
upravuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na
návrh ceny v plynárenstve. Tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa zároveň navrhujú tak,
aby neobsahovali krížové dotácie medzi skupinami odberateľov plynu.
Cena za pripojenie do distribučnej siete pre odberateľa plynu sa určí na základe plánovaných priemerných
nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom do distribučnej siete, ktoré sa
vynakladajú prevádzkovateľom distribučnej siete pri úkonoch v štandardnom rozsahu potrebných na pripojenie
odberného plynového zariadenia.
Zmeny v regulačnej legislatíve a politike
V priebehu roku 2008 boli zákony č.656/2004 Z.z o energetike a č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
v sieťových odvetviach novelizované niekoľko krát. Z pohľadu regulácie boli prijaté významné zmeny týkajúce
sa vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a určenia povinnosti
regulovanému subjektu viesť a zverejňovať štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby.
V súlade s novelami príslušných zákonov ÚRSO vydaním Vyhlášky č. 415/2008 Z.z. a Vyhlášky č. 328/2008
Z.z. určil podrobnosti požadované v týchto zákonoch. Pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. tak vyplynula
povinnosť aplikovať zmeny v oblasti vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva
už za rok 2009.
Zámery ÚRSO realizovať zmeny v regulačnej metóde boli prezentované v materiáli Regulačná politika na
nasledujúce regulačné obdobie 2009 – 2011. Regulátor v ňom deklaroval svoj zámer aplikovať pre oblasť
regulácie ceny za prístup a distribúciu plynu novú regulačnú metódu - cenový strop. Táto regulačná metóda
bola prakticky uplatnená vydaním Výnosu ÚRSO č. 1/2008 s účinnosťou od 25.6.2008 a Výnosu ÚRSO č.
4/2008 s účinnosťou od 31.7.2008.
Dane
Spoločnosť uskutočňuje významné transakcie s akcionárom a s ostatnými spriaznenými osobami. Daňové
SPP
– distribúcia,
a.s.
prostredie,
v ktorom
spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od bežnej daňovej legislatívy a praxe, ktorá je
POZNÁMKY
K INDIVIDUÁLNYM
FINANČNÝM
VÝKAZOM
pomerne nedokonalá
s nízkym počtom
precedensov.
Pretože daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad
za
rok končiaci
sa 31.
decembra
daňových
zákonov,
existuje
riziko, 2008
že daňové úrady môžu požadovať úpravy základu dane, napr. z hľadiska
(v
tis. Sk)
transferového
ocenenia, resp. iných úprav. Daňové orgány v Slovenskej republike majú rozsiahlu právomoc pri
interpretácii platných daňových zákonov, v dôsledku čoho môžu daňové kontroly priniesť nečakané výsledky.
Nie je možné odhadnúť výšku potenciálnych daňových záväzkov súvisiacich s týmito rizikami.
Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
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13 520 390
298 215

-

1 877 938
3 069 176

3 289 341
-

2 996 964
198 976

Ostatné

1 626 758
38 692

Pohľadávky

Opravné
položky
k pohľadávkam

2 559 590
268 583

Záväzky

Nie je možné odhadnúť výšku potenciálnych daňových záväzkov súvisiacich s týmito rizikami.

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.
-

13 273 949
208 501

Priložené poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou individuálnych finančných výkazov.

SPP, a.s.
Ostatné spriaznené osoby

Výnosy

2 565 057

1 813 644

-

2 438 756

Rok končiaci sa 31. decembra 2007
Tvorba/
(zúčtovanie)
opravných
Náklady
Dividendy
položiek
k pohľadávkam

203 647

1 299 078

Ostatné
(obstaranie
majetku)

35 141

2 478 969

Pohľadávky

1

Opravné
položky
k pohľadávkam

31. december 2007

23

261 306

216 354

Záväzky

Transakcie so spriaznenými osobami predstavujú najmä služby spojené s distribúciou, nákupom, predajom, prepravou zemného plynu a skladovaním zemného
plynu a ostatné služby.

