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1. PREDSLOV KONATEĽOV SPOLOČNOSTI 
 

Vážené dámy, vážení páni,  

 

rok 2020 poznačila pandémia ochorenia COVID-
19 a našou prioritou sa stala ochrana zdravia. 
Sústredili sme sa predovšetkým na prijímanie 
takých bezpečnostných a hygienických opatrení, 
ktoré zamedzovali šíreniu vírusu a chránili 
našich zákazníkov, zamestnancov a ich rodiny.  

Koronakríza a s ňou sprevádzané opatrenia nás 
istým spôsobom posunuli vpred. Vnímali sme, 
že digitalizácia a automatizácia boli riešením pre 
zabezpečenie plynulého chodu našej 
spoločnosti a alternatívou pre plnohodnotné 
zabezpečenie zákazníckych služieb. Naše 
dlhodobé aktivity v tejto oblasti sme preto 
urýchlili a prešli doslova digitálnou 
transformáciou.  

Aj komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom 
aplikačných programov nadobudla v roku 2020 
ešte väčší význam. Naďalej sme angažovanosť 
zákazníkov podporovali prostredníctvom 
aplikácie iWATT. Využili sme niekoľko 
príležitostí a našim zákazníkom i odborným 
partnerom sme sa prihovárali prostredníctvom 
online konferencií.  

Na pandémiu reagoval aj veľkoobchodný trh 
s komoditami. Cena zemného plynu na burze 
klesala od januára 2020, resp. pokračoval 
pokles, ktorý začal ešte v predchádzajúcom 
roku. V dôsledku koronakrízy cena zemného 
plynu však prepadla ešte viac. Tento pohyb ceny 
sme využili a našim novým zákazníkom z radov 
domácností okamžite ponúkli produkt so zľavou 
na dodávku zemného plynu.  

V tomto roku prinášame nižšie ceny všetkým 
našim zákazníkom. Navyše predstavíme ďalšie 
nové možnosti ako znížiť výdavky na energie 
a spotrebu.   

Ešte začiatkom roka 2020 sme aktívne vstúpili 
na tzv. HVAC trh. Zaradili sme sa medzi 

dodávateľov tepla a chladu a rozšírili našu 
dodávku komodít pre firemných zákazníkov.  

Neskôr sme  našu ponuku produktov a služieb 
v oblasti HVAC rozšírili aj na domácnosti. 
Vybudovali sme nový predajný tím, vlastnú sieť 
montážnikov, do prevádzky spustili predajno-
servisnú linku. Náš TermoTeam vie zákazníkovi 
poradiť s výberom produktov, zabezpečiť 
dodávku, montáž i servis zariadení.  

Teší nás, že aj v roku 2020 sme si udržali svoju 
trhovú pozíciu. Dvojkou na slovenskom trhu so 
zemným plynom sme dlhodobo a vďačíme za to 
našim zákazníkom. Odmenou je spoľahlivá 
a bezpečná dodávka zemného plynu 
a predovšetkým ponuka inovatívnych produktov 
a riešení.   

Do roku 2021 vstupujeme s ambíciou byť lídrom 
v používaní vyspelých technológií. Vieme, že 
budúcnosť patrí zeleným riešeniam. Silným 
partnerom na našej ceste k digitálnej a zelenej 
transformácii je nám nový akcionár, nemecký 
koncern E.ON.  

 

Bratislava, 26. februára 2021 

konatelia  

Miroslav Kulla 
Juraj Schmiedl 
Marián Suchý 
Radoslava Šotterová 
Lukáš Štefanik
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2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY 
 

V roku 2020 dozorná rada dohliadala na výkon 
pôsobnosti konateľov spoločnosti innogy 
Slovensko s.r.o., podnikateľskú činnosť 
spoločnosti a vedenie spoločnosti, ako aj na 
plnenie štatútov spoločnosti, všetko v súlade so 
slovenskou legislatívou a štatútmi spoločnosti. 

V roku 2020 nastalo v zložení členov dozornej 
rady niekoľko personálnych zmien. Od 23. 
septembra 2020 pôsobí ako nová členka a 
podpredsedníčka dozornej rady pani Ing. Alena 
Rozsypalová, ako zástupkyňa strategického 
partnera. Od 27. októbra 2020 pôsobia ako noví 
členovia dozornej rady pán Ing., Bc. Juraj 
Lenhardt, MBA, M.A., ktorý je zároveň 
predsedom dozornej rady a pán JUDr. Marek 
Šedovič, člen dozornej rady, ako štátni 
zástupcovia a nominanti Slovenskej republiky.  

V roku 2020 sa uskutočnili dve riadne 
zasadnutia dozornej rady a tri hlasovania per 
rollam. 

Pravidelný program riadnych zasadnutí dozornej 
rady obsahoval zásadné informácie o vývoji 
obchodných aktivít spoločnosti, informácie 
o uzneseniach zasadnutia konateľov za uplynulé 
obdobia, ako aj prehľad zmlúv uzavretých medzi 
prepojenými osobami. Dozorná rada na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 8. decembra 2020 
prerokovala a vzala na vedomie Individuálny 
ročný obchodný plán spoločnosti na rok 2021. 

Dozorná rada okrem iného: 

• schválila návrh na zmenu stanov 
spoločnosti, ktoré sa dopĺňali o nové 
predmety činnosti, 

• vymenovala audítora pre obchodný rok 
2021.

Konatelia ústne aj písomne informovali dozornú 
radu o situácii týkajúcej sa: 
• finančných výsledkov, 
• investícií a prevádzkových nákladov. 

Dozorná rada konštatuje na základe výsledkov 
svojej priebežnej kontrolnej činnosti, že 
konatelia spoločnosti vykonávali všetko 
potrebné pre zabezpečenie rozvoja 
podnikateľskej činnosti spoločnosti a udržanie 
jej dobrého mena. 

Správu audítora, ako aj účtovnú závierku 
spoločnosti pozostávajúcu z výkazu o finančnej 
situácií, súhrnného výkazu ziskov a strát, výkazu 
zmien vlastného imania, výkazu peňažných 
tokov a poznámok k účtovnej závierke členovia 
dozornej rady prerokujú na zasadnutí 
 dňa 25. marca 2021. 

Dozorná rada preskúma účtovnú závierku 
k 31. decembru 2020 a odporučí valnému 
zhromaždeniu prijať rozhodnutie o schválení 
tejto účtovnej závierky. 

Dozorná rada schváli návrh konateľov na 
rozdelenie zisku za rok 2020. Valnému 
zhromaždeniu odporučí prijať uznesenie 
o rozdelení zisku za rok 2020 podľa návrhu 
konateľov. 

 

V Košiciach, 26. februára 2021 

Ing., Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A. 
predseda dozornej rady 
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3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 
 

VZNIK A ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť innogy Slovensko s. r. o. (ďalej „innogy 
Slovensko“, alebo „Spoločnosť“; do 30. septembra 
2016 pod menom RWE Gas Slovensko, s.r.o.) bola 
založená ako stopercentná dcérska spoločnosť 
RWE Transgas, a.s. v júni 2008. Spoločnosť bola 
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu 
Košice I dňa 18. júla 2008, Oddiel Sro, Vložka č. 
22182/V, a to takto: 

Obchodné meno: 
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 
44 291 809 

V roku 2013 spoločnosť zmenila svoje sídlo a bola 
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I dňa 11.9.2013, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 92491/B, a to takto: 

Obchodné meno: 
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: 
Hviezdoslavovo námestie 13 
811 02 Bratislava 
IČO: 
44 291 809 

Ďalšia zmena bola zapísaná ku dňu 9. marca 2013. 
Jediným spoločníkom RWE Gas Slovensko sa stala 
spoločnosť RWE Česká republika a.s. so sídlom 
Limuzská ulica 12/3135, 100 98 Praha 10 – 
Strašnice, Česká republika. 

V roku 2016 nastala významná zmena. 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa                      
15. augusta 2016 Spoločnosť RWE Gas Slovensko, 
s.r.o. s účinnosťou od 1. októbra zmenila svoje 
obchodné meno na innogy Slovensko s. r. o., ako 
dôsledok reorganizácie a zmien v skupine RWE, 
ktoré vyústili do vytvorenia novej značky „innogy“.

AKTUÁLNE ÚDAJE 

Od 4. septembra 2015 sa jediným spoločníkom 
stáva Východoslovenská energetika Holding a.s. so 
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská 
republika. 

