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 Poznámka 2017  2016 
AKTÍVA:     
     
Dlhodobé aktíva     
Dlhodobý hmotný majetok  8 478 734 692  480 839 448 
Nehmotný majetok a iné aktíva 9 4 532 664  2 342 290 
Ostatné dlhodobé aktíva  6 639  6 639 

  483 273 995  483 188 376 
     
Obežné aktíva     
Zásoby  7 2 059 277  1 796 327 
Pohľadávky z obchodného styku a  
Iné pohľadávky 

 
6 17 177 546  14 918 773 

Pohľadávka z dane z príjmu   65 808  281 110 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 5 18 200 159  29 091 034 

  37 502 790  46 087 243 

Spolu aktíva  520 776 785  529 275 619 

     
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY:     
     
Vlastné imanie      
Základné imanie  279 438 597  279 438 597 
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy  66 312 521  65 628 383 
Nerozdelený zisk  9 405 575   10 519 122 

  355 156 693  355 586 102 
Nekontrolný podiel   8 375 417  8 433 780 

Spolu vlastné imanie  363 532 110  364 019 882 
     
Dlhodobé záväzky     
Úvery a pôžičky 13 62 000 000  72 785 715 
Rezervy 15 3 102 193  3 360 840 
Výnosy budúcich období 11 41 711 034  43 891 684 
Záväzky z dôchodkových programov 14 1 129 889  1 077 512 
Odložený daňový záväzok  10 7 421 697  7 384 176 
Ostatné dlhodobé záväzky 12 4 057 713  3 812 202 

Dlhodobé záväzky celkom   119 422 526  132 312 129 
     
Krátkodobé záväzky     
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 11,12 23 956 324  23 161 989 
Úvery a pôžičky 13 10 789 326  6 788 230 
Výnosy budúcich období 11 3 076 499  2 993 389 
Záväzky z dane z príjmu   -  - 

Krátkodobé záväzky celkom  37 822 149  32 943 607 

Záväzky celkom  157 244 675  165 255 736 

     
     

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY  520 776 785  529 275 619 
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 Poznámka 2017  2016 
     
Tržby 17 90 937 062  89 492 576 
Spotreba vody, ďalšieho materiálu a energií   -15 926 905  -15 702 923 
Mzdové náklady 18 -26 809 741  -25 707 849 
Odpisy, amortizácia a zmena opravnej položky 8,9 -25 467 155  -23 454 956 
Služby 19 -25 757 801  -25 622 523 
Ostatné prevádzkové náklady/výnosy 20 4 913 801  2 529 755 

Prevádzkové náklady netto    -89 047 801     -87 895 477 

     

PREVÁDZKOVÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  1 889 262  1 579 099 
     
Finančné výnosy   2 149  85 061 
Finančné náklady  -790 799  -985 627 
Finančné náklady netto     -788 650  -900 565 

     

ZISK PRED ZDANENÍM  1 100 612  696 534 
     
Daň z príjmov 21 463 953  468 000 

     

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK BEŽNÉHO OBDOBIA  636 659  228 534 
Ostatný súhrnný výsledok  -  - 

     
SÚHRNNÝ HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK BEŽNÉHO 
OBDOBIA 

 
636 659  228 534 

Hospodársky výsledok a súhrnný hospodársky 
výsledok pripadajúci: 
Vlastníkom materskej spoločnosti   -279 409  -745 897 

Podiely s menšinovým vplyvom  916 068  974 431 
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(v celých EUR)  
 Základné 

imanie  
 Zákonné a 

ostatné fondy  
 Nerozdelený 

zisk   Spolu  
 Nekontrolný 

podiel  
 Vlastné imanie 

spolu  

 Stav k 31. decembru 2016  279 438 597 64 822 697 14 450 973 358 712 267 8 289 531 367 001 798 

Zisk  - - -745 897 -745 897 974 431 228 534 
Prídel do rezervného a 
ostatných fondov  - 805 686 -805 686 - - - 

Prídel do sociálneho fondu  - - -180 268 -180 268 - -180 268 

Výplata dividend  - - -2 200 000 -2 200 000 -830 182 -3 030 182 

 Stav k 31. decembru 2016  279 438 597 65 628 383 10 519 122 355 586 102 8 433 780 364 019 882 

Zisk  - - -279 409 -279 409 916 068 636 659 
Prídel do rezervného a 
ostatných fondov  - 684 138 -684 138 - -97 443 -97 443 

Prídel do sociálneho fondu  - - -150 000 -150 000 - -150 000 

Výplata dividend  - - - - -876 988 -876 988 

 Stav k 31. decembru 2017  279 438 597 66 312 521 9 405 575 355 156 693 8 375 417 363 532 110 
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov 
Za rok končiaci sa 31. decembra     
(v celých EUR) Poznámka Rok 2017  Rok 2016 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  22 24 492 628  22 671 834 
Vratky dane (+) / Zaplatená (-) daň  -464 588  -1 338 243 
Zaplatené úroky  -717 019  -908 849 
Prijaté úroky  2 133  85 061 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  23 313 154  20 509 803 

     
Peňažné toky z investičnej činnosti     
Nákup dlhodobého majetku   -26 542 750  -15 417 650 
Príjmy z predaja dlhodobého majetku   328  5 431 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti   -26 542 422  -15 412 219 

     
Peňažné toky z finančnej činnosti     
Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek   -6 784 618  -6 783 199 
Vyplatené dividendy   -876 988  -2 844 691 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti   -7 661 606  -9 627 890 

      

Čisté peňažné toky   -10 890 874  -4 530 306 

Čistý príjem peňažných prostriedkov a ekvivalentov     
     
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na začiatku obdobia  5 29 091 034  33 621 339 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na konci obdobia  5 18 200 159  29 091 034 
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke 
 

1. Všeobecné údaje  
 
Opis spoločnosti 
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 35 850 370) bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 
o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 
2. októbra 2002 transformáciou štátneho podniku Vodárne a kanalizácie a časti štátneho podniku 
Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 
7. januára 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo 
3080/B).  
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“ alebo „Spoločnosť“) je akciová spoločnosť 
v Slovenskej republike. Spoločnosť má zaregistrované sídlo v Bratislave, Prešovská ulica 48. Hlavnou 
činnosťou Spoločnosti je prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií v oblasti Bratislavy, Senice 
a Záhoria.  

Majoritným akcionárom Spoločnosti je subjekt verejnej správy Hlavné mesto SR Bratislava. 

Ručenie Spoločnosti 
 
Spoločnosť nie je neobmedzeným ručiteľom v žiadnej inej spoločnosti. 
 
Dôvod a spôsob zostavenia účtovnej závierky 
 
Táto konsolidovaná účtovná závierka je riadna konsolidovaná účtovná závierka za spoločnosť 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Riadna konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 
1. januára 2017 do 31. decembra 2017 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 
(ďalej len „IFRS“ – International Financial Reporting Standards) tak, ako boli schválené Európskou 
úniou (ďalej len „EÚ“). 
Riadna konsolidovaná účtovná závierka za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 bola  
zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. 

1.2 Informácie o konsolidovanom celku  
 
Spoločnosť má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou s podielom v nasledovných 
spoločnostiach:  
 

Názov spoločnosti Sídlo Popis činnosti
Vlastnícky podiel 

/ hlasovacie práva
Vlastnícky vzťah

Infra Services, a. s. Hraničná 10, Bratislava
servisné činnosti pre 

vodovody a 51% dcérska spol.

BIONERGY, a. s. Prešovská 48, Bratislava
výroba tepla a 

elektriny z biomasy 100% dcérska spol.  
 

Infra Services, a. s. a BIONERGY, a. s. sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. Spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú 
závierku za obe spoločnosti konsolidovaného celku.  
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Zisk po zdanení prislúchajúci nekontrolnému podielu v hodnote 916 068 EUR predstavuje 49% podiel 
minoritného akcionára spoločnosti Infra Services, a. s. na zisku po zdanení spoločnosti Infra Services, 
a. s. v hodnote 1 869 527 EUR. Prídel do rezervného fondu prislúchajúci na nekontrolný podiel vo 
výške 97 443 EUR predstavuje 49% podiel minoritného akcionára Infra Services, a. s. za rok 2017 
z celkovej hodnoty prídelu do rezervného fondu vo výške 198 864 EUR. Výplata dividend prislúchajúca 
na nekontrolný podiel v hodnote 876 988 EUR predstavuje 49% podiel minoritného akcionára Infra 
Services, a. s. v roku 2017 na výplate dividend v celkovej výške 1 789 772 EUR.  

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. sa spolu so svojimi dcérskymi podnikmi označuje v tejto 
konsolidovanej účtovnej závierke ako „Skupina“.  

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ani jej dcérske spoločnosti nie sú neobmedzene ručiacimi 
spoločnosťami v iných účtovných jednotkách.  

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky subjektu 
verejnej správy Hlavného mesta SR Bratislavy a táto sa zahŕňa do súhrnnej účtovnej závierky verejnej 
správy. Táto konsolidovaná účtovná závierka je k nahliadnutiu priamo v sídle uvedenej spoločnosti. 

V roku 2017 mala Skupina v priemere 1 135 zamestnancov, z toho 177 vedúcich zamestnancov 
(2016: v priemere 1 133 zamestnancov, z toho 175 vedúcich zamestnancov).  
 

2. Súhrn hlavných účtovných zásad a metód  
 
Základné účtovné zásady a metódy použité pri zostavení tejto konsolidovanej účtovnej závierky sú 
opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých vykazovaných období, ak nie 
je uvedené inak.  

2.1 Východiská pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky  
 
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 
mimoriadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 29. septembra 2017. 

Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti. 

Slovenský zákon o účtovníctve (zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) vyžaduje, 
aby Skupina zostavila konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2017 podľa Medzinárodných 
štandardov pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii.  

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s IFRS platnými v Európskej únii na 
princípe nepretržitého trvania činnosti Skupiny. Skupina aplikuje všetky IFRS a interpretácie vydané 
Výborom pre medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo - International Accounting Standards 
Board (ďalej len "IASB") platnými v EÚ, ktoré boli v platnosti k 31. decembru 2017.  

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na základe akruálneho princípu a za predpokladu 
nepretržitého trvania v činnosti. Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na základe princípu 
historických cien.  

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s IFRS platnými v EÚ vyžaduje účtovné odhady a 
uplatnenie úsudku vedenia pri aplikácii postupov účtovania na problematické transakcie. V procese 
uplatňovania účtovných metód manažment uskutočňuje tiež určité kritické rozhodnutia. Oblasti, ktoré 
vyžadujú vyšší stupeň rozhodovania, alebo sú zložitejšie, alebo oblasti, kde sú predpoklady a odhady 
významné pre konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené v poznámke č. 4.  



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa  31. decembra 2017 
(v celých eurách) 

 

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovaných finančných výkazov 11 

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS je nevyhnutné použitie odhadov a predpokladov, 
ktoré ovplyvňujú sumy vykazované v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke. Hoci sa 
tieto odhady opierajú o najlepšie vedomosti vedenia o súčasných udalostiach a činnostiach, 
skutočnosť sa môže od týchto odhadov líšiť. 

Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v mene Euro - "EUR". Hodnoty sú uvedené v celých 
číslach bez desatinných miest. 

2.1.1 Zmeny v účtovných zásadách a vo vykazovaní  
 
Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v konsolidovanej účtovnej 
závierke zostavenej k 31. decembru 2016, s výnimkou niekoľkých menších úprav v klasifikácii 
niektorých položiek v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii a konsolidovanom výkaze 
komplexného výsledku, z ktorých žiadna nemala významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku. 

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 boli schválené na použitie v Európskej únii 

(ďalej len „EÚ“), a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a sú platné pre účtovné obdobia so začiatkom 

1. januára 2017. Nasledujúce štandardy, dodatky k existujúcim štandardom a interpretácie, ktoré 

vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné 

obdobie: 

 

 Dodatky k IAS 7 „Výkazy peňažných tokov“ – Iniciatíva zlepšení v oblasti zverejňovaných informácií 

– prijaté EÚ dňa 6. novembra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2017 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov“ – Vykázanie odložených daňových pohľadávok 

z nerealizovaných strát – prijaté EÚ dňa 6. novembra 2017 (s účinnosťou pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr). 

 

 Dodatky k IFRS 12 z dôvodu "Projektu zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 - 2016)" vyplývajúce 

z ročného projektu zvyšovania kvality IFRS (IFRS 1, IFRS 12 a IAS 28), ktorých cieľom je 

predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie - prijaté EÚ dňa 7. februára 2018 (dodatky 

k IFRS 12 sa budú vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr). 

 

Uplatnenie týchto dodatkov k existujúcim štandardom neviedlo k žiadnym významným zmenám 

v účtovnej závierke spoločnosti.  