-

31. december 2008

Manažment spoločnosti považuje transakcie so spriaznenými osobami za transakcie uskutočnené podľa obvyklých obchodných podmienok.

SPP, a.s.
Ostatné spriaznené osoby

Výnosy

Rok končiaci sa 31. decembra 2008
Tvorba/
(zúčtovanie)
opravných
Náklady
Dividendy
položiek
k pohľadávkam

V priebehu roka, spoločnosť uskutočnila nasledovné transakcie so spriaznenými osobami:

Vlastníkom 100% akcií SPP – distribúcia, a.s. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

23.

SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)

SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
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SPP – distribúcia, a.s.
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
za rok končiaci sa 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
Odmeny vyplatené členom orgánov a výkonného manažmentu spoločnosti:
Rok končiaci sa
31. decembra
2008
Odmeny členom predstavenstva, dozornej rady, výkonného manažmentu
a bývalým členom orgánov spolu
Z toho – predstavenstvo a výkonný manažment
- dozorná rada
Požitky po skončení zamestnania členom predstavenstva,
rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu

dozornej

Ostatné
dlhodobé
požitky
členom
predstavenstva,
rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu

dozornej

Požitky po ukončení pracovného pomeru
predstavenstva, dozornej
rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu
Naturálne plnenia členom predstavenstva a výkonného manažmentu spolu

Z toho
predstavenstvoa.s.
a výkonný manažment
SPP
– distribúcia,
NANČNÝM VÝKAZOM
POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM VÝKAZOM
Ostatné
plnenia sa
členom
predstavenstva,
008
za
rok končiaci
31. decembra
2008 dozornej rady, výkonného
manažmentu a bývalým členom orgánov spolu
(v
tis. Sk)
Z toho - predstavenstvo a výkonné vedenie
- dozorná rada

NÝMI OSOBAMI
23.

Rok končiaci sa
31. decembra
2007

32 018
24 114
7 904

23 179
17 461
5 718

-

-

-

-

-

-

374
374

269
269

3
1
2

3
1
2

TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

ia, a.s. je Slovenský
Vlastníkom
plynárenský
100% akcií
priemysel,
SPP – distribúcia,
a.s.
a.s. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

24.
ODSÚHLASENIE
FINANČNÝCH
ZOSTAVENÝCH
V SÚLADE
la nasledovné V
transakcie
priebehu
so
roka,
spriaznenými
spoločnosťINDIVIDUÁLNYCH
osobami:
uskutočnila nasledovné
transakcie soVÝKAZOV
spriaznenými
osobami:
S PREDCHÁDZAJÚCIMI ÚČTOVNÝMI POSTUPMI PLATNÝMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
A INDIVIDUÁLNYMI
FINANČNÝMI
VÝKAZMI
V SÚLADE
S IFRS,
AKO BOLI
Rok končiaci
sa 31. decembra
2008
RokZOSTAVENÝMI
končiaci sa 31. decembra
31. december
2008
2008
Tvorba/
Tvorba/
SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE V EÚ.
Opravné

ýnosy

(zúčtovanie)

(zúčtovanie)

položiek
k pohľadávkam

položiek
k pohľadávkam

položky

opravných čistého
Náklady
Výnosy 31. decembra
Ostatné
opravných
Náklady
Dividendy
Odsúhlasenie
zisku za rokDividendy
končiaci
2007 jePohľadávky
nasledovné:
k pohľadáv-

13 520 390
298 215

Záväzky
Ostatné

kam
Rok končiaci sa
31. 3decembra
289 -341 2007
2 559
2 996
590964
- 268198
583976