Spoločnosť má v súčasnosti piatich konateľov:  

Mgr. Miroslav Kulla – od 1. septembra 2015 
Ing. Marián Suchý – od 1. septembra 2015 
JUDr. Radoslava Šotterová – od 21. októbra 2020 
Ing. Lukáš Štefanik, FCCA – od 27. októbra 2020 
Ing. Juraj Schmiedl, PhD. – od 1. novembra 2020 

V spoločnosti pôsobí aj Dozorná rada, ktorej 
členmi sú:  

Ing., Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A. (predseda) – 
od 27. októbra 2020 
Ing. Alena Rozsypalová (podpredsedníčka) – od 
23. septembra 2020 
JUDr. Marek Šedovič (člen) – od 27. októbra 2020 

PREDMET ČINNOSTI 

innogy Slovensko pôsobí na trhu ako moderná 
spoločnosť so silným zázemím. Je súčasťou 
Skupiny VSE Holding. innogy Slovensko dodáva 
zemný plyn a ďalšie produkty a služby všetkým 
zákazníckym segmentom na území celého 
Slovenska. 

Hlavným predmetom podnikania innogy 
Slovensko je dodávka zemného plynu firemným 
zákazníkom, ako aj domácnostiam na území 
Slovenskej republiky. 

Okrem toho v predmete činnosti spoločnosti sú 
zahrnuté aj: 

• kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); 

• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 

• prenájom hnuteľných vecí; 
• činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov; 
• vedenie účtovníctva; 



 
 

  

• administratívne služby; 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu; 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

služieb; 
• dodávka plynu; 
• prípravné práce k realizácii stavby; 
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien; 
• dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov; 
• činnosť podriadeného finančného agenta 

v sektore poistenia alebo zaistenia; 
• prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre 

elektrické vozidlá; 
• poskytovanie podpornej energetickej 

služby; 
• inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, 

projektovanie a konštruovanie elektrických 
zariadení; 

• nákladná cestná doprava vykonávaná 
vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 
vrátane prípojného vozidla; 

• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 
nebezpečným odpadom; 

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
výroby; 

• opravy vyhradených technických zariadení 
plynových; 

• vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo; 
• montáž, rekonštrukcia a údržba 

vyhradených technických zariadení 
elektrických; 

• montáž, rekonštrukcia a údržba 
vyhradených technických zariadení 
plynových. 

VEDENIE SPOLOČNOSTI 

Konatelia spoločnosti 

Mgr. Miroslav Kulla, MBA: Vysokoškolské štúdium 
ukončil titulom Master of Business Administration 
(MBA) na Paris Business School vo Francúzsku. 
Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu 
na Univerzite Komenského v Bratislave. V 
spoločnosti innogy Slovensko je konateľom 
zodpovedným za predaj plynu v SR. Súčasne 
pôsobí ako predseda predstavenstva a riaditeľ 

divízie Obchod spoločnosti Východoslovenská 
energetika a.s. (VSE a.s.), kde zodpovedá za nákup 
a predaj elektriny. 

Ing. Marián Suchý: Absolvoval Podnikovo-
hospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Súčasne zastáva funkciu 
vedúceho úseku Financie a kontroling 
v spoločnosti Východoslovenská energetika 
Holding a.s.; pôsobí ako člen predstavenstva a 
riaditeľ divízie Financie v spoločnosti VSE a.s.; je 
konateľom vo VSE Ekoenergia, prokuristom 
v spoločnosti Bioplyn Rozhanovce, s.r.o a členom 
dozornej rady spoločnosti Energotel, a.s..  

JUDr. Radoslava Šotterová: Absolvovala Právnickú 
fakultu na Univerzite P. J. Šafárika. Neskôr 
rovnako na Právnickej fakulte UPJŠ ukončila 
doktorandské štúdium a získala akademický titul 
doktor práv. Súčasne zastáva funkciu vedúcej 
úseku Právo a compliance manažment 
v spoločnosti Východoslovenská energetika 
Holding a.s.; je členkou predstavenstva VSE a.s.. 

Ing. Lukáš Štefanik. FCCA: Absolvoval Obchodnú 
fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave; 
Fellowship diploma, Association of Chartered 
Certified Accountants. Súčasne je podpredsedom 
predstavenstva spoločnosti VSE a.s.. 

Ing. Juraj Schmiedl, PhD.: Absolvoval Technickú 
Univerzitu v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra 
tepelnej energetiky, odbor Plynárenstvo. Svoju 
pracovnú kariéru spojil so spoločnosťou Slovenský 
plynárenský priemysel a.s. Súčasne je členom 
predstavenstva spoločnosti VSE a.s.  

Dozorná rada 

Ing., Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A.: Absolvoval 
Technickú Univerzitu v Košiciach, Elektrotechnická 
a strojnícka fakulta, Ekonomika a riadenie 
strojárskej výroby, silnoprúd. Ďalej študoval na 
Technical University of Delft, Holandsko, kde 
absolvoval študijný program Management and 
marketing, neskôr si doplnil vzdelanie na SMA 
accademy, Wien, kde získal titul MBA, ďalej 
štúdiom na Bankovom inštitúte vysokej školy 
Banská Bystrica, kde študoval právnu 
administratívu v podnikateľskej sfére, a taktiež na 
Hochschule Fresenius Banská Bystrica, kde 
študoval Manažment, médiá a podnikanie. Na 



 
 

  

Vysokej škole bezpečnostného manažérstva sa 
zdokonalil v oblasti Riadenia bezpečnostných 
systémov. V súčasnosti pracuje ako vedúci 
oddelenia auditu a kontrolingu v Meste Košice, 
kde má na starosti audit, kontroling, ekonomiku a 
manažment. Súčasne je predsedom Dozornej rady 
spoločnosti VSE a.s.. 

Ing. Alena Rozsypalová: Absolvovala Mendelovu 
zemědělskú a lesnickú univerzitu v Brně, 
Ekonomická fakulta, študijný program: manažér – 
ekonóm, kvalifikácia: Ing. v odbore ekonomika. 
Súčasne je finančnou riaditeľkou v spoločnosti 
Východoslovenská energetika Holding a.s. a 
členkou predstavenstva; okrem toho je tiež 
členkou vedenia spoločnosti innogy South East 
Europe; a podpredsedníčkou Dozornej rady 
spoločnosti VSE a.s.  

JUDr. Marek Šedovič 

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a obhajobou rigoróznej 
práce v odbore trestné právo získal titul JUDr. Má 
bohaté pracovné skúsenosti z oblasti exekučného 
práva, likvidácie poistných udalostí a majetkovo-
právneho vysporiadania hnuteľného 
i nehnuteľného majetku. Do funkcie člena 
dozornej rady bol zvolený valným zhromaždením 
s účinnosťou od 27. októbra  2020.  
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4. OBCHOD 
 

AKTIVITY OBCHODU 

Počas roka 2020 sa spoločnosť intenzívne 
venovala zdokonaľovaniu novej služby 
špecializovanej na komplexnú starostlivosť 
o teplo resp. chlad v domácnostiach zákazníkov. 
Vďaka tomu dokáže zákazníkom poskytnúť 
poradenstvo pri výbere vykurovacích a 
chladiacich zariadení, ich nákup, inštaláciu aj 
servis. Služba je ďalšou zo série riešení, ktoré 
sprístupňujú domácnostiam pomoc so 
starostlivosťou o domácnosť. Koncom roka 
spoločnosť plošne predstavila túto službu 
svojim zákazníkom.  

Aj v roku 2020 spoločnosť úzko spolupracovala 
so sesterskou spoločnosťou Východoslovenská 
energetika a.s. ako aj so spoločnosťou innogy 
Solutions s.r.o. 

RIEŠENIA PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SEGMENTU 
DOMÁCNOSTI 

Ponuku riešení rozšírili aj čističky vzduchu 
a nové poistenia pre zvýšenie ochrany 
domácností pred nečakanými udalosťami.  

V oblasti skvalitnenia a obsluhy sa spoločnosť 
zamerala na rozšírenie online služieb 
zákazníkom a ich propagáciu. Vďaka tomu počas 
roka pribúdali zákazníci využívajúci elektronickú 
fakturáciu, online obslužné centrum, četovacie 
služby a rovnako aj klasický e-mail.  