 

K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli vydané nasledujúce nové štandardy a dodatky 

k štandardom vydané radou IASB a schválené EÚ, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť: 
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 IFRS 9 „Finančné nástroje“ – prijaté EÚ dňa 22. novembra 2016 (s účinnosťou pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr), 

 

 IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ a dodatky k IFRS 15 „ Dátum účinnosti IFRS 15“, prijaté 

EÚ dňa 22. septembra 2016 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo 

neskôr), 

 

 IFRS 16 „Lízingy“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IFRS 2 „Platby na základe podielov“ – Klasifikácia a oceňovanie transakcií platbami 

na základe podielov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo 

neskôr), 

 

 Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – Uplatňovanie IFRS 9 „Finančné nástroje“ a IFRS 4 „Poistné 

zmluvy“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr, alebo keď 

sa IFRS 9 „Finančné nástroje“ uplatňuje po prvýkrát), 

 

 Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“ – Predčasné splatenie s negatívnou kompenzáciou 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ – Vysvetlenie k IFRS 15 „Výnosy zo zmlúv 

so zákazníkmi“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IAS 40 „Investície do nehnuteľností“ – Presuny investícií do nehnuteľností (s účinnosťou 

pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k štandardom IFRS 1 a IAS 28 v rámci „Projekt zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2014 – 

2016)“ vyplývajúce z ročného projektu zvyšovania kvality IFRS (IFRS 1, IFRS 12 a IAS 28), ktorých 

cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie (dodatky k IFRS 12 sa budú 

vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2017 a neskôr a dodatky k IFRS 1 a IAS 28 

sa budú vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr), 

 

 IFRIC 22 „Transakcie v cudzích menách a vopred uhradené protiplnenie“ (s účinnosťou pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2018 alebo neskôr). 
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Nové štandardy a dodatky k existujúcim štandardom vydané radou IASB, ktoré EÚ zatiaľ neschválila 

V súčasnosti sa štandardy IFRS tak, ako ich schválila EÚ, významne neodlišujú od predpisov 

schválených Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) okrem nasledujúcich nových 

štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom a novej interpretácie, ktoré neboli schválené na 

použitie v EÚ k dátumu zostavenia účtovnej závierky (uvedené dátumy účinnosti sa vzťahujú na IFRS 

v plnom znení):  

 

 IFRS 14 „Účty časového rozlíšenia pri regulácii“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 

1. januára 2016 alebo neskôr) – Európska komisia sa rozhodla, že nezačne proces schvaľovania 

tohto predbežného štandardu a počká na jeho konečné znenie, 

 

 IFRS 17 „Poistné zmluvy“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2021 alebo 

neskôr), 

 

 Dodatky k IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ a IAS 28 „Investície do pridružených 

spoločností a spoločných podnikov“ – Predaj alebo vklad majetku medzi investorom a jeho 

pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom a ďalšie dodatky (dátum účinnosti bol 

odložený na neurčito, kým nebude ukončený projekt skúmania metódy vlastného imania), 

 

 Dodatky k IAS 19 „Zamestnanecké požitky“ – Úprava, krátenie alebo vysporiadanie plánu 

(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IAS 28 „Investície do pridružených spoločností a spoločných podnikov“ – Dlhodobá 

účasť v pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch (s účinnosťou pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k rôznym štandardom z dôvodu „Projektu zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2015 – 2017)“ 

vyplývajúce z ročného projektu zvyšovania kvality IFRS (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 a IAS 23), ktorých 

cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie (s účinnosťou pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr), 

 

 IFRIC 23 „Neistota pri posudzovaní dane z príjmov“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce 

sa 1. januára 2019 alebo neskôr). 

 

Účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív a záväzkov, ktorého 

zásady EÚ zatiaľ neprijala, zostáva naďalej neupravené. 

 

Na základe odhadov spoločnosti uplatnenie účtovania o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti 

s portfóliom finančných aktív alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie 

a oceňovanie“ by nemalo významný vplyv na účtovnú závierku, ak by sa uplatnilo k dátumu zostavenia 

účtovnej závierky.  
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Spoločnosť v súčasnosti zahájila posudzovanie dopadov nového účtovného štandardu IFRS 15, kde na 

základe predbežnej analýzy identifikovala, že pri aplikácií nového štandardu môže dôjsť k zmene 

vykazovania výnosov z pripojovacích poplatkov. V súčasnosti sú tieto výnosy vykázané v momente 

pripojenia. Spoločnosť je momentálne v procese identifikovania presnej výšky dopadu štandardu na 

tieto výnosy.  

Skupina očakáva, že okrem vyššie uvedeného, prijatie týchto nových štandardov a dodatkov 
k existujúcim štandardom nebude mať významný vplyv na účtovnú závierku v období prvého 
uplatnenia. 

2.2 Konsolidácia  
 
Dcérske spoločnosti  
Dcérske spoločnosti sú všetky spoločnosti (vrátane spoločností so špeciálnym účelom), v ktorých má 
Skupina právomoc riadiť ich finančné a prevádzkové zámery, čo je vo všeobecnosti spojené 
s vlastníctvom viac ako polovice hlasovacích práv. Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích práv, 
ktoré sú aktuálne uplatniteľné alebo zameniteľné, sú posudzované pri určení, či Skupina kontroluje 
inú spoločnosť.  

Skupina používa pri účtovaní akvizícii dcérskych spoločností metódu akvizície. Obstarávacia cena 
dcérskej spoločnosti predstavuje reálnu hodnotu prevedeného majetku, vydaných akcií a záväzkov 
vzniknutých alebo prevzatých k dátumu kúpy. Nadobudnutý identifikovateľný majetok a záväzky 
a podmienené záväzky prevzaté v rámci podnikovej kombinácie sa prvotne oceňujú ich reálnou 
hodnotou k dátumu akvizície.  

Obstarávacie náklady vzťahujúce sa k akvizícii sa účtujú do nákladov. Akékoľvek podmienené plnenia, 
ktoré majú byť uhradené Skupinou, sa k dátumu akvizície ocenenia v reálnej hodnote.  

Následné zmeny reálnej hodnoty týchto plnení, ktoré sú považované za aktívum alebo záväzok, sa 
vykážu v súlade s IAS 39 buď vo výkaze ziskov a strát alebo zisku alebo v inom súhrnnom zisku.  

Suma, o ktorú obstarávacia cena akvizície prevyšuje reálnu hodnotu podielu Spoločnosti na 
nadobudnutých identifikovateľných čistých aktívach, sa vykazuje ako goodwill. Ak je obstarávacia cena 
akvizície nižšia ako reálna hodnota čistých aktív nadobudnutej dcérskej spoločnosti, rozdiel sa vykazuje 
priamo vo výkaze ziskov a strát.  

Vnútroskupinové transakcie, zostatky, výnosy a náklady z transakcií medzi podnikmi v Skupine sa 
eliminujú pri konsolidácii. Medzivýsledok vyplývajúci z vnútroskupinových transakcií, ktorý je súčasťou 
ocenenia aktív, sa pri konsolidácii eliminuje. Účtovné zásady a metódy dcérskych spoločností boli v 
prípade potreby pozmenené tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť s účtovnými zásadami a metódami 
aplikovanými Skupinou. 

Akvizície spoločností sa účtujú použitím metódy akvizície, oceňovaním majetku a záväzkov reálnou 
hodnotou pri ich akvizícii, pričom dátum akvizície sa stanoví na základe dátumu vysporiadania. Výnosy 
a náklady spoločností obstaraných alebo predaných počas účtovného obdobia sú zahrnuté do 
konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa akvizície, prípadne do dňa, kedy boli predané. 

Zostatky a transakcie v rámci Skupiny, vrátane ziskov v rámci Skupiny a nerealizovaných ziskov a strát, 
sú eliminované okrem prípadov, keď straty indikujú znehodnotenie majetku, ktorého sa týkajú. Pri 
zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli použité jednotné účtovné zásady pre podobné 
transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 
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Nekontrolné podiely predstavujú zisk/stratu a čisté aktíva, ktoré Skupina nevlastní a vykazujú sa 
samostatne v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii a konsolidovanom výkaze komplexného 
výsledku. Obstarania nekontrolných podielov sa účtujú ako transakcie vo vlastnom imaní. Akýkoľvek 
rozdiel medzi hodnotou, o ktorú sa upraví výška nekontrolných podielov a hodnotou obstaranej 
investície sa zaúčtuje priamo do vlastného imania. 

2.3 Prepočet cudzích mien  
 
(i) Funkčná mena a mena vykazovania  
Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke Skupiny sú ocenené použitím meny primárneho 
ekonomického prostredia, v ktorom Skupina pôsobí („funkčná mena“).  
Účtovná závierka je prezentovaná v celých Euro - "EUR", ktoré sú funkčnou menou a menou 
vykazovania Skupiny v roku 2017 a 2016.  

(ii)  Transakcie a zostatky  
Transakcie v cudzích menách sa prepočítavajú na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň 
uskutočnenia transakcie. Kurzové zisky a straty vyplývajúce z úhrady takýchto transakcií 
a z prepočítania peňažného majetku a záväzkov denominovaných v cudzej mene koncoročným 
výmenným kurzom sa vykazujú v nákladoch a výnosoch.  

Položky ocenené v reálnej hodnote a vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným v deň 
stanovenia ich reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely ako z obchodných pohľadávok a záväzkov, tak aj 
z pôžičiek sú zaúčtované ako finančný výnos alebo náklad. 

2.4 Finančné aktíva  
 
(i) Investície a ostatné finančné aktíva 
Finančné aktíva v rozsahu pôsobnosti IAS 39 sú klasifikované ako finančné aktíva ocenené v reálnej 
hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty, úvery a pohľadávky, investície držané do 
splatnosti alebo finančné aktíva určené na predaj. Pri prvotnom vykázaní sa finančné aktíva ocenia 
v reálnej hodnote, ktorá je, s výnimkou finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými do zisku alebo straty, zvýšená o náklady priamo súvisiace s obstaraním finančného aktíva. 
Keď sa Skupina stane prvýkrát účastníkom zmluvy, skúma, či táto zmluva neobsahuje vložený derivát. 

Nákupy a predaje investícií sú vykázané ku dňu vysporiadania obchodu, ktorým je deň, kedy sa dané 
aktívum doručí protistrane. 

Skupina klasifikuje finančné aktíva v momente ich prvotného vykázania v závislosti od ich podstaty 
a účelu. Finančné aktíva zahŕňajú peniaze a krátkodobé vklady, pohľadávky z obchodného styku, 
pôžičky a ostatné pohľadávky, kótované a nekótované finančné nástroje a derivátové finančné 
nástroje. 

Úvery a pohľadávky 
Úvery a pohľadávky sú nederivátové finančné aktíva s pevne stanovenými alebo určiteľnými platbami, 
ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu. Po prvotnom zaúčtovaní sa úvery a pohľadávky oceňujú v 
amortizovaných nákladoch s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, znížených o opravnú 
položku. Amortizovaná hodnota sa vypočíta berúc do úvahy diskont a prémiu pri obstaraní, poplatky, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery a transakčné náklady. Zisky alebo straty 
sú vykázané v zisku/strate za účtovné obdobie v prípade, keď sú úvery a pohľadávky odúčtované alebo 
u nich dôjde k zníženiu hodnoty, ako aj počas procesu amortizácie. 
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(ii) Klasifikácia a odúčtovanie finančných nástrojov 
Finančné aktíva a finančné záväzky vykázané v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii zahŕňajú 
peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, obchodovateľné cenné papiere, pohľadávky a záväzky 
z obchodného styku, ostatné pohľadávky a záväzky, dlhodobé pohľadávky, úvery, pôžičky, investície 
a pohľadávky a záväzky z dlhopisov. Účtovné postupy pri vykazovaní a oceňovaní týchto položiek sú 
uvedené v príslušných účtovných postupoch v tejto poznámke. 

Finančné nástroje (vrátane zložených finančných nástrojov) sú klasifikované ako aktíva, záväzky alebo 
vlastné imanie v súlade s obsahom zmluvnej dohody. Úroky, dividendy, zisky a straty súvisiace 
s finančným nástrojom klasifikovaným ako záväzok sa účtujú ako náklady alebo výnosy, podľa toho, 
ako vznikli. Čiastky vyplatené držiteľom finančných nástrojov klasifikovaných ako vlastné imanie sa 
účtujú priamo do vlastného imania. V prípade zložených finančných nástrojov je komponent záväzku 
oceňovaný skôr, pričom komponent vlastného imania je stanovený ako zostatková hodnota. Finančné 
nástroje sú započítané v prípade, že Skupina má právne vynútiteľné právo ich kompenzovať a zamýšľa 
zároveň realizovať aktívum a vyrovnať záväzok alebo obe vzájomne započítať. 

Odúčtovanie finančného aktíva sa uskutoční, ak Skupina už nekontroluje zmluvné práva, ktoré 
zahŕňajú finančné aktívum, k čomu väčšinou dochádza, keď je daný nástroj predaný, alebo ak všetky 
peňažné toky, ktoré možno pripísať danému nástroju, sú prevedené na nezávislú tretiu osobu. 
V prípade, že Skupina neprevedie, ani si neponechá všetky riziká a úžitky finančného aktíva a ponechá 
si kontrolu nad prevedeným aktívom, Skupina vykáže ponechanú časť aktíva a zároveň vykáže záväzok 
vo výške predpokladanej platby. Finančný záväzok je odúčtovaný vtedy, ak povinnosť vyplývajúca 
zo záväzku je splnená, zrušená alebo skončí jej platnosť. 

 (iii) Zníženie hodnoty finančných aktív 
Skupina ku koncu každého účtovného obdobia skúma, či nedošlo k znehodnoteniu finančných aktív 
alebo skupiny finančných aktív. Straty zo znehodnotenia finančných aktív alebo skupiny finančných 
aktív sú vykázané iba v tom prípade, ak existuje objektívny dôkaz znehodnotenia na základe stratovej 
udalosti a táto stratová udalosť významne ovplyvňuje odhadované budúce peňažné toky týchto 
finančných aktív alebo skupiny finančných aktív. 

Aktíva oceňované v amortizovaných nákladoch 
Ak existujú objektívne dôkazy, že úvery a pohľadávky oceňované v amortizovaných nákladoch boli 
znehodnotené, výška straty zo zníženia hodnoty je určená ako rozdiel medzi ich účtovnou hodnotou 
a súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov (s výnimkou budúcich očakávaných 
kreditných strát) odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou pre dané finančné aktívum (t.j. 
efektívnou úrokovou sadzbou použitou pri prvotnom vykázaní). Účtovná hodnota aktíva sa zníži 
použitím účtu opravných položiek a zníženie hodnoty sa účtuje do zisku/straty za účtovné obdobie. 