Pohľadá

SPP, a.s.
1 877 938
3 289
13341
520 390
2 996 964
- 1 6261758
877 938
1 62
Ostatné spriaznené
osoby
3 069 176
298
- 215
198 976
383692
069 176
3
Čistý zisk podľa individuálnych finančných výkazov zostavených v súlade
sakcie so spriaznenými
Manažment
osobami
spoločnosti
zaúčtovnými
transakcie
považuje
uskutočnené
transakcie
so
podľa
obvyklých
osobami
obchodných
za transakcie
podmienok.
uskutočnené
podľa
obvyklých obchodnýc
s predchádzajúcimi
postupmi
platnými
vspriaznenými
Slovenskej
republike
3 289
341
Nerealizované kurzové rozdiely
1
Úpravy
majetku
(44predajom,
338)
predstavujú najmä
Transakcie
služby
sospojené
spriaznenými
s distribúciou,
osobaminákupom,
predstavujú
predajom,
najmä služby
prepravou
spojené
zemného
s distribúciou,
plynu a skladovaním
nákupom,
zemného prepravou zem
Odložená
daň
8 424
plynu
a ostatné
služby.
Ostatné
(6 197)
Rok zisk
končiaci
saindividuálnych
31. decembra finančných
2007
Rok končiaci
sa 31.sdecembra
31. december
2007 2007
Čistý
podľa
výkazov zostavených
v súlade
IFRS
3 247 231
Tvorba/
Tvorba/
Opravné
(zúčtovanie) vlastného imania k 1. januáru 2007Ostatné
(zúčtovanie)
Ostatné
Odsúhlasenie
a 31.
decembru 2007 je nasledovné:
položky
ýnosy
opravných
Náklady
Dividendy
Výnosy
(obstaranie
opravných Pohľadávky
Náklady
Dividendy
Záväzky
(obstaranie
Pohľadá
k pohľadávpoložiek
majetku)
položiek
majetku)
kam
31. december
1. január
k pohľadávkam
k pohľadávkam
2007
2007
13 273 949
SPP, a.s.
1 813 644
2 438
13756
273 949
1 299 078
- 2 4781969
813 644
2 438 -756
216
1 299
354078
2 47
Ostatné
spriaznené
Vlastné imanie
podľaosoby
individuálnych finančných výkazov zostavených
208 501
2 565 057
208
- 501
352141
565 057
1 261203
306647
3
v súlade s predchádzajúcimi
účtovnými postupmi
platnými 203 647
v Slovenskej republike
74 052 337
73 207 949
Darovaný majetok a úpravy majetku
(44 349)
(13)
Odložená daň
8 424
Vlastné imanie podľa individuálnych finančných výkazov
zostavených v súlade s IFRS
74 016 412
73 207 936

Priložené
poznámky
neoddeliteľnousúčasťou
súčasťouindividuálnych
individuánychfinančných
finančnýchvýkazov.
výkazov.
sťou individuálnych
Priložené
finančných
poznámky
výkazov.
súsúneoddeliteľnou

24 23

SPP
SPP –
– distribúcia,
distribúcia, a.s.
a.s.
POZNÁMKY
POZNÁMKY K
K INDIVIDUÁLNYM
INDIVIDUÁLNYM FINANČNÝM
FINANČNÝM VÝKAZOM
VÝKAZOM
za
za rok
rok končiaci
končiaci sa
sa 31.
31. decembra
decembra 2008
2008
(v
(v tis.
tis. Sk)
Sk)
Odsúhlasenie
Odmeny vyplatené
výkazu
členom
peňažných
orgánov
tokov
a výkonného
za rok končiaci
manažmentu
31. decembra
spoločnosti:
2007 je nasledovné:
Individuálne
Rok končiaci
Individuálne
sa
Rok končiaci sa
finančné 31. decembra
finančné 31. decembra
2007
výkazy podľa 2008 výkazy
Rozdiel
predchádzapodľa IFRS,
júcich
tak
ako
boli
Odmeny členom predstavenstva, dozornej rady, výkonného manažmentu
postupov
prijaté
a bývalým členom orgánov spolu
32 018 v EÚ
23 179
Z toho – predstavenstvo a výkonný manažment
24 114
17 461
Peňažné-toky
z prevádzkovej
činnosti, netto
2 920 796
920 796
dozorná
rada
72
904
5 718
(2 385 691)
Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto
(2 385 691)
Peňažné
finančných
činností, netto
(2 441 585)
(2 441 585)
Požitky toky
po zskončení
zamestnania
členom predstavenstva, dozornej
rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu
ČISTÉ ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE STAVU PEŇAŽNÝCH
PROSTRIEDKOV
(1 906 480)
(1 906 480)
Ostatné
dlhodobé
požitky
členom
predstavenstva,
dozornej
Dopady
kurzovýchmanažmentu
zmien
(25)
rady, výkonného
a bývalým členom orgánov spolu
- (25)
STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA
1 909 704
1 909 704
STAV
PEŇAŽNÝCH
PROSTRIEDKOV
NA KONCI
OBDOBIA
3 199
Požitky
po ukončení
pracovného pomeru
predstavenstva,
dozornej 3 199
rady, výkonného manažmentu a bývalým členom orgánov spolu
Naturálne plnenia členom predstavenstva a výkonného manažmentu spolu
Z toho predstavenstvo a výkonný manažment