OBLASŤ SLUŽIEB FIREMNÝM ZÁKAZNÍKOM 

Pre firemných zákazníkov pripravila spoločnosť 
počas roka 2020 riešenie zabezpečujúce UV-C 
sterilizáciu vzduchu a priestorov, s cieľom 
podporiť zvyšovanie kvality a bezpečnosti ich 
prevádzok.  

Najhodnotnejším prírastkom do ponuky online 
služieb pre firemných zákazníkov bolo v roku 
2020 zavedenie elektronického podpisovania 

zmlúv a dokumentov. Vďaka organizačnej 
zmene došlo zároveň k zrýchleniu vybavovania 
požiadaviek zákazníkov pri menšej chybovosti.  

POČÚVAME ZÁKAZNÍKA   

Základnou hodnotou spoločnosti je spokojnosť 
a lojalita zákazníka. Jej napĺňanie uskutočňuje 
spoločnosť prostredníctvom riešení 
uľahčujúcich zákazníkom starostlivosť 
o domácnosť, rovnako ako cez kvalitnú 
starostlivosť a obsluhu spojenú s využívaním 
produktov a služieb.  

V procesoch spoločnosti sú etablované nástroje, 
vďaka ktorým je zákazník zapojený do 
vytvárania a testovania nových riešení a služieb. 
Špecializovaný tím zamestnancov nepretržite 
monitoruje názory zákazníkov, koordinuje 
riešenie vybraných problematických otázok 
a realizáciu zlepšujúcich opatrení.  

Vyjadrenia  zákazníkov ukazujú, že zásadný 
vplyv na ich spokojnosť resp. nespokojnosť 
s obsluhou má správanie a reakcie pracovníkov. 
Preto sa spoločnosť v roku 2020 zamerala práve 
na ladenie prístupu pracovníkov v kontakte so 
zákazníkmi. Priebežné meranie spokojnosti po 
každom kontakte s našou spoločnosťou bolo 
v roku 2020 zavedené aj pre segment firemných 
zákazníkov a spoločnosť sa tešia z vysokej 
angažovanosti zákazníkov pri vyjadrovaní 
spätnej väzby.   

HODNOTENIE OD ZÁKAZNÍKOV V ROKU 2020   

Systematické monitorovanie a manažment 
spokojnosti zákazníkov sa prejavil aj vo 
výsledkoch merania celkovej spokojnosti, kde 
80 % zákazníkov hodnotí prístup pracovníkov 
najvyššou známkou. V dlhodobom horizonte 
dochádza k postupnému poklesu podielu 
nespokojných zákazníkov a naopak narastá 
počet extrémne spokojných zákazníkov, ktorí sú 



 
 

  

ochotní spoločnosť odporúčať na základe 
vlastnej pozitívnej skúsenosti.  

KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI 

Mimoriadna celospoločenská situácia zmenila 
formy komunikácie so zákazníkmi. V roku 2020 
boli z bezpečnostných dôvodov zrušené 
tradičné podujatia pre firemných zákazníkov: 
obľúbené odborné Energetické semináre, 
rovnako ako i jesenné podujatie Business club, 
ktoré je predovšetkým zdrojom spoločenských 
zážitkov.   

Spoločnosť preto zintenzívnila komunikáciu 
v online prostredí napríklad formou 
pravidelných elektronických newslettrov alebo 
príspevkov na profesijnej sociálnej sieti linked-
in. Rovnako domácnostiam pripravila niekoľko 
elektronických newslettrov o novinkách 
v spoločnosti a dianí na energetickom trhu, 

ktoré ovplyvňuje ceny energií. Zákazníkov 
aktívne informovala o prechodných zmenách 
v obsluhe, ktoré vyplývali z bezpečnostných 
opatrení v rámci prevencie šírenia pandémie. 
Cieľom bolo zákazníkov upokojiť 
a prostredníctvom prísunu praktických 
informácií zmierňovať ich prípadnú neistotu 
spojenú so zabezpečením služieb. Spoločnosť 
naďalej zároveň aktívne spolupracuje 
s médiami, čím pomáha zákazníkom získavať 
užitočné informácie aj týmto spôsobom. 

Spoločnosť kladie v rámci komunikácie dôraz aj 
na vzdelávanie zákazníkov. Jednou rovinou je 
prevencia pred nekalými praktikami. Druhou je 
zdieľanie poznatkov spojených so 
starostlivosťou o domácnosť a to tipy na 
zníženie výdavkov na domácnosť, zlepšenie jej 
bezpečnosti a pohodlia.  
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5. PREDAJ A NÁKUP ZEMNÉHO PLYNU 
 
Na začiatku roka rastúca ponuka stláčala ceny 
plynu v Európe a zvýhodňovala nákup na spote 
oproti forwardu. Fundamenty pre vzdialenejšie 
obdobie ovplyvňovala nemecká energetická 
politika, ktorá predpokladá rastúci podiel plynu v 
energetickom mixe krajiny (odstávka uhľových 
elektrární atď.). 

Koronavírová epidémia v Európe presunula do 
pozadia informáciu o v polovici mája končiacej 
tranzitnej dohode medzi Ruskom a Poľskom. 
Rusko síce nevylučovalo využitie plynovodu Jamal, 
ktorý dopravuje plyn cez Bielorusko a Poľsko do 
Nemecka, aj po ukončení dlhodobej tranzitnej 
dohody na základe krátkodobých dokupov 
kapacity na prepravu, bez riadnej tranzitnej 
dohody, ale táto preprava bude drahšia a tým 
pádom potenciálne menej využívaná. Menšie 
využitie poľskej infraštruktúry by mohlo navýšiť 
objem prepravovaný cez Ukrajinu, Slovensko a 
Českú republiku. Navyše ubúdajúce priestory v 
európskych zásobníkoch zdvihli záujem o 
veľkokapacitné uskladňovacie zariadenia na 
ukrajinských hraniciach, kam by mal v letných 
mesiacoch putovať rekordne lacný plyn. V zimnom 
období by sa potom z ukrajinských zásobníkov 
ťažilo a komodita by poputovala plynovodom 
Bratstvo na západ. V dôsledku toho sa očakával 
nárast objemu plynu dopravovaného do Nemecka 
cez územie Slovenskej republiky. Ceny plynu tlačil 
nadol jeho prebytok na trhu. V roku 2019 na jeseň 
boli zásobníky plynu natlačené na rekordné 
úrovne, pretože nebolo jasné, či sa po skončení 
platnosti tranzitnej zmluvy, ktorá vypršala koncom 
decembra, dohodne Rusko s Ukrajinou na jej 
pokračovaní. Dohoda bola nakoniec dosiahnutá. 
Kvôli teplej zime však neboli tieto zásoby 
vyčerpané ani na polovicu. Do toho prišiel pokles 
spotreby kvôli koronavírusu. 

Medzi letné témy s potenciálom ovplyvnenia 
vývoja na európskych trhoch s plynom patrila 
(okrem ťažko odhadnuteľného vplyvu COVID-19 
na spotrebu energií) produkcia elektriny vo 
francúzskych jadrových elektrárňach. Chýbajúca 

elektrina z jadrových blokov bola nahradzovaná 
predovšetkým produkciou plynových a uhoľných 
elektrární, čím bol potom definovaný dopyt ako 
po fosílnych palivách, tak aj po emisných 
povolenkách. Ponuku plynu v Európe výrazne 
ovplyvňovali letné nórske odstávky a tiež reverzné 
toky ruského plynu na slovensko-ukrajinskej 
hranici. Čo sa týka flexibilných amerických 
dodávok LNG do Európy, očakávalo sa 
naštartovanie importu v polovici jesene. V auguste 
kombinácia nadpriemerných vonkajších teplôt, 
nórskych odstávok a reverzných tokov ruského 
plynu späť smerom na východ prudko zdvihla 
cenové hladiny na európskych plynových trhoch. 