Skupina najskôr zváži individuálne pre významné položky finančných aktív, či existujú objektívne 
dôkazy zníženia hodnoty, a následne individuálne alebo ako celok pre finančné aktíva, ktoré nie sú 
jednotlivo významné. V prípade, ak na základe zváženia Skupina dospeje k názoru, že neexistuje dôkaz 
o znížení hodnoty finančných aktív, či už významného alebo nevýznamného, finančné aktívum je 
zahrnuté do skupiny finančných aktív s podobným rizikom, ktorá je súhrnne ako celok posudzovaná 
kvôli zníženiu hodnoty. Aktíva, ktoré boli individuálne posudzované kvôli zníženiu hodnoty a ku ktorým 
bola vykázaná strata zo zníženia hodnoty, sa nezahŕňajú do posudzovania zníženia hodnoty ako celku. 

Ak sa v nasledujúcom období zníži hodnota straty zo znehodnotenia a tento pokles môže byť 
objektívne spätý s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní straty zo zníženia hodnoty, straty zo zníženia 
hodnoty zaúčtované v predchádzajúcich obdobiach sa zúčtujú použitím účtu opravných položiek. 
Každé následné zúčtovanie straty zo zníženia hodnoty je vykázané v zisku/strate za účtovné obdobie 
do tej miery, aby účtovná hodnota aktíva neprevýšila amortizovanú hodnotu ku dňu zúčtovania. 
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Úvery a pohľadávky sa odpíšu spolu s prislúchajúcou opravnou položkou v prípade, že neexistuje 
reálny predpoklad ich budúcej návratnosti a všetko zabezpečenie už bolo speňažené alebo prevedené 
na Skupinu. Ak v budúcnosti dôjde k príjmom vzťahujúcim sa na odpísané položky, vykážu sa 
v zisku/strate za účtovné obdobie. 

2.5 Finančné záväzky  
 
Klasifikácia závisí od zmluvných záväzkov viažucich sa k finančnému nástroju a od úmyslov, s akými 
manažment uzavrel danú zmluvu.  

Manažment určuje klasifikáciu svojich finančných záväzkov pri počiatočnom účtovaní a prehodnotí 
túto klasifikáciu pri každom súvahovom dni. Keď sa o finančnom záväzku účtuje prvýkrát, Skupina ho 
ocení v jeho reálnej hodnote zníženej o transakčné náklady priamo priraditeľné k obstaraniu daného 
finančného záväzku.  

Po počiatočnom zaúčtovaní Skupina ocení všetky finančné záväzky v účtovnej hodnote zistenej 
metódou efektívnej úrokovej miery. Zisk alebo strata vyplývajúca z finančných záväzkov je zaúčtovaná 
do výkazu ziskov a strát, keď je finančný záväzok ukončený.  

Finančný záväzok (alebo jeho časť) je odúčtovaný zo súvahy len v tom prípade, keď zanikne, t.j. keď 
záväzok uvedený v zmluve sa zruší, alebo vyprší.  

2.6 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty pre účely výkazu peňažných tokov  
 
Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové účty. Peňažné ekvivalenty sú krátkodobé vysoko 
likvidné investície ľahko zameniteľné za hotovosť so zostatkovou dobou splatnosti menej ako 
3 mesiace od dátumu obstarania, pri ktorých existuje len nepatrné riziko, že dôjde k zmene ich 
hodnoty. 

2.7 Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky  
 
Pohľadávky sa po prvotnom vykázaní oceňujú v amortizovaných nákladoch použitím metódy 
efektívnej úrokovej miery, znížených o opravnú položku na pochybné pohľadávky. Opravná položka sa 
účtuje do zisku/straty za účtovné obdobie, ak existuje objektívny dôkaz (napr. pravdepodobnosť 
nesolventnosti alebo významné finančné ťažkosti dlžníka), že Skupina nebude schopná zinkasovať 
všetky dlžné čiastky v súlade s pôvodnými podmienkami faktúry. Znehodnotené dlžné čiastky sú 
odpísané, ak sa považujú za nevymožiteľné. 

Pohľadávky z obchodného styku sú klasifikované ako obežné aktíva, pokiaľ sa očakáva, že budú 
zinkasované v rámci bežného obchodného cyklu, ktorým je obdobie rovné alebo kratšie ako 1 rok. 
V opačnom prípade sú vykazované ako dlhodobé aktíva. 

2.8 Zásoby  
 
Zásoby sú vykázané v obstarávacej cene. Obstarávacia cena zahŕňa náklady na materiál, ostatné 
priame náklady a súvisiace režijné náklady. Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie 
než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná 
položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou 
hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané 
náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom. 
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Ocenenie úbytku zásob dcérskych spoločností sa určuje metódou FIFO (okrem spoločnosti Bionergy, 
ktorá určuje ocenenie úbytku zásob váženým aritmetickým priemerom, pričom takéto vykazovanie 
nemá významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku). 

Obstarávacia cena vlastných vyrábaných zásob zahŕňa priamy materiál, priame mzdy a príslušnú časť 
režijných nákladov na výrobu, vrátane licenčných poplatkov, ale bez nákladov na úvery a pôžičky. 
Nerealizovateľné zásoby sa odpisujú v plnej výške.  

Zákazková výroba 
Zákazková výroba – v zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré 
sa uzatvárajú vo fixných cenách alebo v skutočných nákladoch plus fixná marža.  

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny 
dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky. 
Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, 
ktoré sa dajú priradiť k zákazke, a iné náklady, napríklad správna réžia, náklady na výskum a vývoj, 
ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie.  

Ak výsledok zo zákazkovej výroby je možné spoľahlivo odhadnúť a existuje predpoklad, že zákazka 
nebude stratová, výnosy a náklady pripadajúce na účtovné obdobie sa účtujú metódou stupňa 
dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje kumulatívne ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za 
vykonanú prácu a aktualizovaného rozpočtu celkových nákladov na zákazkovú výrobu. 

Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Náklady vynaložené v bežnom roku 
a súvisiace s budúcou činnosťou na zákazke sa nezahrnú do výpočtu stupňa dokončenia. 

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je možné 
spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa výnosy v sume vynaložených nákladov v danom účtovnom období, pri 
ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené („metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého 
odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kumulatívny rozdiel medzi doteraz 
požadovanými platbami za plnenie zákazkovej výroby a hodnotou zákazkovej výroby zistenej podľa 
metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku vykáže v súvahe ako čistá hodnota 
zákazky so súvzťažným zápisom v prospech výnosov. 

Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu ako pohľadávky 
z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré 
zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé 
prijaté preddavky. 

Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že náklady prevýšia výnosy, 
účtuje sa okamžite o odhade očakávanej straty zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je 
určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, bez ohľadu na stupeň dokončenia 
zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa 
nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe. 

Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť. 
V účtovnom období, v ktorom už nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je 
pravdepodobné zníženie straty zo zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie 
ostatných nákladov na hospodársku činnosť. 
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2.9 Dlhodobý hmotný majetok  
 
Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstarávacej cene (alebo v účtovnej hodnote 
majetku určenej k 1. máju 1992) zníženej o oprávky a akumulovanú stratu zo zníženia hodnoty. Pri 
predaji alebo vyradení majetku sa obstarávacia cena a oprávky zúčtujú a zisk alebo strata vyplývajúca 
z predaja alebo vyradenia sa vykáže v zisku/strate za účtovné obdobie. 

Počiatočná obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa nákupnú cenu vrátane 
dovozného cla a nevratných daní a všetky priamo pripočítateľné náklady spojené s uvedením majetku 
do prevádzkyschopného stavu a na miesto, na ktorom sa bude používať, ako napr. náklady na úvery 
a pôžičky. Odhadované náklady na vyradenie z prevádzky a rekultiváciu sa aktivujú pri počiatočnom 
vykázaní alebo vtedy, keď sa rozhodne o vyradení z prevádzky. Zmeny v odhadoch upravujú účtovnú 
hodnotu dlhodobého hmotného majetku. Výdavky vzniknuté po tom, ako bol dlhodobý hmotný 
majetok uvedený do prevádzky, napr. na opravy, údržbu a režijné náklady (okrem nákladov na 
pravidelnú údržbu a nákladov na revíziu), sa účtujú do zisku/straty v období, v ktorom vznikli. Náklady 
na pravidelnú údržbu a revíziu sa aktivujú ako samostatný komponent súvisiaceho majetku. 

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do roku 2013 sa odpisuje počas obdobia zodpovedajúceho dobe 
predpokladaného generovania budúcich ekonomických úžitkov. Na základe regulačného rámca môže 
Spoločnosť zahrnúť odpisy do taríf za vodné a stočné počas obdobia stanoveného ÚRSO. Skutočné 
technické životnosti sú odlišné a zvyčajne dlhšie (v prípade vodárenskej infraštruktúry a zariadení 
20 – 50 rokov), ale Skupina predpokladá, že jej neplynú ekonomické úžitky z majetku po dobe 
odpisovania ako schválil ÚRSO pre účely stanovenia taríf. Preto majetok zostáva v užívaní, aj keď je 
plne odpísaný. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Pozemky 
a umelecké diela sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok zaradený v roku 2013 sa odpisuje podľa 
odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania 
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a skutočnej technickej 
životnosti. 

Nedokončené investície predstavujú dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacej cene. 
Táto zahŕňa náklady na dlhodobý hmotný majetok a iné priame náklady. Nedokončené investície sa 
neodpisujú, až kým príslušný majetok nie je pripravený na použitie. 

Pozemky vlastnené ku dňu vzniku Spoločnosti boli vykázané v hodnotách podľa legislatívy platnej 
v čase zápisu Spoločnosti do Obchodného registra. Tieto hodnoty sú považované za obstarávaciu 
cenu. Pozemky sú vykázané v obstarávacej cene upravenej o zníženie hodnoty. Pozemky sa 
neodpisujú. 

Doby odpisovania určené reguláciou, metódy odpisovania a odpisové sadzby dlhodobého hmotného  
majetku sú:  

 

 
Predpokladaná doba  
používania v rokoch 

Metóda  
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

Stavby    

- budovy 20 - 50 lineárna 2,0 – 5,0 
- vodovodné a kanalizačné siete 12 - 100 lineárna 1,0 – 8,33 

Stroje, prístroje a zariadenia 4 - 17 lineárna 5,88 – 25,0 
Dopravné prostriedky 4 - 6 lineárna 16,67 – 25,0 
Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna lineárna rôzna 
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Najvýznamnejší podiel na majetku predstavujú pozemky, budovy a stavby a zariadenia súvisiace 
s infraštruktúrou výroby, dodávky a distribúcie pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody.  

Zisky a straty pri vyradení budov, stavieb, strojov a zariadení sú plne zohľadnené vo výkaze ziskov 
a strát.  

Výdavky, ktoré sa týkajú položiek budov, stavieb, strojov a zariadení po ich zaradení do používania, 
zvyšujú ich účtovnú hodnotu iba v prípade, že Skupina môže očakávať budúce ekonomické prínosy nad 
rámec ich pôvodnej výkonnosti. Všetky ostatné výdavky sa účtujú ako opravy a údržba do nákladov 
obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.  

Účtovná hodnota majetku je znížená na úroveň jeho realizovateľnej hodnoty, ak účtovná hodnota 
majetku je vyššia ako jeho predpokladaná spätne získateľná hodnota.  

Každý komponent akejkoľvek položky dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou cenou, ktorého 
výška je významná vzhľadom na celkovú obstarávaciu cenu danej položky, sa odpisuje samostatne. 
Skupina priraďuje proporcionálnu časť sumy pôvodne vykázanej ako položka dlhodobého hmotného 
majetku jej významným komponentom a každý takýto komponent odpisuje samostatne.  

Majetok, ktorý je opotrebovaný alebo vyradený, sa odúčtuje zo súvahy spolu s príslušnými oprávkami.  

2.10 Dlhodobý nehmotný majetok  
 
Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obstarávacej cene a obstaraný v rámci 
obchodnej akvizície v reálnej hodnote k dátumu akvizície. Nehmotný majetok sa vykazuje v prípade 
pravdepodobnosti, že Skupine budú v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať 
práve danému majetku a obstarávacia cena tohto majetku sa zároveň dá spoľahlivo stanoviť. 

Pri prvotnom vykázaní sa na skupinu nehmotného majetku aplikuje nákladový model. Odhadovaná 
doba životnosti tohto nehmotného majetku je buď konečná alebo neobmedzená. Majetok 
s konečnou dobou životnosti je odpisovaný rovnomerne počas odhadovanej doby jeho životnosti. 
Doba a metóda odpisovania sa preverujú raz ročne, vždy na konci účtovného obdobia. Nehmotný 
majetok, s výnimkou nákladov na vývoj, vytvorený vlastnou činnosťou, sa neaktivuje a výdavky sa 
účtujú oproti ziskom v roku, v ktorom vznikli. Nehmotný majetok sa ročne testuje na zníženie 
hodnoty, a to buď samostatne alebo na úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky. Doba 
životnosti sa taktiež skúma raz ročne, úpravy sa v prípade potreby vykonajú prospektívne. 

Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v čase ich vzniku. Vzniknuté náklady na vývoj jednotlivého 
projektu sa aktivujú, ak existuje primerané uistenie o jeho budúcej návratnosti. Po prvotnom vykázaní 
nákladu na vývoj sa použije nákladový model, pri ktorom sa vyžaduje, aby bol majetok zaúčtovaný v 
obstarávacej cene zníženej o akumulované straty zo zníženia hodnoty. Náklady sa v štádiu vývoja 
neodpisujú. Kým majetok nie je zaradený do používania, previerka zníženia účtovnej hodnoty 
nákladov na vývoj sa robí ročne alebo častejšie, ak v priebehu obdobia vznikne náznak, že účtovná 
hodnota nemusí byť spätne získateľná. 

Skupina nemá nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti. Dlhodobý nehmotný majetok sa 
odpisuje nasledovne: 
  

 
Predpokladaná doba 
používania v rokoch 

Metóda  
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

Softvér 4 - 5 lineárna 20 - 25 
Oceniteľné práva (licencie) 3 - 20 lineárna 5,0 – 33,33 
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Náklady spojené s údržbou softvéru sa účtujú do výkazu ziskov a strát v účtovnom období, v ktorom 
vznikli. Náklady na vývoj, ktoré sú priamo priraditeľné k dizajnu a testovaniu identifikovateľných 
softvérových produktov, ktoré sú kontrolované Skupinou, sa kapitalizujú ako nehmotné aktívum, keď 
sú splnené nasledujúce kritériá:  

 možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať,  

 manažment má zámer na jeho dokončenie, používanie alebo predaj,  

 schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,  

 je preukázateľný spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov,  

 dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre  

 dokončenie jeho vývoja, použitia alebo predaja,  

 spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.  
 
Kapitalizované náklady súvisiace s vývojom softvéru zahrňujú mzdové náklady a príslušnú časť 
režijných nákladov. Ostatné náklady na vývoj, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, sa účtujú do výkazu ziskov 
a strát v období, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj, ktoré boli účtované do nákladov 
v predchádzajúcich obdobiach, sa nekapitalizujú v nasledujúcich obdobiach.  

Náklady na vývoj softvéru aktivované ako nehmotné aktívum sa odpisujú počas doby ich životnosti, 
ktorá neprekračuje štyri roky.  

2.11 Zníženie hodnoty nefinančného majetku  
 
Pri dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku sa posúdi, či došlo k zníženiu hodnoty majetku, ak je 
posúdenie na ročnej báze vyžadované alebo ak udalosti alebo zmeny okolností indikujú, že účtovná 
hodnota majetku nie je návratná. Strata zo zníženia hodnoty majetku sa vykazuje v zisku/strate za 
účtovné obdobie vo výške, o ktorú účtovná hodnota majetku alebo jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky prevyšuje ich realizovateľnú hodnotu, ktorou je buď čistá predajná cena majetku alebo 
jeho hodnota z používania podľa toho, ktorá je vyššia. Čistá predajná cena je čiastka získateľná 
z predaja majetku za obvyklé ceny, kým hodnota z používania je súčasná hodnota odhadovaných 
čistých budúcich peňažných tokov zo stáleho používania majetku a z jeho vyradenia na konci jeho 
životnosti. Pre jednotlivé položky majetku sa robí odhad ich realizovateľnej hodnoty alebo, ak to nie 
je možné, robí sa pre jednotku generujúcu peňažné prostriedky. Ku koncu každého účtovného obdobia 
Skupina overuje, či neexistuje indikátor zníženia alebo pominutia dovtedy vykázaného znehodnotenia. 
Už vykázané znehodnotenie sa môže odúčtovať iba v prípade zmeny v predpokladoch, za akých bolo 
vytvorené. Odúčtovanie je limitované tak, aby zostatková hodnota aktíva neprekročila jeho spätne 
získateľnú hodnotu, ani zostatkovú hodnotu po odpisoch, ktoré by sa účtovali, ak by 
v predchádzajúcich rokoch na aktíve nebolo vykázané znehodnotenie. 

2.12 Leasing majetku  
 
IAS 17 definuje leasing ako zmluvu, pomocou ktorej prenajímateľ prevádza na nájomcu právo používať 
majetok na dohodnuté časové obdobie, výmenou za platbu, alebo sériu platieb.  

Určenie, či zmluva obsahuje prvky lízingu alebo je lízingom, závisí od podstaty zmluvy pri jej uzatvorení. 
Zmluva je považovaná za zmluvu, ktorá obsahuje prvky lízingu a je podľa toho zaúčtovaná, ak jej 
splnenie závisí od použitia špecifického aktíva alebo prevodu práva používať aktívum. 
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Majetok obstaraný formou finančného lízingu, pri ktorom sa na Skupinu prenášajú v podstate všetky 
výhody a riziká charakteristické pre vlastníctvo prenajatého majetku, sa na začiatku nájomného vzťahu 
aktivuje v jeho reálnej hodnote alebo v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok, podľa toho, 
ktorá z týchto dvoch hodnôt je nižšia. Každá lízingová splátka je rozdelená na finančnú zložku a splátku 
istiny tak, aby sa dosiahla konštantná úroková miera uplatnená na neuhradenú časť záväzku z lízingu. 
Finančná zložka sa účtuje priamo do nákladov. Aktivovaný prenajatý majetok sa odpisuje počas 
odhadovanej doby životnosti majetku alebo počas doby lízingu, podľa toho, ktorá z nich je kratšia.  

(i)  Operatívny leasing  
Prenájom majetku, pri ktorom prenajímateľ nesie významnú časť rizík a ziskov spojených 
s vlastníctvom, sa klasifikuje ako operatívny leasing. Splátky (bez akýchkoľvek prémií od 
prenajímateľa) realizované v rámci operatívneho leasingu sú vykazované rovnomerne vo výkaze ziskov 
a strát počas doby trvania leasingu.  

(ii)  Finančný leasing  
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom na Skupinu zreteľne prechádzajú všetky riziká a výhody spojené 
s jeho vlastníctvom, sa klasifikuje ako finančný leasing. Majetok obstaraný formou finančného leasingu 
je na začiatku nájomného vzťahu aktivovaný buď v jeho reálnej hodnote alebo v súčasnej hodnote 
minimálnych leasingových splátok podľa toho, ktorá z nich je nižšia.  

Každá leasingová splátka sa rozdeľuje medzi záväzok a finančné náklady tak, aby sa dosiahla 
konštantná miera uplatnená na neuhradený finančný zostatok. Zodpovedajúce záväzky z prenájmu, 
bez finančných nákladov, sú súčasťou ostatných dlhodobých záväzkov. Úroková časť finančných 
nákladov sa účtuje do výkazu ziskov a strát počas doby trvania leasingu tak, aby sa dosiahla konštantná 
úroková miera uplatnená na zostatok záväzku z leasingu za každé obdobie. Dlhodobý hmotný majetok 
obstaraný prostredníctvom finančného leasingu sa odpisuje buď počas doby životnosti majetku alebo 
počas doby trvania leasingu, ak je kratšia, a to v prípade, ak Skupina nemá dostatočnú istotu, že 
nadobudne vlastnícke právo k predmetu leasingu po skončení trvania leasingovej zmluvy.  

2.13 Dotácie vzťahujúce sa na majetok  
 
Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení 
všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje 
sa ako výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých 
úhradu je dotácia určená. Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna hodnota 
dotácie sa účtuje do výnosov budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do zisku/straty počas 
odhadovanej životnosti príslušného majetku. 

2.14 Základné imanie  
 
Kmeňové listinné akcie predstavujú základné imanie Spoločnosti. Spoločnosť neemitovala nové 
kmeňové akcie. V minulých rokoch Spoločnosť nakupovala vlastné kmeňové akcie.  

2.15 Nerozdelený zisk 
 

Nerozdelený zisk vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke nepredstavuje zdroje určené na výplatu 
dividend. Zdroje určené na výplatu dividend sa určujú na základe individuálnej účtovnej závierky 
Spoločnosti.  
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2.16 Zákonný rezervný fond  
 
Zákonný rezervný fond tvorí Spoločnosť v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti. 
Prídely do zákonného rezervného fondu boli tvorené z čistého zisku až do výšky 20 % zo základného 
imania. Zákonný rezervný fond môže byť použitý iba v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami 
Spoločnosti a nemôže byť vyplatený ako dividenda.  

2.17 Výplata dividend  
 
Dividendy sa vykážu v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke, ak boli schválené po 
súvahovom dni, ale pred schválením účtovnej závierky predstavenstvom Spoločnosti. Výplata dividend 
akcionárom Skupiny sa vykazuje ako záväzok a ponižuje vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka len v prípade, ak sú schválené pred alebo najneskôr k súvahovému dňu.  

2.18 Ostatné fondy  
 
Skupina si tvorí ostatné fondy zo zisku pre budúce investičné náklady podľa Obchodného zákonníka 
a stanov Spoločnosti. Tvorba tohto fondu musí byť schválená Valným zhromaždením akcionárov. 
Takéto fondy je možné distribuovať len so súhlasom akcionárov.  

2.19 Dane  
 
Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a odloženej dane. 

Splatná daň z príjmov sa zakladá na zdaniteľnom zisku účtovného obdobia. Zdaniteľný zisk sa líši od 
zisku pred zdanením vykázaného v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku o položky výnosov 
alebo nákladov, ktoré nie sú nikdy zdanené alebo odpočítateľné, alebo sú zdaniteľné alebo 
odpočítateľné v iných obdobiach. 

Na výpočet odloženej dane sa používa záväzková metóda. Odložené dane z príjmov odzrkadľujú čisté 
daňové dopady dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou pre 
účely finančného vykazovania a hodnotami použitými pre daňové účely. Odložené daňové pohľadávky 
a záväzky sa oceňujú daňovými sadzbami, ktoré by sa mali uplatniť na zdaniteľný príjem v rokoch, 
v ktorých sa očakáva, že sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať. Ocenenie odložených daňových 
záväzkov a odložených daňových pohľadávok odráža daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu 
realizácie alebo vyrovnania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, ktorý Skupina očakáva ku koncu 
účtovného obdobia. 

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, 
umoriteľných a nevyužitých daňových zápočtoch a daňových stratách vtedy, keď je pravdepodobné, 
že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odložené daňové pohľadávky budú dať 
umoriť, okrem situácie, 

 ak odložená daňová pohľadávka vzťahujúca sa k dočasným rozdielom, ktoré vzniknú pri 
prvotnom vykázaní pohľadávky, alebo záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou 
kombináciou a v čase priebehu transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk, alebo 
stratu a 

 s ohľadom na odloženú daň z príjmov vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi 
v dcérskych spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených spoločnostiach, Skupina 
vykáže odloženú daňovú pohľadávku iba v rozsahu, v rámci ktorého je pravdepodobné, že tieto 
dočasné rozdiely budú vyrovnané v blízkej budúcnosti. 
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Odložené daňové záväzky sa vykazujú pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch, okrem: 

 odloženého daňového záväzku vyplývajúceho z prvotného vykázania goodwillu, alebo aktíva, 
alebo pohľadávky v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase priebehu 
transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk alebo stratu a 

 odloženej dane z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych 
spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených spoločnostiach, ak je Skupina schopná 
ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň je pravdepodobné, že tieto dočasné 
rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti. 

Skupina ku koncu každého účtovného obdobia prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové 
pohľadávky a účtovnú hodnotu odložených daňových pohľadávok. Skupina vykazuje predtým 
nezaúčtovanú odloženú daňovú pohľadávku v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že budúci 
zdaniteľný zisk umožní, aby sa odložená daňová pohľadávka realizovala. Skupina naopak znižuje 
účtovnú hodnotu odloženej daňovej pohľadávky vtedy, ak už nie je pravdepodobné, že sa vytvorí 
dostatočný zdaniteľný zisk, ktorý umožní umoriť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku. 

Splatná a odložená daň sa účtuje priamo do vlastného imania, ak sa daň týka položiek, ktoré sa účtujú 
v rovnakom alebo inom období priamo do vlastného imania. 

Odložené daňové aktíva a záväzky sú započítané v prípade, že existuje právne vynútiteľné právo 
kompenzovať splatné daňové aktíva so splatnými daňovými záväzkami, ktoré sa týkajú splatných daní 
prislúchajúcich rovnakej daňovej autorite, pričom Skupina zamýšľa vyrovnať splatné daňové aktívum 
a záväzok na čistej báze. 

Ostatné dane 
Ostatné dane (napr. daň z nehnuteľností, cestná daň) sú zahrnuté v ostatných prevádzkových 
nákladoch. 

Spotrebná daň 
Výnosy, náklady, majetok a záväzky sú vykázané očistené o hodnotu spotrebnej dane okrem 
prípadov keď: 

 spotrebná daň zahrnutá v hodnote nakúpeného majetku a služieb nie je nárokovateľná od 
daňových úradov; v takomto prípade je spotrebná daň vykázaná ako súčasť obstarávacej 
hodnoty majetku alebo ako súčasť položiek nákladov a 

 pohľadávky a záväzky zahŕňajú hodnotu spotrebnej dane. 

Čistá hodnota spotrebnej dane, ktorá je nárokovateľná alebo splatná voči daňovým úradom je 
vykázaná ako súčasť pohľadávok a záväzkov vo výkaze finančnej pozície. 

2.20 Úvery a pôžičky  
 
Všetky úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote prijatého protiplnenia po odpočítaní 
nákladov spojených so získanou pôžičkou. Po prvotnom vykázaní sa vykazujú v amortizovanej 
zostatkovej cene použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Amortizovaná zostatková cena sa 
vypočíta tak, že sa zohľadnia všetky náklady a diskonty alebo prémie pri vysporiadaní. Zisky a straty sa 
vykazujú netto v zisku/strate za účtovné obdobie pri odúčtovaní záväzkov, ako aj počas amortizácie, 
okrem prípadov, keď sa náklady na úvery a pôžičky aktivujú. 
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2.21 Zamestnanecké požitky  
 
(i) Krátkodobé zamestnanecké požitky  
Platy, mzdy, platená ročná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky sa účtujú do nákladov 
v účtovnom období, v ktorom zamestnancom Skupiny na ne vznikol nárok. Medzi krátkodobé záväzky 
voči zamestnancom patria najmä mzdy a náhrady mzdy za dovolenku.  