25.

374
374

269
269

3
1
2

3
1
2

DODATOČNÉ INFORMÁCIE PODĽA ŠTATUTÁRNYCH POŽIADAVIEK K INDIVIDUÁLNYM

VÝKAZOM
OstatnéFINANČNÝM
plnenia členom
predstavenstva, dozornej
manažmentu a bývalým členom orgánov spolu
Z toho - predstavenstvo a výkonné vedenie
dozorná rada
a) - Členovia
orgánov spoločnosti
Orgán
Predstavenstvo

rady, výkonného

Funkcia
Predseda
Predseda

Meno
Ing. Stéphane Grit do 30.6.2008
Assessor jur. Sebastian Jochem od
1.7.2008 ZOSTAVENÝCH V SÚLADE
24.
ODSÚHLASENIE INDIVIDUÁLNYCH FINANČNÝCH VÝKAZOV
Ing. PeterVHlaváč
S PREDCHÁDZAJÚCIMI Podpredseda
ÚČTOVNÝMI POSTUPMI PLATNÝMI
SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Člen
Ing. Stéphane
Grit od S
1.7.2008
A INDIVIDUÁLNYMI FINANČNÝMI
VÝKAZMI ZOSTAVENÝMI
V SÚLADE
IFRS, AKO BOLI
Člen
Assessor jur. Sebastian Jochem do
SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE V EÚ.
30.6.2008
Dozorná rada
Predseda
Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, PhD
Odsúhlasenie čistého zisku za rokPodpredseda
končiaci 31. decembra 2007 je nasledovné:
Ing. Michael Fipper od 1.7.2008
Podpredseda
Antoine Jourdain do 30.6.2008
Člen
Ing. Vladislav Petráš Rok končiaci sa
Člen
Ing. Gustáv Laca 31. decembra 2007
Člen
Daniel Nechala
Čistý zisk podľa individuálnych finančných
Člen výkazov zostavených v súlade Pavol Korienek
s predchádzajúcimi
platnými
v Slovenskej republike Ing. Bohumil Kratochvíl od 1.7.2008
3 289 341
Výkonné
vedenie účtovnými postupmi
Generálny
riaditeľ
Nerealizované kurzové rozdiely
Generálny riaditeľ
Ing. Kazimír Kmeť, CSc. do 30.6.2008 1
Úpravy majetku
(44 338)
Odložená daň
8 424
Ostatné
(6 197)
b) Konsolidované finančné výkazy
Čistý zisk podľa individuálnych finančných výkazov zostavených v súlade s IFRS
3 247 231

SPP – distribúcia, a.s. poskytuje údaje individuálnej účtovnej závierky do vyššej konsolidácie spoločnosti
Odsúhlasenie vlastného imania k 1. januáru 2007 a 31. decembru 2007 je nasledovné:
SPP, a.s. SPP, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS).
31. december
2007