Ceny plynu sledovali ceny ropy a s pomerne 
teplým počasím, nízkymi spotovými cenami a tiež 
pre vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energií, 
hlavne vetra v Nemecku, klesali. Plynové 
zásobníky v Európe sa začali čerpať z nižších 
úrovní naplnenia ako to bolo v minulom roku. V 
tomto roku sa ich naplnenie lámalo pri hodnotách 
95 %, pričom v roku 2019 to bolo takmer 98 % 
naplnenia. Dominantný vplyv na cenu mali teda 
koncom roka obavy ohľadom budúceho dopytu; 
pre prvý kvartál roka 2021 sa očakáva zvýšená 
ponuka LNG na globálnych trhoch, pričom súčasný 
vývoj dopytu v Ázii naznačuje, že tamojšie trhy 
nebudú schopné vstrebať tieto prírastky v plnej 
výške a časť dodávok LNG teda zamieri do Európy, 
kde ďalej zvýši previs ponuky nad dopytom, čo 
bude mierne stláčať ceny komodity smerom dole. 

 

Tab.: Štruktúra predaja plynu zákazníkom podľa 
segmentov 

GWh 2019 2020 

Domácnosti 2 194 2 322 

Firemní zákazníci 6 829 4 142 

SPOLU 9 023 6 464 
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6. ANALÝZA EKONOMICKEJ SITUÁCIE 
 

Ekonomické údaje m.j. 2019 2020 

Výnosy celkom tis. EUR 277 235 210 596 

Náklady celkom tis. EUR -267 612 -196 962 

Zisk pred zdanením tis. EUR 9 623 13 634 

Zisk po zdanení tis. EUR 7 562 10 717 

Majetok spolu tis. EUR 53 589 49 752 

Vlastné imanie tis. EUR 5 156 11 104 

Základné imanie tis. EUR 299 299 

 

Celkové výnosy medziročne klesli o 66 639 
tis. EUR (o 24,0 %) najmä v dôsledku poklesu 
dodávky o 2 687 GWh (o 39,3 %), a to 
firemným zákazníkom. 

Celkové náklady medziročne klesli o 70 650 
tis. EUR (o 26,4 %) ako výsledok minimálne 
týchto dvoch protichodných trendov: pokles 
objemu dodávky zákazníkom a nárast ceny 
komodity. 

innogy Slovensko počas roka 2020 
zamestnávala 2 zamestnancov. 

Zisk po zdanení odzrkadľuje vývoj zisku pred 
zdanením, splatnú a odloženú daň (osobitný 
odvod z podnikania je v rámci položky 
Náklady celkom); daňové zaťaženie je  ca. 
21,4 %. 

Zisk za rok 2019 bol v plnej výške vyplatený 
akcionárovi spoločnosti.  

Ku dňu zostavenia výročnej správy zasadnutie 
konateľov Spoločnosti nenavrhlo rozdelenie 
zisku za rok 2020. 

 

Štruktúra 
zamestnanosti 

MJ 2020 

Stav k 31.12. Počet 2 

Priemerný počet 
zamestnancov 

Počet 2 
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7. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Spoločnosť v minulom roku neinvestovala do 
výskumu a vývoja. 

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, 
dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, 
dočasné listy a obchodné podiely materskej 
účtovnej jednotky. 

Manažment spoločnosti si v súčasnosti nie je 
vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne 
ovplyvnili budúce hospodárenie spoločnosti. 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v 
zahraničí. 

Spoločnosť aplikuje komplexný systém ochrany 
životného prostredia na všetky aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SKUTOČNOSTI, KTORÉ 

NASTALI PO SÚVAHOVOM 

DNI 
Po 31. decembri 2020 nenastali udalosti, ktoré 
by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke a výročnej správe za rok 
2020. 
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9. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 
 
Aj začiatok roka 2021 bude ešte ovplyvňovať 
zhoršujúca sa pandemická situácia v krajine, 
preto sa budeme sústrediť na ochranu zdravia 
našich zamestnancov a zákazníkov. 

V roku 2021 budeme naďalej napĺňať našu víziu 
a zákazníkom poskytovať spoľahlivú a bezpečnú 
dodávku energií; prinášať produkty a riešenia, 
ktoré pomôžu ušetriť financie a znížiť spotrebu 
energií; starať sa o ich domácnosti a firmám 
poskytovať komplexné energetické riešenia. 

Pozitívnou správou pre našich zákazníkov je 
zníženie cien zemného plynu pre rok 2021.  

Aj v roku 2021 budeme dodržiavať všetky 
legislatívne predpisy a štandardy kvality 
dodávky koncovým odberateľom elektriny 
a zemného plynu, aby sme sa aj takýmto 
spôsobom naďalej radili do skupiny podnikov, 
ktoré podnikajú transparentne a zodpovedne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRHOVÉ PROSTREDIE 

V roku 2021 očakávame viacero legislatívnych 
zmien zameraných na podporu využívania OZE, 
predpokladáme však, že zemný plyn bude mať 
v slovenskom energetickom mixe stále 
významné postavenie. 

Ovplyvňovať nás budú i kroky ÚRSO, sledovať 
budeme predovšetkým aktivity vo veci 
uvoľňovania deregulácie v oblasti dodávok 
energií.  
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10. PRÍLOHA - KONTAKTY 
 
innogy Slovensko s. r. o.  

Korešpondenčná adresa  

Mlynská 31, 042 91 Košice 

E-mail: info@innogy.sk 

www.innogy.sk 

 

Domácnosti 

 

Firemní zákazníci 

Linka innogy: 0850 123 998 Biznis linka: 0850 123 999 

Poruchová linka: 0850 111 727 
 
Linka bezpečného predaja: 0800 123 532 

 

Zákaznícke centrá 

 

ZC Bardejov 

Radničné námestie 9 

ZC Prešov 

Levočská 3 

ZC Humenné 

Námestie slobody 61 

ZC Rožňava 

Šafárikova 2 

ZC Košice 

Hollého 3 

ZC Spišská Nová Ves 

Zimná 34 

ZC Michalovce 

Štefánikova 2 

ZC Trebišov 

M. R. Štefánika 1515 

ZC Poprad 

Nám. sv. Egídia 97/42 

 

 

Aktuálne obchodné zastúpenia innogy na strednom a západnom Slovensku nájdete na stránke 
www.innogy.sk 

Rezervujte si stretnutie 
na jednej z našich po-
bočiek online na 
www.innogy.sk 



 

  innogy Slovensko s. r. o. 
 

Účtovná závierka a Výročná správa  
k 31. decembru 2020 

a Správa nezávislého audítora  
 

február 2021 



 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 

T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk 

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro. 
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro. 

Správa nezávislého audítora 

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti innogy Slovensko s. r. o.: 

Náš názor 

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu spoločnosti innogy Slovensko s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť”) k 31. decembru 2020 
a výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2020, 

• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 

• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a 
ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 

Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť 
vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť audítora za 
audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom 
pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov 
(vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov (ďalej „Etický kódex“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 o 
štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit 
účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré 
na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický kódex. 

Správa k ostatným informáciám vrátane Výročnej správy 

Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z Výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne. 
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Pokiaľ ide o Výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o 
účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že: 

• informácie uvedené vo Výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú v 
súlade s účtovnou závierkou, a že 

• Výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, 
sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v 
súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú 
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia 
predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v 
úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože 
realisticky inú možnosť nemá. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude 
obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že 
audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby 
tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom 
podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže 
znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu. 
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• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná 
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť 
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto 
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie 
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať 
náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania 
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu. 

  
  
  
  
  
  
  
  
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA 
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1071 
  
26. februára 2021 
Bratislava, Slovenská republika 
  

Poznámka 

Naša správa bola vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku. Vo všetkých záležitostiach ohľadom interpretácie, stanovísk 
či názorov má slovenská verzia našej správy prednosť pred jej anglickou verziou. 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Strana 12

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Poznámky k účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2020  

 
 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. Názov a sídlo 

innogy Slovensko s. r. o.   
Hviezdoslavovo námestie 13 
811 02 Bratislava 
 
Spoločnosť innogy Slovensko s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 30. júna 2008 a do 
Obchodného registra bola zapísaná 18. júla 2008.(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka č. 92491/B). 
 
Rozhodnutím jediného spoločníka dňa 15. augusta 2016 bolo obchodné meno Spoločnosti zmenené z 
RWE Gas Slovensko, s.r.o. na innogy Slovensko s. r. o. Táto zmena bola zapísaná do Obchodného 
registra dňa 1. októbra 2016. 
 
Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti 
 
Hlavným predmetom podnikania Spoločnosti je predaj a dodávka zemného plynu firemným zákazníkom 
ako aj domácnostiam na území Slovenskej republiky. 
 