(ii)  Dôchodkový program  
Dňa 23. augusta 2017 bola podpísaná Kolektívna zmluva pre roky 2017 – 2019. Pri prvom skončení 
pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, 
invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí 
zamestnancovi odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce v sume jeho priemerného mesačného 
zárobku zvýšené o ďalšie odchodné v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Nárok na starobný 
dôchodok alebo invalidný dôchodok zamestnanec preukáže právoplatným rozhodnutím Sociálnej 
poisťovne. Nárok na predčasný starobný dôchodok zamestnanec preukáže písomným potvrdením 
Sociálnej poisťovne o tom, že požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku. Nárok na 
vyplatenie odchodného možno uplatniť len raz.  

Zamestnancom, ktorí ukončia pracovný pomer do 30 dní odo dňa, ktorým im vznikol nárok na starobný 
dôchodok, a do 30 dní odo dňa, kedy bolo zamestnancovi doručené rozhodnutie o priznaní 
invalidného dôchodku, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, bude 
vyplatené okrem odchodného podľa ods. 1 tohto článku aj ďalšie zvýšené odchodné vo výške 
štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku. Zamestnancom, ktorým bol po skončení 
pracovného pomeru priznaný predčasný starobný dôchodok, na základe žiadosti podanej na Sociálnu 
poisťovňu najneskôr do 10 dní od skončenia pracovného pomeru, bude vyplatené okrem odchodného 
podľa ods. 1 tohto článku aj ďalšie zvýšené odchodné vo výške štvornásobku ich priemerného 
mesačného zárobku. 

U vybraných pracovných pozícií určených zamestnávateľom je lehota na uplatnenie nároku 
6 mesiacov. Túto lehotu možno predĺžiť po vzájomnej dohode. 

U vybraných pracovných pozícií určených zamestnávateľom možno uplatniť nárok na zvýšené 
odchodné vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku až po zaškolení novoprijatého 
zamestnanca na predmetnú vybranú pracovnú pozíciu. 

Do 31. marca 2017 bola v platnosti Kolektívna zmluva na roky 2012 – 2014 v znení jej dodatkov, ktorá 
obsahovala obdobné ustanovenia. Zmluvné strany sa dohodli, že v období od 01. apríla 2017 do 
nadobudnutia účinnosti novej Kolektívnej zmluvy je zamestnávateľ povinný postupovať pri 
uspokojovaní nárokov zamestnancov v zmysle znenia Kolektívnej zmluvy na roky 2012 – 2014 v znení 
jej dodatkov. 

Skupina nemá ďalej povinnosť platiť v tejto súvislosti ďalšie plnenia. Záväzok vzťahujúci sa k programu 
so stanovenou výškou dôchodku je vykázaný ako dlhodobá rezerva a je vypočítaný k dátumu 
zostavenia účtovnej závierky aktuárskou metódou ako súčasná hodnota stanovenej výšky odchodného 
za dobu odpracovanú do súvahového dňa. Matematicko-poistné zisky alebo straty vznikajúce z úprav 
a zmien v aktuárskych predpokladoch sú účtované do vlastného imania. 

Skupina taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách. 
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Dlhodobé záväzky voči zamestnancom z titulu pracovných jubileí sa tiež účtujú ako dlhodobá rezerva, 
pričom ich ocenenie je stanovené obdobne ako ocenenie záväzku z programu so stanovenou výškou 
dôchodku. Eventuálne náklady zo zvýšenia nároku na odmeny v dôsledku zmien kolektívnej zmluvy sa 
účtujú netto okamžite do nákladov v čase ich vzniku. Odmena pri pracovnom jubileu závisí od počtu 
odpracovaných rokov v Skupine.  

Taký istý alebo podobný záväzok bol včlenený do zmluvy s odbormi od roku 2002.  Skupina vytvorila 
na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. Podľa usúdenia 
Skupiny nie je prerušenie ich poskytovania realistické. 

(iii)  Dôchodkové programy s vopred stanovenými príspevkami  
Skupina prispieva do štátnych fondov dôchodkového pripoistenia.  

Skupina platí počas roka odvody na povinné zdravotné, nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie 
a tiež príspevok do garančného fondu a na poistenie v nezamestnanosti v zákonom stanovenej výške 
na základe hrubých miezd. Počas celého roka Skupina prispievala do týchto fondov vo výške 35,2 % 
(2016: 35,2 %) hrubých miezd do výšky mesačnej mzdy, ktorá je stanovená príslušnými právnymi 
predpismi, pričom zamestnanec si na príslušné poistenia prispieval ďalšími 13,4 % (2016: 13,4 %).  

Náklady na tieto odvody sa účtujú do výkazu ziskov a strát v tom istom období ako príslušné mzdové 
náklady.  

(iv)  Odstupné  
V súlade s § 76 Zákonníka práce má Skupina zákonnú povinnosť vyplatiť odstupné len vtedy, ak sa 
pracovný pomer zamestnanca skonči dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. 
b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.  

Výšku odstupného, ktorá je stanovená v závislosti od počtu odpracovaných rokov, Skupina poskytuje 
v súlade so Zákonníkom práce a platnou Kolektívnou zmluvou. Výška odstupného vyplácaného nad 
rámec zákonnej povinnosti je predmetom kolektívneho vyjednávania.  

2.22 Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky  
 
Záväzky z obchodného styku predstavujú povinnosť zaplatiť za tovar alebo služby získané od 
dodávateľov v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Skupiny. Záväzky sa vykazujú ako krátkodobé, ak 
sú splatné do jedného roka alebo v kratšom časovom období. V opačnom prípade sú klasifikované ako 
dlhodobé záväzky.  
 
Záväzky z obchodného styku sa pri vzniku oceňujú reálnou hodnotou a následne v účtovnej hodnote 
zistenej metódou efektívnej úrokovej miery.  
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2.23 Rezervy  
 
Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú povinnosť (zákonnú alebo mimozmluvnú) 
v dôsledku minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný (skôr áno ako nie) úbytok 
podnikových zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno 
spoľahlivo odhadnúť. Keď Skupina očakáva prijatie náhrady k celej výške rezervy, alebo jej časti, 
náhrada sa vykáže iba v prípade, ak je jej prijatie isté. Rezervy sa prehodnocujú ku koncu každého 
účtovného obdobia 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 rozloženie diskontu 
z časového hľadiska. Tento nárast je zaúčtovaný ako úrokový náklad. 

Rezerva na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 
Rezerva na životné prostredie sa tvorí vtedy, keď je vznik nákladov na sanáciu životného prostredia 
pravdepodobný a tieto sa dajú spoľahlivo odhadnúť. Vytvorenie týchto rezerv vo všeobecnosti časovo 
korešponduje s prijatím formálneho plánu alebo podobného záväzku odpredať alebo odstaviť 
nepoužívaný majetok. Výška vykázanej rezervy je najlepším odhadom potrebných výdavkov. 

Rezerva na odstupné 
Zamestnanci spoločností Skupiny majú podľa miestnej legislatívy (v Slovenskej republike: Zákonník 
práce, §63, ods.1, písm. a), b), c)) a na základe podmienok stanovených v kolektívnych zmluvách, 
uzatvorených medzi spoločnosťami a ich zamestnancami, hneď po ukončení pracovného pomeru 
nárok na odstupné. Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv na záväzky a poplatky, pokiaľ je 
definovaný a oznámený plán zníženia počtu pracovníkov a pokiaľ sú splnené podmienky na jeho 
implementáciu. 

Rezerva na odchodné 
Penzijné programy 
Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa 
má poskytnúť, väčšinou na základe jedného alebo viacerých faktorov, akými je vek, odpracované roky 
alebo výška kompenzácie. Program so stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého 
Skupina platí fixné príspevky a nebude mať žiadnu právnu či mimozmluvnú povinnosť platiť ďalšie 
príspevky v prípade, že v programe nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých 
zamestnaneckých požitkov, týkajúcich sa zamestnaneckých služieb v súčasnom období 
a v predchádzajúcich obdobiach. 

Finančne nezaistený penzijný program so stanovenými požitkami 
Skupina má programy so stanovenými požitkami, na základe ktorých všetkým zamestnancom pri 
odchode do dôchodku vypláca jednorazové odchodné. 

Rezerva ohľadom programov so stanovenými požitkami je ku koncu účtovného obdobia vykázaná vo 
výške súčasnej hodnoty záväzku, ktorá zohľadňuje aj úpravy o poistno-matematické zisky a straty. 
Záväzok zo stanovených požitkov počítajú každý rok nezávislí poistní matematici použitím tzv. 
prírastkovej poistno-matematickej metódy. Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov je 
určená očakávanými budúcimi peňažnými tokmi použitím úrokových sadzieb štátnych obligácií, 
ktorých lehota splatnosti sa blíži splatnosti príslušného záväzku. 

Zmeny a úpravy penzijných programov sú zúčtované do výnosov a nákladov v období, keď nastanú.  
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Skupina nevykazuje žiadne aktíva z programov, pretože žiaden z programov nemá samostatne 
spravované fondy. 

Penzijný program so stanovenými príspevkami 
Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpečenia so stanovenými 
príspevkami. 

Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúčastniť programu doplnkového dôchodkového 
sporenia, Skupina navyše prispieva na toto pripoistenie vo výške 2 % z objemu vyplatených miezd 
poistencov, minimálne 6,64 EUR (2016: 6,64 EUR). 

Bonusové programy 
Záväzky zo zamestnaneckých požitkov vo forme bonusových programov sú evidované v položke 
Ostatné krátkodobé záväzky a vyplácajú sa po vyhodnotení výsledkov v danom roku. 

Záväzky z bonusových programov sú ocenené v očakávanej výške, ktorá by mala byť vyplatená v čase 
ich vyrovnania. 

Ostatné 
Skupina vypláca aj odmeny pri pracovných a životných jubileách, ako aj odškodnenie pri pracovných 
úrazoch. 

Zmeny a úpravy programu odmien pri pracovných a životných jubileách a poistno-matematické zisky 
a straty vyplývajúce z empirických úprav a zmien poistno-matematických predpokladov sú zúčtované 
do výnosov a nákladov v období, keď nastanú. 

2.24 Vykazovanie výnosov  
 
Výnosy predstavujú reálnu hodnotu plnenia za predaj tovaru a služieb v rámci bežných činností 
Skupiny, po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, diskontov a zliav.  

Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky spojené 
s transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť. Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej 
hodnoty, spotrebnej dane a zľavy, po dodaní tovaru alebo poskytnutí služby a po prevode rizík 
a výhod. 

(i)  Predaj vlastných výrobkov, materiálu a tovaru  
Výnosy z predaja vlastných výrobkov (predovšetkým vodné) sú vykázané, ak Skupina previedla 
podstatné riziká a výhody vlastníckeho práva na kupujúceho a neponechala si ani efektívnu kontrolu 
nad predanými výrobkami, materiálom a tovarom.  

(ii)  Poskytovanie služieb  
Výnosy z predaja služieb (predovšetkým stočné) sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby 
poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne 
poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.  
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2.25 Náklady na prijaté pôžičky a úvery 
 
Náklady na prijaté pôžičky a úvery, ktoré priamo súvisia s kúpou, zhotovením alebo výrobou 
kvalifikovateľného majetku, sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa začína vtedy, 
keď prebiehajú činnosti na prípravu majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i náklady 
na prijaté pôžičky a úvery. Náklady na prijaté pôžičky a úvery sa aktivujú dovtedy, kým majetok nie je 
pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady na prijaté pôžičky a úvery tvoria nákladové úroky 
a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi, vrátane kurzových rozdielov z úverov a pôžičiek v cudzej 
mene, použitých na financovanie týchto projektov v rozsahu, v akom sa považujú za úpravu úrokových 
nákladov. 

2.26 Podmienené aktíva a záväzky 
 
Podmienené aktíva sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, avšak zverejňujú sa 
v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúť 
ekonomické úžitky. Podmienené záväzky sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, pokiaľ 
neboli obstarané v rámci podnikovej kombinácie. V poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke 
sa zverejňujú len vtedy, ak možnosť úbytku zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je 
vzdialená. 

2.27 Významné účtovné posúdenia a odhady 
 
(i) Dôležité posúdenia pri uplatňovaní účtovných zásad 
Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie, vedenie Skupiny urobilo určité závery 
s významným dopadom na čiastky vykázané v účtovnej závierke (okrem tých, ktoré podliehajú 
odhadom spomenutým nižšie). Podrobnejší popis takýchto posúdení je uvedený v príslušných 
poznámkach, avšak najdôležitejšie z nich zahŕňajú: 

Rezervy na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 
Predpisy, obzvlášť legislatíva o ochrane životného prostredia, neupresňuje rozsah potrebných 
sanačných prác ani typ technológie, ktorá má byť použitá. Vedenie Skupiny sa pri určovaní výšky 
rezervy na výdavky spojené s ochranou životného prostredia spolieha na skúsenosti z minulosti 
a interpretáciu príslušnej legislatívy. Celková výška rezervy predstavuje 7 269 EUR k 31. decembru 
2017 resp. 78 925 EUR k 31. decembru 2016. 