1. január
2007

Najvyššími účtovnými jednotkami, ktoré konsolidujú spoločnosť SPP – distribúcia, a.s sú GDF SUEZ SA
aVlastné
E.ON imanie
AG. podľa individuálnych finančných výkazov zostavených
v súlade s predchádzajúcimi účtovnými postupmi platnými
v Slovenskej výkazy
republike SPP – distribúcia, a.s. a konsolidované finančné
74 výkazy
052 337 SPP, a.s. sú
73 207
949
Individuálne
uložené
majetok
a úpravy
majetku súdu Bratislava 1, Záhradnícka ul. č. 10, (44
(13)
vDarovaný
Obchodnom
registri
Okresného
811349)
07 Bratislava, zverejnené
Odložená daň
8 424
v Obchodnom vestníku a zverejnené na internetovej stránke www.spp.sk.
Vlastné imanie podľa individuálnych finančných výkazov
zostavených v súlade s IFRS

26.

74 016 412

73 207 936

UDALOSTI PO DÁTUME SÚVAHY

Prechod na firemnú menu euro
Na základe Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike Národná rada SR schválila tzv.
Generálny zákon o zavedení eura na Slovensku, ktorý legislatívne zastrešil prechod zo slovenskej
koruny na spoločnú európsku menu euro. Generálny zákon začal platiť od 1. januára 2008. Na tento
zákon nadviazali ďalšie legislatívne normy upravujúce pravidlá duálneho zobrazovania, vykazovania,
prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro pre účely účtovníctva,
daní, colné účely a ďalšie.
Priložené
Priložené poznámky
poznámky sú
sú neoddeliteľnou
neoddeliteľnou súčasťou
súčasťou individuálnych
individuánych finančných výkazov.
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SPP
SPP
––
distribúcia,
distribúcia,
a.s.
a.s.
POZNÁMKY
POZNÁMKY
KK
INDIVIDUÁLNYM
INDIVIDUÁLNYM
FINANČNÝM
FINANČNÝM
VÝKAZOM
VÝKAZOM
zaza
rok
rok
končiaci
končiaci
sasa
31.
31.
decembra
decembra
2008
2008
(v(v
tis.
tis.
Sk)
Sk)
Odsúhlasenie
Rada Európskej
výkazu
úniepeňažných
na úrovnitokov
ministrov
za rok
financií
končiaci
členských
31. decembra
štátov 2007
Európskej
je nasledovné:
únie na svojom zasadnutí
8.7.2008 v Bruseli stanovila neodvolateľný prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou
Individuálne
Individuálne
(konverzný kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk.

finančné
finančné
výkazy
podľa
výkazy
Dňom 1. januára 2009 sa Slovenská republika stala súčasťou eurozóny, v poradí
16. krajinou Rozdiel
Európskej
predchádzapodľa IFRS,
únie, ktorá používa spoločnú menu euro.
júcich
tak ako boli
postupov
prijaté v EÚ

V tejto súvislosti

bolo v priebehu roka 2008 zavedenie meny euro v SPP a jej hlavných dcérskych

spoločnostiach
(eustream,
a.s. anetto
SPP-distribúcia, a.s.) riešené 2osobitným
Peňažné
toky z prevádzkovej
činnosti,
920 796 projektom.
2 920 796
(2 385 691)
Peňažné toky prijaté/(použité) z investičnej činnosti, netto
(2 385 691)
Peňažné toky z finančných činností, netto
(2 441 585)
(2 441 585)
K dátumu zostavenia tejto

účtovnej závierky boli konverzie na menu euro vo

a subprojektoch
vykonané
úspešne.
ČISTÉ
ZVÝŠENIE/ZNÍŽENIE
STAVU
PEŇAŽNÝCH
PROSTRIEDKOV
Dopady kurzových zmien
STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA
Plynová kríza
STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA

(1 906 480)
(25)
1 909 704
3 199

-

všetkých systémoch

(1 906 480)
(25)
1 909 704
3 199

-

Napätie ohľadom zmluvných vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou naznačovalo možné problémy
s dodávkami zemného plynu cez ukrajinské územie do Európy už na začiatku roka 2009, no skutočný
priebeh,
trvanie a INFORMÁCIE
dopady krízy prekvapili
celú plynárenskúPOŽIADAVIEK
komunitu. Krízové
scenáre zahrnuté
25.
DODATOČNÉ
PODĽA ŠTATUTÁRNYCH
K INDIVIDUÁLNYM
v európskych
energetických
FINANČNÝM
VÝKAZOMstratégiách síce definovali potrebné opatrenia pre prípadné obmedzenia
dodávok zemného plynu, nikto v Európe však nepredpokladal, že dodávky ruského plynu by sa mohli
zastaviť úplne.
a) Členovia orgánov spoločnosti
V utorok, 6. januára 2009, dodávky zemného plynu klesli na tretinu dohodnutého množstva. Spoločnosť
SPP – distribúcia v súlade so Funkcia
zákonom bola nútená vyhlásiť Meno
stav núdze v plynárenstve, zatiaľ bez
Orgán
regulácie. Okamžite zasadol krízový
štáb, zložený z odborníkov
SPP Grit
– distribúcia,
Predstavenstvo
Predseda
Ing.SPP,
Stéphane
do 30.6.2008eustream a
Ministerstva hospodárstva SR, aby
posúdil závažnosť vzniknutejAssessor
situácie,
navrhol potrebné
Predseda
jur.aSebastian
Jochem od opatrenia
1.7.2008
na preklenutie obdobia znížených dodávok.
Podpredseda

Ing. Peter Hlaváč

Člen
Ing.zemného
Stéphane Grit
od 1.7.2008
V stredu, 7. januára 2009 došlo
k úplnému zastaveniu dodávok
plynu
z Ruska cez územie
Člen
Assessor jur. Sebastian Jochem do
Ukrajiny. Vzhľadom na neznámu dĺžku trvania úplného prerušenia dodávok plynu a nevyhnutnosť
30.6.2008
pokračovať v zásobovaní domácností,
nemocníc a škôl do koncaDoc.
zimy
bola spoločnosť SPP – distribúcia
Dozorná rada
Predseda
Ing. Nikolaj Ponevský, PhD
ako prevádzkovateľ distribučnej Podpredseda
siete dňa 7. januára 2009 nútená
vyhlásiť
odberový stupeň
Ing.
Michaelobmedzujúci
Fipper od 1.7.2008
číslo 8 pre priemyselných odberateľov
zemného plynu, ktorý Antoine
zaviazal
priemyselných
odberateľov so
Podpredseda
Jourdain
do 30.6.2008
spotrebou viac ako 60 000 m3 ročne
úroveň
bezpečnostného minima.
Člen znížiť spotrebu zemného plynu
Ing.na
Vladislav
Petráš
Člen

Ing. Gustáv Laca

Člen chodu tranzitného systému pre
Daniel
Nechala zemného plynu v smere zo
Vďaka sprevádzkovaniu reverzného
dodávky
Člen
Pavol Korienek
západu na východ bolo aj napriek
neobnoveniu dodávok z Ruska
možné 19. januára 2009 uvoľniť
Výkonné vedenie
Generálny riaditeľ
Ing. Bohumil Kratochvíl od 1.7.2008
obmedzenia odberu zemného plynu
pre priemyselných odberateľov
a upraviť odberový stupeň zo stupňa
Generálny riaditeľ
Ing. Kazimír Kmeť, CSc. do 30.6.2008
číslo 8 na základný odberový stupeň číslo 3, čiže bez obmedzení pre všetkých odberateľov.