Ďalšie aktivity Spoločnosti zahŕňajú najmä: 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 
- prenájom hnuteľných vecí; 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; 
- vedenie účtovníctva;  
- administratívne služby;  
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;   
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; 
- prípravné práce k realizácii stavby;    
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien;   
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;   
- činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia; 
- prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá;  
- poskytovanie podpornej energetickej služby; 
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 23. 

septembra 2020); 
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla (od 23. septembra 2020); 
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 23. septembra 2020); 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 23. septembra 2020); 
- opravy vyhradených technických zariadení plynových (od 23. septembra 2020); 
- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 23. septembra 2020); 
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 23. septembra 

2020); 
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových (od 23. septembra 

2020). 
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2. Neobmedzené ručenie 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.  
 

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Valné zhromaždenie schválilo dňa 24. apríla 2020 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce 
účtovné obdobie. 
 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

 
5. Údaje o skupine 

Dňa 20. augusta 2019 Valné zhromaždenie spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. 
schválilo prevod 49% akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. zo spoločnosti innogy 
International Participations N.V., so sídlom: Holandsko, 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4 na 
spoločnosť RWE Slovak Holding B.V., so sídlom: Holandsko,4931NC Geertruidenberg, Amerweg 1. 
Účinky prevodu nastali zápisom v Registri Cenných Papierov SR dňa 22. augusta 2019. 
 
Dňa 14. augusta 2020 Valné zhromaždenie spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. 
schválilo prevod 49 % akcií spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. zo spoločnosti RWE 
Slovak Holding B.V., so sídlom: Holandsko,4931NC Geertruidenberg, Amerweg 1 na spoločnosť E.ON 
First Future Energy Holding B.V., so sídlom: Holandsko, 3068AX Rotterdam, Capelseweg 400. Účinky 
prevodu nastali zápisom v Centrálnom Depozitári Cenných Papierov SR dňa 24. augusta 2020. 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska 
účtovná jednotka, zostavuje Východoslovenská energetika Holding a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice. 
Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti. 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná 
závierka podľa prvého odstavca, zostavuje spoločnosť E.ON SE so sídlom Brüsseler Platz 1, 45131 
Essen, Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej 
spoločnosti. 
 

6. Počet zamestnancov 

Spoločnosť eviduje 2 zamestnancov k 31. decembru 2020 (31. december 2019: 0). 
 

Názov položky 
Stav k 

31.12.2020 
Stav k 

31.12.2019 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2 0 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 2 0 

počet vedúcich zamestnancov 0 0 
 
 

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti 

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 25. júna 2020 spoločnosť PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2020. 
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8. Orgány a spoločníci Spoločnosti  

Orgány Spoločnosti  
 
 Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 
Konatelia: Mgr. Miroslav Kulla Mgr. Miroslav Kulla 
 Ing. Marián Suchý Ing. Marián Suchý 
 JUDr. Radoslava Šotterová (od 21. októbra 2020) - 
 Ing. Lukáš Štefanik, FCCA (od 27. októbra 2020) - 
 Ing. Juraj Schmiedl, PhD. (od 1. novembra 2020) - 

 
Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman  
(do 20. októbra 2020) 

Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman 

 JUDr. Martin Petruško (do 26. októbra 2020) JUDr. Martin Petruško (od 13. februára 2019) 
 Ing. Štefan Kapusta (do 26. októbra 2020) Ing. Štefan Kapusta (od 13. februára 2019) 
 - Ing. Ján Mihálik (do 12. februára 2019) 

 
 

 Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 
Dozorná rada:   
Predseda JUDr. Marek Šedovič (do 26. októbra 2020) JUDr. Marek Šedovič 

 
Ing., Bc., Juraj Lenhardt, MBA, M.A. 
(od 27. októbra 2020)  

- 

   
Podpredseda Ing. Alena Rozsypalová (od 23. septembra 2020) - 
 Andreas Gehrmann (do 22. septembra 2020) Andreas Gehrmann (od 31. decembra 2019) 
 - JUDr. Jitka Adámková (do 31. augusta 2019) 
   
Člen JUDr. Marek Šedovič (od 27. októbra 2020) - 
 Ing. Róbert Gold, CA (do 26. októbra 2020) Ing. Róbert Gold, CA 

 
 

Spoločníci Spoločnosti  
 
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019: 
 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na 
základnom imaní 

Podiel na 
hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI v % 

Výška 
príspevku do 
kapitálových 

fondov z 
príspevkov absolútne v % 

Východoslovenská energetika Holding a.s. 299 000 100 100 100 0 
Spolu 299 000 100 100 100 0 
 
 

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH 

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade 
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum 
ich platenia. 
 
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak. 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim 
účtovným obdobím.  
 
 
 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Lenhardt&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=1
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Rozsypalov%E1&MENO=Alena&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ad%C3%A1mkov%C3%A1&MENO=Jitka&SID=0&T=f0&R=1
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b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok 
obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  
 
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov 
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. 
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa zaraďuje 
na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. 

 
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

 
Predpokladaná doba  
používania v rokoch 

Metóda  
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

Samostatný hnuteľný majetok    
Zariadenia 2 Lineárna 50 
 
 
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri 
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená 
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. 
 

c) Zásoby 
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, 
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava 
z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na 
predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú 
postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru. 
 
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. 
 

d) Pohľadávky 
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným 
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok. 
 
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá 
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky 
sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. 
 

e) Finančné účty 
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto 
majetku je zanedbateľne nízke.  
 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
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g) Opravné položky 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo 
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume 
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
 

h) Rezervy 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým 
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok 
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom 
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje 
opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. 
Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyfakturované dodávky, audit, nevyčerpané dovolenky a ročné 
odmeny. 
 

i) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov 
je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom 
ocenení. 
 

j) Splatná daň z príjmu 
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom 
výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred 
zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav 
daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z 
príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v 
priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú 
pohľadávku. 
 

k) Odložená daň z príjmu 
Odložená daň z príjmu vyplýva z: 

a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe 
a ich daňovou základňou, 

b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú 
stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
 
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné 
dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. 
 
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť 
v čase vyrovnania odloženej dane. 

 
l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

m) Deriváty 
Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, reálnou hodnotou. 
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Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia 
priamo do vlastného imania ako Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Výsledok 
realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje ako náklady na derivátové operácie a výnosy 
z derivátových operácií. 
 

n) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa 
prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom 
na výsledok hospodárenia.  
 

o) Vykazovanie výnosov 
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, 
dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej 
miery.  
 
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja plynu a z poskytovania nasledovných služieb: 
 
Výnosy z prenájmu nekomoditných produktov a služieb  poskytovaných domácnostiam 

Spoločnosť prenajíma nasledujúce tovary - LED žiarovky, sprchové hlavice, zásuvky na úsporu energie, 
alarmy a vodné filtre. Spoločnosť má osobitný cenník pre prenajatie tohto tovaru. Zmluvy so zákazníkmi 
sa posúvajú z mesiaca na mesiac a neexistuje minimálna dĺžka trvania zmluvy. Samostatná predajná 
cena sa rovná transakčnej cene a neexistujú žiadne balíky s výnimkou ponuky opísanej v nasledujúcom 
odseku. 
 
Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom nájom vyššie uvedeného tovaru aj v balíkoch spolu so zľavami 
za jeden alebo viac prvkov zahrnutých v ňom. Dĺžka trvania zmluvy je zvyčajne 24 mesiacov, ale zákazník 
môže zmluvu vypovedať bez pokuty a po uplynutí jedného mesiaca neexistuje žiadne vynútiteľné právo 
Spoločnosti. 
 
Spoločnosť tiež prenajíma vodné ohrievače,  práčky a čističky vzduchu. Tieto zákaznícke zmluvy majú 
dobu trvania nájmu 36 mesiacov, resp. 60 mesiacov s vopred dohodnutým právom zákazníka kúpiť 
zariadenie na konci doby prenájmu za dohodnutú cenu. V prípade, že zmluvu ukončí zákazník, zákazník 
musí zaplatiť pokutu vo výške nesplatených platieb. 
 