Rezerva k 31. decembru 2017 vo výške 7 269 EUR (k 31. decembru 2016: 78 925 EUR) bola tvorená 
predovšetkým na uzatvorenie a rekultivácia skládky vo výške predpokladaných investičných nákladov 
na jej uzavretie. Pri vyčíslení rezervy sa vychádzalo z predpokladanej spotreby rôznych druhov 
stavebných materiálov (fólie, štrk, rôzne geokompozity), jednotkových cien materiálov v čase 
spracovania analýzy a odhadu nákladov na práce súvisiace s uzatvorením a rekultiváciou skládky. 
V priebehu roka 2016 boli vykonávané práce na revitalizácii skládky odpadu v areáli Ústrednej čistiarne 
odpadových vôd vo Vrakuni; tieto náklady boli kryté z rezervy, vytvorenej v minulosti. 

Výsledky niektorých súdnych sporov a správnych konaní 
Podniky Skupiny sú účastníkmi niekoľkých súdnych konaní a občianskoprávnych sporov vzniknutých 
počas bežnej činnosti Skupiny. Vedenie Skupiny sa ohľadom výsledku týchto konaní spolieha na vlastný 
úsudok a v prípade potreby vytvára rezervy. 
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(ii)  Zdroje neistoty pri odhadoch 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré majú 
dopad na čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci tieto 
odhady sú založené na základe najlepších znalostí vedenia o aktuálnych udalostiach a postupoch, 
skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť. Podrobnejší popis odhadov je uvedený 
v príslušných poznámkach, avšak najvýznamnejšie odhady zahŕňajú: 

Zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
Na výpočet zníženia hodnoty je nutné uskutočniť odhad hodnoty z používania jednotky generujúcej 
peňažné prostriedky. Takáto hodnota sa určí na základe diskontovaných odhadovaných peňažných 
tokov. Najvýznamnejšími premennými pri stanovení peňažných tokov sú diskontná sadzba, zostatková 
hodnota a obdobie, na ktoré sa vykonávajú projekcie peňažných tokov. Rovnako dôležité sú aj 
predpoklady a odhady peňažných príjmov a výdavkov. Zníženie hodnoty, ako aj spätné zúčtovanie 
zníženia hodnoty, sa účtuje do zisku/straty za účtovné obdobie. 

Poistno-matematické odhady pri kalkulácii záväzkov z dôchodkového zabezpečenia 
Náklady na penzijný program so stanovenými požitkami sú určené poistno-matematickými výpočtami. 
Tieto výpočty obsahujú odhady diskontných sadzieb, budúceho rastu miezd, úmrtnosti alebo 
fluktuácie. Vzhľadom na dlhodobú povahu takýchto programov podliehajú takéto odhady veľkej miere 
neistoty. Rezerva na dlhodobé zamestnanecké požitky – odchodné – bola k 31. decembru 2017 vo 
výške 917 619 EUR ( k 31. decembru 2016 vo výške 975 144 EUR). 

3. Riadenie finančného rizika  

3.1 Faktory finančného rizika  
 
Podnikateľská činnosť, ktorú Skupina vykonáva, ju vystavuje rozličným finančným rizikám, najmä 
úverovému riziku a riziku zmeny úrokových sadzieb. Hlavné finančné nástroje, ktoré Skupina využíva 
na riadenie týchto rizík, zahŕňajú bankové úvery, pohľadávky a záväzky z obchodného styku 
vyplývajúce priamo z bežnej činnosti Skupiny.  

Riadením rizika sa zaoberá finančný odbor, ktorý identifikoval a vyhodnotil finančné riziká a na základe 
ich analýzy navrhol opatrenia na riadenie finančných rizík. Riadenie finančného rizika spravujú 
smernice schválené predstavenstvom Spoločnosti.  

(i)  Trhové riziko  
(a) Cenové riziko  
Vzhľadom na to, že Skupina neinvestuje do akcií resp. obdobných finančných nástrojov, nie je 
vystavená cenovému riziku.  

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem iného, upravuje 
zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti ich 
prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti 
dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd. 

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom 
a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 
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Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nahradila Vyhlášku ÚRSO č. 225/2016 Z. z. 
z 19. júla 2016, sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, ako aj spôsob jej 
vykonávania pre regulovaný subjekt. Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, 
štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na 
vykonávanie regulovanej činnosti, výšku primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do 
ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 
a odvedenie a čistenie odpadovej vody, podklady návrhu ceny, postup a podmienky uplatňovania ceny. 
 
Dňa 19. júla 2016 vydalo ÚRSO Vyhlášku č. 225/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2016, podľa ktorej 
boli predkladané návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu 
a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou na nové regulačné obdobie 2017-2021. Významnou zmenou vo Vyhláške ÚRSO 
č. 225/2016 Z. z. bolo zavedenie dvojzložkovej ceny, ktoré malo zabezpečiť objektívnosť rozloženia 
úhrady nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie 
sa všetkých pripojených odberateľov a producentov na celkových nákladoch. Dvojzložková cena bola 
tvorená variabilnou časťou (za množstvo dodanej vody a množstvo vyprodukovanej odpadovej vody) 
a fixnou časťou (za služby súvisiace s pripojením). 
 
ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu 
a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou vydal dňa 24. novembra 2016 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0038/2017/V, ktorým 
schválil Spoločnosti ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. 
 
13. februára 2017 vydalo ÚRSO s účinnosťou od 16. februára 2017 novú Vyhlášku ÚRSO č. 21/2017 Z. 
z., ktorou sa zrušuje Vyhláška ÚRSO č. 225/2016 Z. z. Na základe novej Vyhlášky ÚRSO vo veci 
rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu 
pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
vydal dňa 24. februára 2017 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0158/2017/V, ktorým určil Spoločnosti 
ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Týmto rozhodnutím zároveň zrušil 
pôvodné rozhodnutie č. 0038/2017/V. 
 
Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0158/2017/V, ktorým ÚRSO schvaľuje ceny na obdobie 
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021: 
 
právoplatné cenové rozhodnutie          EUR/m3 bez DPH 
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom   0,9359 
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom  0,6547 
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  0,9216 
 
(b) Riziko úrokovej sadzby ovplyvňujúce reálnu hodnotu a peňažné toky  
Skupina je vystavená riziku vyplývajúcemu zo zmeny úrokovej sadzby najmä v dôsledku krátkodobých 
a dlhodobých úverov. Pôžičky s pohyblivou úrokovou sadzbou vystavujú Skupinu riziku variability 
peňažných tokov. Pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou vystavujú Skupinu riziku zmeny reálnej 
hodnoty. 

Skupina má významné pasíva úročené pohyblivou sadzbou, jej úrokové náklady sú závislé od zmien 
trhových úrokových sadzieb, Skupina je preto vystavená riziku z vplyvu zmeny úrokových sadzieb. Pri 
zmene úrokovej sadzby o -1 % by Skupina nemala žiadne úrokové náklady. Pri zmene úrokovej sadzby 
o +1 % by úrokové náklady Skupiny boli 1 444 tis. EUR.  
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Skupina nemá k 31. decembru 2017 a 2016 žiadne významné úročené aktíva okrem peňažných 
prostriedkov na bankových účtoch, peňažné toky z prevádzkovej činnosti sú len v malej miere závislé 
na pohybe trhovej úrokovej sadzby.  

(ii)  Úverové / kreditné riziko  
Úverové riziko vzniká v súvislosti s peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi a vkladmi 
v bankách a finančných inštitúciách. Skupina je tiež vystavovaná úverovému riziku v súvislosti 
s obchodom s veľkoodberateľmi a maloodberateľmi a to prostredníctvom nesplatených pohľadávok 
a v súvislosti s budúcimi dohodnutými transakciami.  
 
(v celých EUR) k 31. decembru 2017 k 31. decembru 2016

Pohľadávky z obchodného styku a iné 

pohľadávky (poznámka 6) 17 177 546 14 918 773

Peňažné prostriedky a ekvivalenty 

(poznámka 5) 18 200 159 29 091 034

Finančné aktíva spolu 35 377 705 44 009 807  
 
Za účelom eliminácie úverového / kreditného rizika z titulu bankových účtov, Skupina vstupuje do 
vzťahov iba s tými bankovými a finančnými inštitúciami, ktoré majú vysoké nezávislé ratingové 
hodnotenie. Hotovosť je umiestnená vo finančných inštitúciách, s ktorými je spojené v čase uloženia 
peňažných prostriedkov minimálne riziko nesolventnosti.  

Finančné aktíva, ktoré predstavujú potenciálne predmet úverového rizika, pozostávajú najmä 
z pohľadávok z obchodného styku. Prehľad pohľadávok z obchodného styku a analýza ich opravnej 
položky sú uvedené v Poznámke 6.  

Skupina má zavedené pravidlá kredit manažmentu, ktoré zabezpečujú minimalizáciu kreditného rizika. 
Uzavretiu zmluvy s novým zákazníkom predchádza zisťovanie bonity zákazníka a schválenie 
obchodovania. Skupina nepriraďuje individuálne rizikové limity svojim zákazníkom. V súvislosti 
s pohľadávkami z obchodného styku nemá Skupina významnú koncentráciu úverového rizika najmä 
súvislosti s vysokým počtom rôznorodých zákazníkov. Skupina využíva systém upomienok, ktoré môžu 
vyústiť až do odpojenia poskytovaných dodávok, čo predstavuje najčastejšie používaný spôsob, ako si 
vynútiť dodržiavanie platobnej disciplíny. Aj napriek tomu, že splatenie pohľadávok môže byť 
ovplyvnené ekonomickými faktormi, manažment sa domnieva, že Skupina nie je vystavená 
významnému riziku väčších strát ako vo výške vytvorených opravných položiek.  

(iii)  Riziko likvidity  
Riziko likvidity znamená, že Skupina môže mať ťažkosti so splnením svojich povinností v súvislosti 
s finančnými záväzkami. Opatrné riadenie rizika likvidity znamená zachovávanie dostatočného 
množstva peňažných prostriedkov.  

Vedenie monitoruje na báze očakávaných peňažných tokov priebežné predpovede úrovne likvidity 
Spoločnosti. Hlavnými nástrojmi riadenia likvidity sú najmä peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
(Poznámka 5).  

Gestorom spracovania obchodného plánu v Skupine je Ekonomický úsek, ktorý ho pripravuje 
v spolupráci s vnútropodnikovými útvarmi. Obchodný plán je predkladaný k schváleniu 
Predstavenstvu a následne je predkladaný na posúdenie Dozornej rade. Súčasťou obchodného plánu 
je aj ročný prehľad finančných tokov zostavený nepriamou metódou.  
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Tabuľka nižšie analyzuje očakávané nediskontované peňažné toky z uhrádzania finančných záväzkov 
Skupiny: 
 
K 31. decembru 2017 

 

(v celých EUR) Menej ako 1 rok nad 1 rok Spolu

Bankové úvery (poznámka 13) 10 789 326 62 000 000 72 789 326

Záväzky z obchodného styku a  iné 

(poznámka 12) 23 956 324 4 057 713 28 014 037

Finančné záväzky spadajúce pod IFRS 7 spolu 34 745 650 66 057 713 100 803 363  
 
K 31. decembru 2016 

 

(v celých EUR) Menej ako 1 rok nad 1 rok Spolu

Bankové úvery (poznámka 13) 6 788 230 72 785 715 79 573 945

Záväzky z obchodného styku a  iné 

(poznámka 12) 23 161 989 3 812 202 26 974 191

Finančné záväzky spadajúce pod IFRS 7 spolu 29 950 219 76 597 917 106 548 136  

3.2 Riadenie kapitálu  
 
Manažment považuje za kapitál Skupiny vlastné imanie, tak ako je prezentované v tejto účtovnej 
závierke (k 31. decembru 2017: 363 532 110 EUR, k 31. decembru 2016: 364 019 882 EUR).  

Cieľom Skupiny pri riadení kapitálu je zabezpečiť schopnosť Skupiny pokračovať vo svojich činnostiach, 
dostatočnú návratnosť kapitálu pre akcionára a udržať optimálnu štruktúru kapitálu s cieľom udržať 
nízke náklady financovania.  

Skupina tvorí zákonný rezervný fond, ktorý slúži na krytie prípadných strát alebo na opatrenia, ktoré 
majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia. Zákonný rezervný fond nemôže byť distribuovaný 
ako dividenda.  

Skupina je viazaná na základe úverových zmlúv dodržiavať finančný ukazovateľ pomeru vlastného 
imania k súčtu vlastného imania a záväzkov. Ku koncu účtovného obdobia bol uvedený ukazovateľ 
splnený.  

3.3 Odhad reálnej hodnoty  
 
Nominálne hodnoty finančného majetku a záväzkov znížené o prípadné úpravy s dobou splatnosti 
kratšou ako jeden rok sa približne rovnajú svojej reálnej hodnote. Reálna hodnota finančných záväzkov 
je na účely vykázania v prílohe stanovená na základe diskontovaných budúcich zmluvných peňažných 
tokov pri súčasnej trhovej úrokovej sadzbe, ktorú má Spoločnosť k dispozícii pre podobné finančné 
nástroje.  

Podľa vedenia Skupiny sa účtovné hodnoty finančného majetku a finančných záväzkov vykázaných vo 
finančných výkazoch v amortizovaných nákladoch približujú k ich reálnym hodnotám.  
 