Po uzatvorení dohody medzi Ruskom a Ukrajinou a následnom obnovení dodávok zemného plynu
b) Konsolidované finančné výkazy
z Ruska 20. januára 2009 sa zásobovanie zemným plynom na Slovensku normalizovalo, pričom pri
obnove dodávok neboli zaznamenané žiadne technické problémy. Následne 23. januára 2009 SPP –
SPP – distribúcia, a.s. poskytuje údaje individuálnej účtovnej závierky do vyššej konsolidácie spoločnosti
distribúcia zrušila stav núdze v plynárenstve pre celé územie Slovenskej republiky.
SPP, a.s. SPP, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS).
Delimitácia zamestnancov z materskej spoločnosti
Najvyššími účtovnými jednotkami, ktoré konsolidujú spoločnosť SPP – distribúcia, a.s sú GDF SUEZ SA
1.1.2009 na základe zmluvy došlo k delimitácií 113 pracovných pozícií zo spoločnosti SPP, a. s. do
a Dňom
E.ON AG.
spoločnosti SPP – distribúcia na výkon investičnej činnosti a správu majetku.
Individuálne výkazy SPP – distribúcia, a.s. a konsolidované finančné výkazy SPP, a.s. sú uložené
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Záhradnícka ul. č. 10, 811 07 Bratislava, zverejnené
záznam
člena
v Zostavené
Obchodnom
vestníku aPodpisový
zverejnené
na internetovej
stránke
www.spp.sk.
dňa:
Podpisový záznam osoby
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
17. február 2009
fyzickej osoby, ktorá je
26.
UDALOSTI PO DÁTUME
SÚVAHY
účtovnou jednotkou:

zodpovednej
za zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

Prechod
nadňa:
firemnúAssessor
menu euro
Schválené
jur. Sebastian Jochem
Ing. Bohumil Kratochvíl
Briška tzv.
Predseda
Na základe Národného plánu predstavenstva
zavedenia eura v Slovenskej republike Národná radaIng.
SR Libor
schválila
Generálny zákon o zavedení eura na Slovensku, ktorý legislatívne zastrešil prechod zo slovenskej
Ing. Miroslav Jankovič
koruny na spoločnú európsku
menu euro. Generálny zákon začal platiť od 1. januára 2008. Na tento
Ing. Peter Hlaváč
zákon nadviazali ďalšie
legislatívne
normy upravujúce pravidlá duálneho zobrazovania, vykazovania,
Podpredseda
predstavenstva
prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro pre účely účtovníctva,
daní, colné účely a ďalšie.
Priložené
Priložené
poznámky
poznámky
súsú
neoddeliteľnou
neoddeliteľnou
súčasťou
súčasťou
individuálnych
individuálnych
finančných
finančných
výkazov.
výkazov.
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SPP
SPP––distribúcia,
distribúcia,a.s.
a.s.
POZNÁMKY
POZNÁMKYKKINDIVIDUÁLNYM
INDIVIDUÁLNYMFINANČNÝM
FINANČNÝMVÝKAZOM
VÝKAZOM
za
zarok
rokkončiaci
končiacisa
sa31.
31.decembra
decembra2008
2008
(v
(vtis.
tis.Sk)
Sk)
Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií
N áčlenských
v r h štátov Európskej únie na svojom zasadnutí
8.7.2008 v Bruseli stanovila neodvolateľný
prepočítavací
koeficient
medzi eurom a slovenskou korunou
na rozdelenie zisku za
rok 2008
(konverzný kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk.

Návrh na rozdelenie zisku 2008

Dňom 1. januára 2009 sa Slovenská republika stala súčasťou eurozóny, v poradí 16. krajinou Európskej
únie, ktorá používa spoločnú menu euro.

Návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2008 je vypracovaný v súlade
so
Stanovami
- distribúcia,
a.s.,
článkom
ZISKU,
V tejto
súvislosti SPP
bolo v priebehu
roka 2008
zavedenie
menyXIX.
euro ROZDEĽOVANIE
v SPP a jej hlavných dcérskych
spoločnostiach
(eustream,
a.s.
a
SPP-distribúcia,
a.s.)
riešené
osobitným
projektom.
článkom XVIII. TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU a v súlade
s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších noviel.
K dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky boli konverzie na menu euro vo
a subprojektoch vykonané úspešne.

všetkých systémoch

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 vychádza z účtovnej závierky za rok 2008.