Spoločnosť ponúka zákazníkom aj dodávku a realizáciu montáže plynových kotlov, klimatizácií a kúrenia 
formou priameho predaja s jednorázovou platbou po odovzdaní a prevzatí diela alebo s rozloženou 
platbou na päť rokov. Súčasťou dodávky sú aj pravidelné ročné servisné prehliadky na obdobie piatich 
rokov, ktoré Spoločnosť účtuje ako výnosy budúcich období a vo výnosoch ich vykazuje v období, kedy 
je prehliadka realizovaná. Služby sú poskytované prostredníctvom vlastných zamestnancov a externých 
partnerov. 
 
Výnosy z vernostných programov poskytovaných domácnostiam 

Karta výhod je vernostný zákaznícky program, kde zákazník platí mesačný poplatok v závislosti od úrovne 
služieb. V rámci tohto programu získajú zákazníci výhody v podobe celoročných zliav v obchodoch. 
Okrem toho si zákazníci môžu vybrať alebo kombinovať tieto úrovne služieb: 

- asistenčné služby, 
- záručné služby pre elektrické spotrebiče, 
- záručné služby pre plynové spotrebiče, 
- služby rodinného lekára. 
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Všetky vyššie uvedené služby vykonáva tretia strana zmluvne dohodnutá spoločnosťou. Spoločnosť je 
podriadeným agentom pre sesterskú spoločnosť Východoslovenská energetika a.s., ktorá je zmluvným 
agentom poisťovne pri poskytovaní poistenia zahrnutého vo vernostnom programe a vykazuje výnosy zo 
sprostredkovania. Výnosy sa vykazujú v momente splnenia dodávky a/alebo v momente poskytnutia 
služby. 
 
Innogy Super Domov (iSD) je zákaznícky program, ktorý zahŕňa produkty a služby, ktoré boli predtým, 
a tiež v súčasnosti predávané ako samostatné produkty alebo ako súčasť predchádzajúceho programu 
Karta výhod. Tieto boli zoskupené a momentálne sa predávajú vo forme dvanástich balíkov. Rozdiely 
v obsahu a cene balíkov odrážajú odhad Spoločnosti o správaní a potrebách svojich zákazníkov. Výnosy 
z týchto programov sú vykázané počas obdobia plnenia. 
 
 
 



Poznámky Úč POD 3-01  IČO: 44291809 
innogy Slovensko s. r. o. 8 DIČ: 2022646549 
 
 
III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY 

AKTÍVA 

1. Dlhodobý hmotný majetok 

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

 Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby 

Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 

hnuteľných vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 
Základné stádo a 

ťažné zvieratá 
Ostatný 

DHM 
Obstarávaný 

DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM Spolu 
Prvotné ocenenie          
Stav k 1.1.2020 0 0 1 244 334 0 0 0 0 0 1 244 334 
Prírastky 0 0 0 0 0 0 123 672 0 123 672 
Úbytky 0 0 88 815 0 0 0 0 0 88 815 
Presuny 0 0 123 672 0 0 0 -123 672 0 0 
Stav k 31.12.2020 0 0 1 279 191 0 0 0 0 0 1 279 191 
Oprávky          
Stav k 1.1.2020 0 0 626 069 0 0 0 0 0 626 069 
Prírastky 0 0 256 710 0 0 0 0 0 256 710 
Úbytky 0 0 83 226 0 0 0 0 0 83 226 
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stav k 31.12.2020 0 0 799 553 0 0 0 0 0 799 553 
Opravné položky          
Stav k 1.1.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stav k 31.12.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zostatková hodnota           
Stav k 1.1.2020 0 0 618 265 0 0 0 0 0 618 265 
Stav k 31.12.2020 0 0 479 638 0 0 0 0 0 479 638 
 
Na dlhodobý hmotný majetok nie je k 31. decembru 2020 uvalené záložné právo. Právo s ním nakladať nie je k 31. decembru 2020 obmedzené. 
 
Stav samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí k 31. decembru 2020 sa vzťahuje predovšetkým ku elektrickým spotrebičom (senzory, LED 
žiarovky, sprchové hlavice, atď.), ktoré sú ponúkané spoločnosťou na prenájom zákazníkom – domácnostiam. Bližšie informácie sa nachádzajú v poznámke II. 
časť o) Vykazovanie výnosov.  
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Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
  

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby 

Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 

hnuteľných vecí 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 
Základné stádo a 

ťažné zvieratá 
Ostatný 

DHM 
Obstarávaný 

DHM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM Spolu 
Prvotné ocenenie          
Stav k 1.1.2019 0 0 997 964 0 0 0 7 661 0 1 005 625 
Prírastky 0 0 84 551 0 0 0 432 439 0 516 990 
Úbytky 0 0 278 281 0 0 0 0 0 278 281 
Presuny 0 0 440 100 0 0 0 -440 100 0 0 
Stav k 31.12.2019 0 0 1 244 334 0 0 0 0 0 1 244 334 
Oprávky          
Stav k 1.1.2019 0 0 412 299 0 0 0 0 0 412 299 
Prírastky 0 0 310 759 0 0 0 0 0 310 759 
Úbytky 0 0 96 989 0 0 0 0 0 96 989 
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stav k 31.12.2019 0 0 626 069 0 0 0 0 0 626 069 
Opravné položky          
Stav k 1.1.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stav k 31.12.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zostatková hodnota           
Stav k 1.1.2019 0 0 585 665 0 0 0 7 661 0 593 326 
Stav k 31.12.2019 0 0 618 265 0 0 0 0 0 618 265 
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2. Pohľadávky 

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 
  

Pohľadávky 
Stav k 

1.1.2020 
Tvorba 

OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku 
z účtovníctva 

Stav k 
31.12.2020 

Krátkodobé pohľadávky z 
obchodného styku, z toho: 3 412 628 1 100 737 0 250 683 4 262 682 
Ostatné pohľadávky z obchodného 
styku 3 412 628 1 100 737 0 250 683 4 262 682 
Krátkodobé pohľadávky spolu 3 412 628 1 100 737 0 250 683 4 262 682 
 
 
Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
  

Pohľadávky 
Stav k 

1.1.2019 
Tvorba 

OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku 
z účtovníctva 

Stav k 
31.12.2019 

Krátkodobé pohľadávky z 
obchodného styku, z toho: 2 850 518 562 110 0 0 3 412 628 
Ostatné pohľadávky z obchodného 
styku 2 850 518 562 110 0 0 3 412 628 
Krátkodobé pohľadávky spolu 2 850 518 562 110 0 0 3 412 628 
 
 
Veková štruktúra pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
  

Názov položky 
V lehote 

splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky 
spolu 

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 26 472 129 4 705 616 31 177 745 
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2 841 451 0 2 841 451 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 23 630 678 4 705 616 28 336 294 
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 19 185 140 0 19 185 140 
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 19 111 801 0 19 111 801 
Pohľadávky z derivátových operácií 73 339 0 73 339 
Krátkodobé pohľadávky spolu 45 657 269 4 705 616 50 362 885 
 
 
Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
  

Názov položky 
V lehote 

splatnosti 
Po lehote 
splatnosti 

Pohľadávky 
spolu 

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 33 777 441 4 900 469 38 677 910 
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 1 506 399 0 1 506 399 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku 32 271 042 4 900 469 37 171 511 
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 11 635 379 0 11 635 379 
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 10 989 354 0 10 989 354 
Daňové pohľadávky a dotácie 646 025 0 646 025 
Krátkodobé pohľadávky spolu 45 412 820 4 900 469 50 313 289 

 
 
Zostatok ostatných krátkodobých pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám sa v plnej výške týka 
aktívneho zostatku na cash-poolingovom účte materskej spoločnosti Východoslovenská energetika 
Holding a.s. 
 
Pohľadávky Spoločnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 nie sú založené a Spoločnosť má 
plné právo s nimi disponovať.   
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3. Poskytnuté pôžičky 

V rámci skupiny Východoslovenská energetika Holding sa používa cash-pooling ako nástroj rozdeľovania 
voľných finančných prostriedkov.  
 
Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov položky Mena Úrok p. a. v % 
Dátum  

splatnosti 
Suma istiny v mene EUR 

k 31.12.2020 k 31.12.2019 
Krátkodobé pôžičky, z toho:    19 111 801 10 989 354 
Východoslovenská energetika 
Holding a.s. (cash-pooling) EUR - na požiadanie 19 111 801 10 989 354 
 
 
Spoločnosti nie je pripisovaný žiadny úrok z cash-poolingovej pohľadávky. Ročná úroková sadzba v 
prípade záväzku z cash-poolingu je vypočítaná ako 1M Euribor + 0,55%. V prípade zápornej hodnoty 
úrokovej sadzby Euribor sa táto sadzba nahrádza 0. 
 