  



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa  31. decembra 2017 
(v celých eurách) 

 

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovaných finančných výkazov 34 

 

4. Zásadné účtovné odhady a rozhodnutia  
 
Pri uplatňovaní účtovných zásad Skupiny, ktorých opis sa uvádza v Poznámke 2, prijala Skupina 
nasledujúce rozhodnutia týkajúce sa neistôt a odhadov, ktoré majú významný vplyv na sumy vykázané 
v účtovnej závierke. V tejto časti sa uvádzajú záležitosti, ktoré predstavujú významné riziko závažných 
úprav v budúcich účtovných obdobiach:  

(i)  Znehodnotenie budov, stavieb, strojov a zariadení  
Tržby Skupiny sú regulované a odvíjajú sa od jej oprávnených nákladov, ktoré posudzuje Úrad pre  
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť spravuje 
rozsiahly hmotný a nehmotný majetok potrebný na zabezpečenie jej činnosti. Ďalšiu časť technológie 
spravuje dcérska spoločnosť BIONERGY, a. s. Zostatková hodnota hmotného a nehmotného majetku 
Spoločnosti a dcérskej spoločnosti BIONERGY, a. s. k 31. decembru 2017 dosiahla 475 miliónov EUR 
(k 31. decembru 2016: 475 miliónov EUR). Vedenie Skupiny posúdilo budúce ekonomické úžitky 
plynúce z hmotného a nehmotného majetku Spoločnosti spolu s úžitkami plynúcimi z finančnej 
investície v BIONERGY, a. s. vzhľadom na vysoký stupeň previazanosti podnikania oboch spoločností 
ako jednu peňazotvornú jednotku (angl. „Cash Generating Unit“).  

(ii)  Súdne spory  
Skupina je účastníkom rôznych súdnych sporov, v súvislosti s ktorými vedenie odhadlo pravdepodobnú 
stratu, dôsledkom ktorej môžu byť určité finančné výdavky. Pri stanovení tohto odhadu sa Skupina 
spoliehala na poradenstvo svojho externého právneho zástupcu, najnovšie dostupné informácie 
o stave súdnych pojednávaní a interné hodnotenie pravdepodobného výsledku. Podrobnosti 
o jednotlivých súdnych sporoch sa uvádzajú v Poznámke 15 a 24.  
 

5. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty  
 
Na súvahe pozostávajú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty z týchto položiek:  
 

(v celých EUR) k 31. decembru 2017 k 31. decembru 2016

Hotovosť a peňažné 

ekvivalenty v pokladni 49 759 40 693

Bežné účty v bankách 18 150 400 29 050 341

Terminované vklady 0 0

SPOLU 18 200 159 29 091 034  
 
K 31. decembru 2017 mohla Skupina voľne disponovať peňažnými prostriedkami a peňažnými  
ekvivalentmi.  

Žiadne zostatky nie sú ani po splatnosti ani znehodnotené.  
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6. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 
 
Nevyfakturované výnosy 4 049 355 335

Pohľadávky z titulu vkladu akcionára

Pohľadávky z obchodného styku spolu 16 606 642 14 662 281

Preddavky a náklady budúcich období 570 904 248 811

Daňové pohľadávky (najmä z titulu DPH) 7 681

Iné nefinančné pohľadávky

Spolu iné nefinančné pohľadávky 570 904 256 492

SPOLU 17 177 546 14 918 773  
 
Vývoj opravnej položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  
 
(v celých EUR) 2017 2016

Na začiatku obdobia 4 700 370 2 880 320

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam 211 024 3 855 099

Rozpustenie opravnej položky -1 288 812 -2 006 502

Odpis pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti -22 740 -28 547

Na konci obdobia 3 599 842 4 700 370  
 
Skupina vytvorila 100-percentné opravné položky na všetky pohľadávky nad 1080 dní , pretože 
z predchádzajúcich skúseností vyplýva, že pohľadávky, ktoré sú po splatnosti vyše 1080 dní, sú vo 
všeobecnosti nevymožiteľné. Na pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú po splatnosti 360 až 1080 
dní, sa tvoria opravné položky na základe odhadu nevymožiteľnej sumy podľa predchádzajúcich 
skúseností s nesplácaním pohľadávok podľa percenta.  

Na pohľadávky Skupiny je v prospech VÚB, a.s. zriadené záložné právo. Najvyššia hodnota istiny, 
do ktorej sa zabezpečená pohľadávka zabezpečuje, je 20 mil. EUR (k 31. decembru 2016 vo výške 
20 mil. EUR). 

Na pohľadávky je v prospech Tatrabanky, a.s. zriadené záložné právo. Najvyššia zabezpečovacia suma 
je 115 mil. EUR. 

Reálna hodnota pohľadávok nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.  

 

7. Zásoby  
 
(v celých EUR) k 31. decembru 2017 k 31. decembru 2016

Materiál a náhradné diely 2 059 277 1 796 327

SPOLU 2 059 277 1 796 327  
 
Zásoby sú upravené o opravné položky k pomaly obrátkovému materiálu a náhradným dielom vo výške 
1 022 EUR (2016: 1 022 EUR).  
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Vývoj opravnej položky k pomaly obrátkovému materiálu v priebehu účtovného obdobia končiaceho 
31. decembra 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  
 

k 1. januáru 2017 Tvorba Rozpustenie k 31. decembru 2017

Materiál a náhradné diely 1 022 0 0 1 022

Zásoby spolu 1 022 0 0 1 022  
 
Na zásoby Skupiny nebolo zriadené záložné právo v prospech veriteľov.  
 

8. Dlhodobý hmotný majetok  
 

31. december 2017

Pozemky, 

budovy a 

stavby

Stroje, 

prístroje a 

zariadenia

Nedokončená 

investičná 

výstavba Celkom

Obstarávacia cena k 01.01.2017 744 165 696 116 775 879 35 544 155 896 485 729

Oprávky a opravné položky -341 882 808 -73 216 940 -546 534 -415 646 281

Zostatková cena 402 282 888 43 558 939 34 997 621 480 839 448

Prírastky 7 076 24 186 321 24 193 397

Zaradenie do používania 18 735 741 3 141 739 -21 877 480 0

Úbytky -434 487 -536 678 -829 793 -1 800 958

Odpisy -16 930 292 -7 458 863 -24 389 155

Zmena opravnej položky 57 561 211 144 -376 745 -108 040

Konečná zostatková cena k 31.12.2017 403 718 487 38 916 281 36 099 924 478 734 692

Obstarávacia cena 762 474 026 119 380 940 37 023 203 918 878 168

Oprávky a opravné položky -358 755 539 -80 464 659 -923 279 -440 143 476

Zostatková cena 403 718 487 38 916 281 36 099 924 478 734 692

 

31. december 2016

Pozemky, 

budovy a 

stavby

Stroje, 

prístroje a 

zariadenia

Nedokončená 

investičná 

výstavba Celkom

Obstarávacia cena k 01.01.2016 688 881 227 105 922 669 83 242 814 878 046 710

Oprávky a opravné položky -324 282 599 -74 321 772 -2 469 877 -401 074 248

Zostatková cena 364 598 628 31 600 897 80 772 937 476 972 462

Prírastky 0 1 052 559 40 400 595 41 453 154

Zaradenie do používania 65 344 334 22 754 920 -88 099 254 0

Úbytky -10 059 865 -12 954 269 0 -23 014 134

Odpisy -17 334 963 1 104 832 0 -16 230 131

Zmena opravnej položky -265 246 0 1 923 343 1 658 097

Konečná zostatková cena k 31.12.2016 402 282 888 43 558 939 34 997 621 480 839 448

Obstarávacia cena 744 165 696 116 775 879 35 544 155 896 485 729

Oprávky a opravné položky -341 882 808 -73 216 940 -546 534 -415 646 281

Zostatková cena 402 282 888 43 558 939 34 997 621 480 839 448  
 
Na dlhodobý majetok Skupiny nie je v prospech veriteľov zriadené záložné právo. Dlhodobý hmotný 
majetok je poistený pre prípad škôd živelnou pohromou, prerušením prevádzky (a ďalšie prípady) až 
do výšky obstarávacej hodnoty majetku.  
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9. Nehmotný majetok  
 

(v celých EUR)

stav k 01.januáru 2016

obstarávacia cena 8 130 630

oprávky a opravné položky -5 894 385

zostatková hodnota 2 236 245

rok končiaci 31. decembra 2016

príprastky 471 995

úbytky -31 634

odpisy -531 682

zmena opravnej položky 197 366

zostatková hodnota 2 342 290

stav k 01. januáru 2017

obstarávacia cena 9 306 890

oprávky a opravné položky -6 964 600

zostatková hodnota 2 342 290

rok končiaci 31. decembra 2017

prírastky 2 456 899

úbytky -462 860

odpisy -1 055 165

zmena opravnej položky 1 251 500

zostatková hodnota 4 532 664

stav k 31. decembru 2017

obstarávacia cena 11 300 929

oprávky a opravné položky -6 768 265

zostatková hodnota 4 532 664  
 
Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér používaný spoločnosťami v Skupine 
a nehmotný majetok v obstaraní spoločnosti BVS a Infra Services, a. s. 
 

10. Odložená daň z príjmov  
 
Odložená daň z príjmov sa počíta v plnej výške z dočasných rozdielov podľa súvahovej záväzkovej 
metódy s použitím základnej daňovej sadzby 21 % (v roku 2016 sadzba 21 %). Odložený daňový 
záväzok je tvorený najmä z rozdielu medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého hmotného 
majetku. 

Skupina si započítava odložené daňové pohľadávky a záväzky, ak má právne vymožiteľný nárok 
započítať krátkodobú pohľadávku s krátkodobým záväzkom a ak sa odložená daň z príjmov týka toho 
istého daňového úradu. 
 

(v celých EUR) k 31.decembru 2017 k 31.decembru 2016

Odložený daňový záväzok z majetku -11 974 158 -12 448 752

Odložená daňová pohľadávka k rezervám 1 093 687 1 403 433

Ostatné 3 458 774 3 661 143

SPOLU -7 421 697 -7 384 176  
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11. Výnosy budúcich období  
 

(v celých EUR) k 31.decembru 2017

Dlhodobé

Dotácie a príspevky k 31. decembru 2016 43 891 684

Presun na krátkodobú časť -3 063 874

Prírastky za rok 883 224

Dotácie a príspevky k 31. decembru 2017 41 711 034

Krátkodobé

Dotácie a príspevky k 31. decembru 2016 2 993 389

Použitie za rok cez výkaz ziskov a strát -3 021 114

Prírastky za rok 3 104 224

Dotácie a príspevky k 31. decembru 2017 3 076 499

 
 

12. Záväzky z obchodného styku a iné záväzky  
 

(v celých EUR) k 31.decembru 2017 k 31.decembru 2016

Finančné záväzky:

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 26 166 792 24 891 723

Nevyfakturované dodávky a dohadné položky 96 311 84 310

Výdavky budúcich období 48 000 308 968

26 311 103 25 285 001

Nefinančné záväzky:

Záväzky zo vzťahov k zamestnancom 994 273 1 003 516

Záväzky voči Sociálnej poisťovni 708 661 685 674

1 702 934 1 689 190

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu 28 014 037 26 974 191  
 

Reálna hodnota krátkodobých a dlhodobých záväzkov nie je významne odlišná od ich účtovnej 
hodnoty.  

Spoločnosť nemá žiadne záväzky kryté záložným právom.  

Štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 
(v celých EUR) k 31.decembru 2017 k 31.decembru 2016

Záväzky do lehoty splatnosti 26 609 071 25 284 234

Záväzky po lehote splatnosti 1 404 966 1 689 957

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky spolu 28 014 037 26 974 191  
 
  



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa  31. decembra 2017 
(v celých eurách) 

 

Tieto poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovaných finančných výkazov 39 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej 
tabuľke:  
 

(v celých EUR) k 31.decembru 2017 k 31.decembru 2016

Stav k 1. januáru 102 368 102 101

Tvorba na ťarchu nákladov, ostatný prídel 371 820 363 999

Čerpanie -261 917 -363 732

Stav k 31. decembru 212 271 102 368  
 

13. Úvery a pôžičky  
 

(v celých EUR) k 31.decembru 2017 k 31.decembru 2016

Krátkodobé 

Bankové úvery 10 789 326 6 788 230

Krátkodobé úvery a pôžičky spolu 10 789 326 6 788 230

Dlhodobé

Bankové úvery 62 000 000 72 785 715

Dlhodobé úvery a pôžičky spolu 62 000 000 72 785 715

Úvery a pôžičky spolu 72 789 326 79 573 945  
 
Zostatková doba splatnosti úverov a pôžičiek:  
 

(v celých EUR) k 31.decembru 2017 k 31.decembru 2016

do 1 roka 10 789 326 6 788 230

1 - 5 rokov 62 000 000 72 785 715

viac ako 5 rokov 0 0

Úvery a pôžičky spolu 72 789 326 79 573 945  
 

Spoločnosť má od júla 2010 uzatvorenú zmluvu o financovaní so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. na 
poskytnutie bankového úveru v celkovej sume 20 miliónov EUR za účelom financovania projektov 
a nákup investičného majetku. K 31. decembru 2017  bola už splatená čiastka 13 714 286 EUR. Konečná 
splatnosť bankového úveru je 29. júla 2020. Bankový úver je zabezpečený záložným právom na všetky 
existujúce a budúce pohľadávky Spoločnosti.  

Od augusta 2013 má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na 
poskytnutie bankového úveru v celkovej sume 80 miliónov EUR za účelom financovania projektov 
a nákup investičného majetku. K 31. decembru 2017 bol splatený úver vo výške 13 500 000 EUR.  
Splátky úveru sa podľa zmluvy začali v marci 2015. Konečná splatnosť bankového úveru je 
31. decembra 2020. 

Bankové úvery sú zabezpečené záložným právom na všetky existujúce a budúce pohľadávky 
Spoločnosti. 

Reálna hodnota dlhodobých úverov a pôžičiek nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.  