Plynová
kríza
I.
Zisk

po zdanení za rok 2008

104 991 171,96 €
3 162 964 046,32 Sk

Napätie ohľadom zmluvných vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou naznačovalo možné problémy
s dodávkami zemného plynu cez ukrajinské územie do Európy už na začiatku roka 2009, no skutočný
priebeh,
a dopady
krízy prekvapili
celú plynárenskú
II. trvanie
Doplnenie
zákonného
rezervného
fondu komunitu. Krízové scenáre
0,00 € zahrnuté
v európskych
energetických
stratégiách
definovali potrebné opatrenia pre prípadné
v zmysle
čl. XVIII.
Stanovsíce
rezervný
0,00 obmedzenia
Sk
dodávok zemného plynu, nikto v Európe však nepredpokladal, že dodávky ruského plynu by sa mohli
fond dosiahol hranicu 20 % základného imania
zastaviť úplne.
V utorok, 6. januára 2009, dodávky zemného plynu klesli na tretinu dohodnutého množstva. Spoločnosť
SPP – distribúcia v súlade so zákonom bola nútená vyhlásiť stav núdze v plynárenstve, zatiaľ bez
III.
Hodnota
čistého
zisku
regulácie.
Okamžite
zasadol
krízový
štáb, zložený z odborníkov SPP, SPP – distribúcia, eustream a
Ministerstvaurčená
hospodárstva
SR, aby posúdil závažnosť vzniknutej situácie,
a navrhol
potrebné
na dividendy
104
991 171,96
€ opatrenia
na preklenutie obdobia znížených dodávok.

3 162 964 046,32 Sk

V stredu, 7. januára 2009 došlo k úplnému zastaveniu dodávok zemného plynu z Ruska cez územie
Ukrajiny. Vzhľadom na neznámu dĺžku trvania úplného prerušenia dodávok plynu a nevyhnutnosť
pokračovať v zásobovaní domácností, nemocníc a škôl do konca zimy bola spoločnosť SPP – distribúcia
ako prevádzkovateľ distribučnej siete dňa 7. januára 2009 nútená vyhlásiť obmedzujúci odberový stupeň
číslo 8 pre priemyselných odberateľov zemného plynu, ktorý zaviazal priemyselných odberateľov so
spotrebou viac ako 60 000 m3 ročne znížiť spotrebu zemného plynu na úroveň bezpečnostného minima.
Vďaka sprevádzkovaniu reverzného chodu tranzitného systému pre dodávky zemného plynu v smere zo
západu na východ bolo aj napriek neobnoveniu dodávok z Ruska možné 19. januára 2009 uvoľniť
obmedzenia odberu zemného plynu pre priemyselných odberateľov a upraviť odberový stupeň zo stupňa
číslo 8 na základný odberový stupeň číslo 3, čiže bez obmedzení pre všetkých odberateľov.
Po uzatvorení dohody medzi Ruskom a Ukrajinou a následnom obnovení dodávok zemného plynu
z Ruska 20. januára 2009 sa zásobovanie zemným plynom na Slovensku normalizovalo, pričom pri
obnove dodávok neboli zaznamenané žiadne technické problémy. Následne 23. januára 2009 SPP –
distribúcia zrušila stav núdze v plynárenstve pre celé územie Slovenskej republiky.
Delimitácia zamestnancov z materskej spoločnosti
Dňom 1.1.2009 na základe zmluvy došlo k delimitácií 113 pracovných pozícií zo spoločnosti SPP, a. s. do
spoločnosti SPP – distribúcia na výkon investičnej činnosti a správu majetku.

Zostavené dňa:
17. február 2009

Schválené dňa:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:
Assessor jur. Sebastian Jochem
Predseda predstavenstva

Podpisový záznam osoby
zodpovednej
za zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

Ing. Bohumil Kratochvíl
Ing. Libor Briška
Ing. Miroslav Jankovič

Ing. Peter Hlaváč
Podpredseda predstavenstva

Priložené
Priloženépoznámky
poznámkysúsúneoddeliteľnou
neoddeliteľnousúčasťou
súčasťouindividuálnych
individuálnychfinančných
finančnýchvýkazov.
výkazov.
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