4. Pohľadávky z derivátových obchodov 

S cieľom minimalizovať riziko zmeny trhovej ceny zemného plynu, Spoločnosť vstúpila do 
zabezpečovacieho vzťahu s protistranou RWE Supply & Trading GmbH a uzatvorila komoditné indexové 
swapy. Prostredníctvom uzatvorených swapov Spoločnosť vymieňa platby za nákup zemného plynu s 
variabilnou cenou za platby s fixnou cenou. 
 
Zabezpečovanou položkou je variabilná cena budúceho nákupu zemného plynu na mesiace január až 
december 2021, 2022 a 2023. 

 
Komoditné indexové swapy boli klasifikované ako zabezpečovacie deriváty, spĺňajúce podmienky 
stanovené Slovenskými štatutárnymi účtovnými postupmi, keďže : 

- boli uzavreté v súlade s internou smernicou skupiny pre riadenie rizík, 
- boli formálne zdokumentované, 
- k 31. decembru 2020 neexistuje indikácia o neefektívnosti týchto derivátov. 

 
Zmeny reálnej hodnoty sú preto účtované priamo do vlastného imania Spoločnosti. 
 
Realizovaný zisk alebo strata boli účtované v rámci Výkazu ziskov a strát. 
  

Názov položky 

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 
Účtovná hodnota Dohodnutá 

cena 
podkladového 

nástroja 

Účtovná hodnota Dohodnutá 
cena 

podkladového 
nástroja pohľadávky záväzku pohľadávky záväzku 

Zabezpečovacie deriváty, 
z toho: 73 339 0 0 0 3 462 393 0 
Komoditné indexové swapy 73 339 0 0 0 3 462 393 0 
Spolu 73 339 0 0 0 3 462 393 0 
 
 

Názov položky 

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

Zmena reálnej hodnoty (+/-)  
s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-)  
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia vlastné imanie 

výsledok 
hospodárenia vlastné imanie 

Zabezpečovacie deriváty, 
z toho: 0 73 339 0 -3 462 393 
Komoditné indexové swapy 0 73 339 0 -3 462 393 
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5. Odložená daňová pohľadávka 

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú 
uvedené v poznámkach v časti IV. bod 6. 
 

6. Finančné účty 

Názov položky Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 
Pokladnica, ceniny 0 3 549 
Bežné bankové účty 526 761 3 540 344 
Peniaze na ceste 0 -1 369 
Spolu 526 761 3 542 524 
 
 
Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať. 
 
Citibank vydala bankové garancie pre Spoločnosť vo výške 11 624 tis. EUR (2019: bankové garancie 
Citibank v celkovej hodnote 12 233 tis. EUR). 
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PASÍVA 

1. Vlastné imanie 

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú 
uvedené v poznámkach v časti IX. 
 

2. Záväzky 

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020: 
  

Názov položky 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti Záväzky po 

lehote 
splatnosti 

Spolu  
záväzky 

viac ako päť 
rokov 

jeden rok až 
päť rokov 

do jedného 
roka 

Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 628 0 0 0 628 
Záväzky zo sociálneho fondu 628 0 0 0 628 
Dlhodobé záväzky spolu 628 0 0 0 628 
      
Krátkodobé záväzky z obchodného 
styku, z toho: 0 0 35 557 461 0 35 557 461 
Záväzky voči prepojeným účt. jednotkám  0 0 654 212 0 654 212 
Ostatné záväzky z obchodného styku  0 0 34 903 249 0 34 903 249 
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 2 786 356 0 2 786 356 
Záväzky voči zamestnancom 0 0 3 581  3 581 
Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 2 091  2 091 
Daňové záväzky a dotácie  0 0 2 780 684 0 2 780 684 
Krátkodobé záväzky spolu 0 0 38 343 817 0 38 343 817 
 
 
Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov položky 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti Záväzky po 

lehote 
splatnosti 

Spolu 
záväzky 

viac ako päť 
rokov 

jeden rok až 
päť rokov 

do jedného 
roka 

Krátkodobé záväzky z obchodného 
styku, z toho: 0 0 42 597 162 0 42 597 162 
Záväzky voči prepojeným účt. jednotkám  0 0 20 362 038 0 20 362 038 
Ostatné záväzky z obchodného styku  0 0 22 235 124 0 22 235 124 
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 5 641 442 0 5 641 442 
Daňové záväzky a dotácie  0 0 2 179 049 0 2 179 049 
Záväzky z derivátových operácií  0 0 3 462 393 0 3 462 393 
Krátkodobé záväzky spolu 0 0 48 238 604 0 48 238 604 
 
 
Záväzky spoločnosti neboli zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia k 
31. decembru 2020 ani k 31. decembru 2019. 
 

3. Záväzky z derivátových obchodov  

Informácie o záväzkoch a pohľadávkach z derivátových obchodov sú uvedené v poznámkach v časti  
AKTÍVA bod 4. 
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4. Rezervy 

Prehľad pohybu rezerv za rok 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov položky 
Stav k 

1.1.2020 Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav k 

31.12.2020 
Krátkodobé rezervy, z toho: 88 215 61 448 88 215 0 61 448 
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 0 1 489 0 0 1 489 
Nevyčerpané dovolenky 0 1 489 0 0 1 489 
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 88 215 59 959 88 215 0 59 959 
Nevyfakturované dodávky 69 495 34 340 69 495 0 34 340 
Audit 18 720 1 200 18 720 0 1 200 
Ročné odmeny 0 24 419 0 0 24 419 
Rezervy spolu 88 215 61 448 88 215 0 61 448 
 
 
Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov položky 
Stav k 

1.1.2019 Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav k 

31.12.2019 
Krátkodobé rezervy, z toho: 164 270 88 215 164 270 0 88 215 
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 164 270 88 215 164 270 0 88 215 
Nevyfakturované dodávky 164 270 69 495 164 270 0 69 495 
Audit 0 18 720 0 0 18 720 
Rezervy spolu 164 270 88 215 164 270 0 88 215 
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IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

1. Čistý obrat 

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke: 
  

Názov položky 2020 2019 
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho: 210 000 467 276 314 228 
Tržby za vlastné výrobky 207 346 279 274 425 604 
Tržby z predaja služieb 2 638 946 1 863 188 
Tržby za tovar 15 242 25 436 
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 594 334 920 705 
Čistý obrat celkom 210 594 801 277 234 933 
 
 
VÝNOSY 

2. Tržby za vlastné výkony a tovar 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb 
a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

Oblasť 
odbytu 

Tržby za predaj plynu 
Tržby za predaj 

služieb 
Tržby za predaj        

tovaru Spolu 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Slovensko 207 346 279 274 425 604 2 638 946 1 863 188 15 242 25 436 210 000 467 276 314 228 
Spolu 207 346 279 274 425 604 2 638 946 1 863 188 15 242 25 436 210 000 467 276 314 228 
 
 

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti 

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

Názov položky 2020 2019 
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 595 572 920 914 
Zmluvné pokuty a penále 315 041 593 444 
Upomienky 245 008 252 270 
Ostatné 35 523 75 200 
Finančné výnosy, z toho: 63 17 
Kurzové zisky 63 17 
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NÁKLADY 