Krátkodobá časť úveru poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou, a.s. je vo výške 2 282 714 EUR. 
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V nadväznosti na nesplnenie jedného z úverových kovenantov sledovaných v súvislosti s čerpaním 
úveru k 31. decembru 2017 Spoločnosť vykázala celú nesplatenú časť bankového úveru ako 
krátkodobý záväzok. 
 

14. Záväzok z požitkov pri skončení zamestnania  
 
Dlhodobý program zamestnaneckých požitkov platný v Skupine predstavuje program so stanovenými 
požitkami, podľa ktorého majú zamestnanci nárok na jednorazový príspevok pri odchode do 
starobného dôchodku.  

Zmenu záväzkov, netto, vykázaných v súvahe za rok končiaci sa 31. decembra 2017 a rok končiaci sa 
31. decembra 2016 možno zhrnúť takto: 

(v celých EUR) 31.december 2017 31.december 2016

Záväzky k 1. januáru, netto 1 077 512 839 535

Čistá zmena rezerv (aktuársky odhad), zahrnutá 

v osobných nákladoch 392 365 432 098

Uhradené zamestnanecké požitky -339 988 -194 121

Záväzky, netto 1 129 889 1 077 512

Zamestnanecké pôžitky, celkom

 
 

15. Dlhodobé rezervy  
 

(v celých EUR) k 1. januáru Tvorba Použitie Zrušená k 31. decembru

Rezervy na súdne spory (ii) 6 775 850 141 040 43 994 3 590 981 3 281 915

Enviromentálne rezervy (i) 723 827 0 644 902 0 78 925

Spolu za rok 2016 7 499 677 3 360 840

Rezervy na súdne spory (ii) 3 281 915 272 516 254 923 204 584 3 094 924

Enviromentálne rezervy (i) 78 925 71 656 7 269

Spolu za rok 2017 3 360 840 3 102 193

 
(i)  Environmentálne rezervy  
Rezerva k 31. decembru 2017 bola vo výške 7 269 EUR (k 31. decembru 2016: 78 925 EUR).  

(ii)  Súdne spory  
Rezerva na pasívne súdne spory v celkovej sume 3 094 924 EUR (2016: 3 281 915 EUR) sa tvorí do doby 
rozhodnutia súdu o jednotlivých súdnych sporoch, na základe odborných posúdení právnymi 
zástupcami Spoločnosti, ktorí majú najrelevantnejšie informácie o priebehoch súdnych sporov, 
dôkazových materiáloch a pod. 
 

16. Základné imanie  
 

K 31. decembru 2017 a 2016 základné imanie Spoločnosti pozostávalo z 8 477 431 zaknihovaných 
kmeňových akcií v menovitej hodnote 33,19 EUR, ktoré boli úplne splatené. K 31. decembru 2017 
spoločnosť držala 714 771 vlastných akcií (2016: 714 771) v obstarávacej hodnote 1 927 338 EUR. 
Držanie týchto akcií nie je zákonom žiadnym spôsobom obmedzené.  
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17. Výnosy  
 

(v celých EUR) Rok 2017 Rok 2016

Vodné 43 308 058 42 064 609

Stočné a zrážky 45 475 740 43 375 589

Ostatné výnosy 2 153 264 4 052 378

Výnosy spolu 90 937 062 89 492 576  
 

18. Mzdové náklady  
 

(v celých EUR) Rok 2017 Rok 2016

Mzdy (vrátane odmien pre členov štatutárnych 

orgánov) 18 764 579 18 001 190

Sociálne povinné odvody 6 751 192 6 073 979

Ostatné sociálne náklady 1 293 970 1 632 680

Mzdové náklady spolu 26 809 741 25 707 849  
 

19. Služby  
 

(v celých EUR) Rok 2017 Rok 2016

Prenájom nehnuteľností a vozidiel 4 736 747 5 493 612

Opravy a údržba 2 542 801 2 221 354

Strážna služba 1 537 172 1 450 418

Poštovné 626 501 590 086

Telekomunikácie 773 491 799 440

Právne služby a iné poradenstvo 945 124 798 039

Audit a poradenstvo 668 556 604 859

Upratovanie, pranie, zimná a letná údržba, údržba zelene 486 639 480 296

Povrchové úpravy 1 645 789 1 958 343

Likvidácia a odvoz kalu, odvoz odpadu 1 567 680 1 395 692

IT služby, ISR 3 452 572 2 788 364

Školenia, analýzy, projekty 232 776 253 993

Cestovné 81 915 82 423

Reprezentačné 139 058 81 872

Odpočty a výmeny vodomerov 150 854 36 648

Nákup DNM 92 323 168 312

Režimové sledovanie 196 569 127 613

Služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok 108 237 101 427

Marketing a reklama 369 908 503 360

Tvorba a zrušenie rezervy na súdne spory 67 932 141 040

Revízie 70 605 62 931

Vytyčovanie 22 572 25 166

Ostatné služby 5 241 982 5 457 235

Služby spolu 25 757 801 25 622 523  
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20. Ostatné prevádzkové náklady a výnosy   
 
(v celých EUR) Rok 2017 Rok 2016

Ostatné prevádzkové výnosy

Tržby z predaja DM a materiálu 64 598 221 622

Zmluvne pokuty a penále -452 102 508 102

Rozpustenie dotácií a darov do výnosov 3 021 114 2 760 514

Ostané výnosy 3 018 194 2 906 930

Spolu 5 651 804 6 397 168

Ostatné prevádzkové náklady

Zostatková cena predaného DM a materiálu 497 479 172 751

Opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok -986 011 1 894 462

Dane a poplatky 530 112 754 381

Ostatné náklady 696 423 982 799

Spolu 738 003 3 804 393  

Spoločnosť v roku 2017 upravila prezentáciu výnosov z aktivácie dlhodobého majetku a externých 
nákladov súvisiacich s obstaraním majetku Skupinou BVS prostredníctvom spoločnosti Infra Services, 
a. s.,  ktoré sú v individuálnej účtovnej závierke Infraservices prezentované na základe pravidiel pre 
účtovanie zákazkovej výroby. V roku 2017 sú tieto výnosy a náklady v konsolidovanej účtovnej závierke 
prezentované na netto báze. V súvislosti s touto úpravou spoločnosť upravila aj porovnateľné obdobie 
za rok 2016, kedy Ostatné výnosy a Ostatné náklady boli ponížené o sumu 11 915 831 EUR.  
 

21. Daň z príjmov  
 
(v celých EUR) Rok 2017 Rok 2016
Splatná daň z príjmov 682 244 826 942

Zmena stavu odloženej dane -218 291 -358 942

Daň z príjmov spolu 463 953 468 000  
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22. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
 
(v  EUR) Rok 2017 Rok 2016

Zisk za bežné obdobie pred zdanením 1 100 612 695 534

upravené o:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 9 25 467 155 23 454 956

Odpis pohľadávky 22 739 28 927

Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k pohľadávkam 6 -1 094 861 1 819 668

Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k dlhodobému majetku 8 -1 149 127 -1 855 463

Zvýšenie (zníženie) opravných položiek k zásobám 7 3 802 -83 112

Zvýženie (zníženie) rezerv 14 -1 355 897 -3 007 329

Strata (zisk) z predaja dlhodobého hmotného majetku 421 075 -29 812

Zmena stavu výnosov budúceho obdobia 11 -2 295 924 4 234 681

Úrokové náklady netto 714 886 823 788

Zmeny pracovného kapitálu

Úbytok (prírastok) zásob 7 -265 685 226 479

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 6 2 759 330 -2 999 786

Prírastok (úbytok) záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov 12 154 328 -153 655

Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti 10 194 -483 042

Spolu 24 492 628 22 671 834

 

23. Odmeny a požitky poskytnuté manažmentu 
 
Platy a odmeny vyplatené počas roka končiaceho sa 31. decembra 2017 členom orgánov Skupiny 
predstavujú 286 666  EUR (31. december 2016: 277 868 EUR), platy a odmeny sú súčasťou osobných 
nákladov. 
 

24. Prípadné ďalšie záväzky a ostatné finančné povinnosti  
 
Skupina má tieto prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe:  

(i) Zabezpečenie bankových úverov  
Na pohľadávky Skupiny je v prospech VÚB, a.s. zriadené záložné právo. Najvyššia hodnota istiny, do 
ktorej sa zabezpečená pohľadávka zabezpečuje, je 20 mil. EUR (k 31. decembru 2016 vo výške 20 mil. 
EUR). 

Na pohľadávky je v prospech Tatrabanky, a.s. zriadené záložné právo. Najvyššia zabezpečovacia suma 
je 115 mil. EUR. 

Reálna hodnota pohľadávok nie je významne odlišná od ich účtovnej hodnoty.  

(ii) Neistota v oblasti slovenského daňového práva  
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené 
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je 
možné kvantifikovať a zanikne až po tom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne 
interpretácie príslušných orgánov.  
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(iii) Environmentálne záťaže  
Dňa 13. mája 2004 schválil parlament Slovenskej republiky zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon), do ktorého boli tiež zahrnuté požiadavky smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych 
odpadových vôd. Na základe tohto zákona je povinnosť dobudovať verejnú kanalizáciu 
so zabezpečením čistenia odpadových vôd v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad 10 000 do konca 
roku 2010 a v aglomeráciách s počtom obyvateľov nad 2 000 do konca roku 2015. Spoločnosť 
financuje tieto investície z vlastných zdrojov, dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie 
a bankovými úvermi.  

V júli 2010 uzatvorila Spoločnosť zmluvu so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. o financovaní 
za účelom financovania Projektov a nákupu dlhodobého investičného majetku a rekonštrukcie 
súčasného majetku a investičných potrieb Spoločnosti.  

V auguste 2013 Spoločnosť uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere s Tatra bankou, a.s. na poskytnutie 
bankového úveru za účelom financovania projektov a nákup investičného majetku v celkovej sume 
80 miliónov EUR. K 31. decembru 2017 bol čerpaný dlhodobý úver v sume 80 miliónov EUR (splatených 
13 500 000 EUR). Konečná splatnosť bankového úveru je 31. decembra 2020. 

Na základe zákona o vodách Spoločnosť odvádza poplatky vo výške 0,0332 EUR/m3 za odobratú vodu 
z podzemných zdrojov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 
v znení neskorších predpisov odvádza aj poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. 
V roku 2017 Spoločnosť odviedla poplatky za odobratú vodu z podzemných zdrojov vo výške 
2 091 319 EUR (v roku 2016: 2 091 518 EUR) a poplatky za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 
375 503 EUR (v roku 2016: 526 291 EUR). 

(iv) Súdne spory  
Spoločnosť je v súčasnosti zaangažovaná v niekoľkých pasívnych súdnych sporoch. Konečný výsledok 
týchto sporov môže vyústiť do záväzkov vyšších, než sú zaúčtované rezervy a tieto rozdiely môžu byť 
významné. Výška rezerv a iné informácie, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé právne a iné spory, nie sú 
samostatne zverejnené, pretože manažment Spoločnosti sa domnieva, že ich zverejnenie by mohlo 
vážne ohroziť pozíciu Spoločnosti v týchto sporoch.  

(v) Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií 

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem iného, upravuje 
zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti ich 
prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti 
dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd. 

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom 
a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov. 
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Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nahradila Vyhlášku ÚRSO č. 225/2016 Z. z. 
z 19. júla 2016, sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve, ako aj spôsob jej 
vykonávania pre regulovaný subjekt. Spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje rozsah, 
štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na 
vykonávanie regulovanej činnosti, výšku primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do 
ceny započítať, ako aj spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody 
a odvedenie a čistenie odpadovej vody, podklady návrhu ceny, postup a podmienky uplatňovania ceny.  

Dňa 19. júla 2016 vydalo ÚRSO Vyhlášku č. 225/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2016, podľa 
ktorej boli predkladané návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu 
a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou na nové regulačné obdobie 2017-2021. Významnou zmenou vo Vyhláške ÚRSO 
č. 225/2016 Z. z. bolo zavedenie dvojzložkovej ceny, ktoré malo zabezpečiť objektívnosť rozloženia 
úhrady nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie 
sa všetkých pripojených odberateľov a producentov na celkových nákladoch. Dvojzložková cena bola 
tvorená variabilnou časťou (za množstvo dodanej vody a množstvo vyprodukovanej odpadovej vody) 
a fixnou časťou (za služby súvisiace s pripojením). 

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu 
a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou vydal dňa 24. novembra 2016 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0038/2017/V, ktorým 
schválil Spoločnosti ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. 

13. februára 2017 vydalo ÚRSO s účinnosťou od 16. februára 2017 novú Vyhlášku ÚRSO č. 21/2017 
Z. z., ktorou sa zrušuje Vyhláška ÚRSO č. 225/2016 Z. z. Na základe novej Vyhlášky ÚRSO vo veci 
rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu 
pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
vydal dňa 24. februára 2017 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0158/2017/V, ktorým určil Spoločnosti 
ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Týmto rozhodnutím zároveň zrušil 
pôvodné rozhodnutie č. 0038/2017/V. 

Právoplatné cenové rozhodnutie č. 0158/2017/V, ktorým ÚRSO schvaľuje ceny na obdobie 
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021: 
 
právoplatné cenové rozhodnutie             EUR/m3 bez DPH 
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom   0,9359 
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom  0,6547 
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  0,9216 
 
Skupina nemá významné transakcie so spriaznenými osobami, ktoré by si vyžadovali samostatné 
zverejnenie. 
 

25. Udalosti po súvahovom dni  
 
Po súvahovom dni nenastali žiadne významné udalosti vyžadujúce si zverejnenie, alebo úpravu 
výkazov. 