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti 

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 
  

Názov položky 2020 2019 
Náklady za poskytnuté služby, z toho: 6 109 329 5 985 037 
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 34 800 32 500 
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 34 800 32 500 
iné uisťovacie audítorské služby 0 0 
súvisiace audítorské služby 0 0 
daňové poradenstvo 0 0 
ostatné neaudítorské služby 0 0 
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 6 074 529 5 952 537 
Náklady súvisiace so Zmluvami o poskytovaní služieb (SLA) (mobilné predajné 
kanály, manažment pohľadávok, správa zmlúv so zákazníkmi, marketing, IT) 3 055 615 3 191 384 
Služby externého call centra 698 594 583 122 
Náklady na provízie 508 744 330 873 
Náklady na reklamu 506 409 819 875 
Náklady na nekomoditné produkty 468 802 239 392 
Poštovné 333 212 251 546 
Náklady na inkaso 331 005 305 990 
Ostatné distribučné náklady 51 905 83 849 
Použitie externej databázy 27 240 15 724 
Služby kuriéra 21 358 14 377 
Vymáhanie pohľadávok 9 697 12 741 
Ostatné 61 948 103 664 
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 1 322 375 1 019 274 
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 850 053 562 111 
Odpis pohľadávok 250 683 170 187 
Poistenie pohľadávok 56 113 58 886 
Cashback 77 805 41 000 
Manká a škody na zásobách 18 215 110 739 
Poistenie 14 148 29 498 
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 2 151 18 541 
Ostatné 53 207 28 312 
Finančné náklady, z toho: 5 018 825 5 872 220 
Kurzové straty, z toho: 294 209 
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 0 
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 5 018 531 5 872 011 
Náklady na derivátové operácie 4 917 465 5 770 777 
Platené úroky 6 785 8 023 
Banková záruka 35 396 55 217 
Bankové poplatky 47 294 32 569 
Ostatné 11 591 5 425 
 
 

5. Osobné náklady 

Informácie o osobných nákladoch Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov položky 2020 2019 
Osobné náklady, z toho: 341 296 0 
Personálny lízing 163 431 0 
Mzdové náklady 97 436 0 
Náklady na sociálne poistenie 71 178 0 
Sociálne náklady 9 251 0 
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6. Dane 

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane: 
  

Názov položky 
Stav k 

31.12.2019 

Zaúčtovaná 
do vlastného 

imania 

Zaúčtované 
do výkazu 

ziskov a strát 
Stav k 

31.12.2020 
Pohľadávky 1 584 945 0 683 966 2 268 911 
Rezervy 88 215 0 -28 256 59 959 
Daňové straty 0 0 0 0 
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích  
derivátov 3 462 393 -3 535 732 0 -73 339 
Ostatné  58 233 0 -2 120 56 113 
Celkom 5 193 786 -3 535 732 653 590 2 311 644 
Sadzba dane z príjmov ( v %) 21% 21% 21% 21% 
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový 
záväzok (-) vypočítaný 1 090 695 -742 504 137 254 485 445 
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná 1 090 695 -742 504 137 254 485 445 
 
 
Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom 
hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
  

Názov položky 

2020 2019 
Základ 
dane Daň Daň v % 

Základ 
dane Daň Daň v % 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho: 13 634 463   9 623 153   
teoretická daň   2 863 237 21  2 020 862 21 
Daňovo neuznané náklady 258 067 54 194  189 937 39 887  
Spolu   2 917 431 21   2 060 749 21 
Splatná daň z príjmov  3 054 685 22  2 118 912 22 
Odložená daň z príjmov  -137 254 -1  -58 163 -1 
Celková daň z príjmov    2 917 431 21   2 060 749 21 
 
 

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového 
oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové 
orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii 
právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je 
vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.  
 
 

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali 
zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020. 
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VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI 

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami 

Charakteristika 
transakcie Spriaznená osoba 2020 2019 

Nákup služieb Materská spoločnosť 1 302 083 1 161 527 
Nákladové úroky Materská spoločnosť 6 785 8 023 
Predaj plynu Materská spoločnosť 321 0 
Nákup služieb Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny VSE Holding (VSEH) 1 901 897 2 264 769 
Nákup služieb Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny RWE do 31.8.2020 20 885 0 
Nákup služieb Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny E.ON od 1.9.2020 134 000 0 
Nákup plynu Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny RWE do 31.8.2020 72 015 328 166 766 410 
Derivátové operácie Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny RWE do 31.8.2020 3 457 677 5 770 777 
Iné nákupy Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny RWE do 31.8.2020 168 3 844 
Predaj plynu Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny VSE Holding 7 286 013 7 287 049 
Predaj služieb Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny VSE Holding 267 463 0 
Distribúcia plynu Subjekty pod kontrolou štátu - SPP - distribúcia, a.s. (SPP-D) 56 289 356 61 832 676 
Nákup služieb Subjekty pod kontrolou štátu - SPP-D 51 905 83 849 
Iné nákupy Subjekty pod kontrolou štátu - SPP-D 2 090 21 351 

Predaj plynu 
Subjekty pod kontrolou štátu - Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. (SPP) 503 283 0 

Preprava plynu Subjekty pod kontrolou štátu - eustream, a.s. 27 984 142 063 
Nákup služieb Subjekty pod kontrolou štátu - eustream, a.s. 6 312 16 692 

 
 

Charakteristika zostatku Spriaznená osoba 
Stav k 

31.12.2020 
Stav k 

31.12.2019 
Záväzky z obchodného styku Materská spoločnosť 204 052 209 867 
Poskytnuté pôžičky - cash-
pooling Materská spoločnosť 19 111 801 10 989 354 
Pohľadávky z obchodného styku Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny VSEH 2 841 451 1 506 399 
Záväzky z obchodného styku Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny VSEH 450 160 20 152 171 
Záväzky z obchodného styku Ostatné spriaznené strany v rámci skupiny E.ON 67 000 0 
Záväzky z obchodného styku Subjekty pod kontrolou štátu - SPP-D 7 544 468 8 086 822 
Pohľadávky z obchodného styku Subjekty pod kontrolou štátu - SPP 210 851 0 
Záväzky z obchodného styku Subjekty pod kontrolou štátu - eustream, a.s. 12 759 18 125 
 
 

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu 

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej 
funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky. 
 
 

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE  

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.  
 

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve. 
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IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA  

1. Vlastné imanie 

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je 
uvedený v nasledujúcich tabuľkách: 
 

Položka vlastného imania 
Stav k 

1.1.2020 Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav k 

31.12.2020 
Základné imanie 299 000 0 0 0 299 000 
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 29 900 0 0 0 29 900 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov -2 735 290 2 793 228 0 0 57 938 
Nerozdelený zisk minulých rokov -4 0 0 0 -4 
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia 7 562 404 10 717 032 7 562 404 0 10 717 032 
Vlastné imanie spolu 5 156 010 13 510 260 7 562 404 0 11 103 866 
 
 

Položka vlastného imania 
Stav k 

1.1.2019 Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav k 

31.12.2019 
Základné imanie 299 000 0 0 0 299 000 
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 29 900 0 0 0 29 900 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov -938 029 0 1 797 261 0 -2 735 290 
Nerozdelený zisk minulých rokov -4 0 0 0 -4 
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia 10 061 279 7 562 404 10 061 279 0 7 562 404 
Vlastné imanie spolu 9 452 146 7 562 404 11 858 540 0 5 156 010 
 
 
Upísané a splatené základné imanie Spoločnosti predstavuje k 31. decembru 2020 hodnotu 299 000 
EUR. Spoločnosť neeviduje k 31. decembru 2020 upísané základné imanie nezapísané v obchodnom 
registri. 
 

2. Prehľad v pohybe oceňovacích rozdielov 

 Názov položky 2020 2019 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, z toho: 2 793 228 -1 797 261 

Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov 3 535 732 -2 383 807 
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovaných nástrojov 0 108 792 

Odložená daň z oceňovacích rozdielov -742 504 477 753 
Ostatné 0 1 
Spolu 2 793 228 -1 797 261 
 
 

3. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2019 

Zisk za rok 2019 bol v plnej výške vyplatený akcionárovi spoločnosti.  
 

4. Rozdelenie zisku za bežný rok 2020 

Ku dňu zostavenia poznámok zasadnutie konateľov Spoločnosti nenavrhlo rozdelenie zisku za rok 2020. 
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X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV  

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:  

a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na 
bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku 
účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi 
dvoma bankovými účtami,  

b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu 
sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch 
mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na 
bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere 
určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch 
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  

 
Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy: 
  

Názov položky 2020 2019 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 13 634 463 9 623 153 
Úpravy o nepeňažné operácie:   
Odpisy dlhodobého majetku 256 759 310 759 
Odpis zásob 18 215 110 739 
Odpis pohľadávky 250 683 170 187 
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam 850 054 562 110 
Zmena stavu rezerv -26 767 -76 055 
Úrokové náklady (netto) 6 785 8 023 
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku 896 -68 
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 14 991 088 10 708 848 

   
Zmena pracovného kapitálu:   
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia 6 534 540 -8 795 539 
Úbytok (prírastok) zásob -21 316 -279 859 
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia -7 148 490 6 100 666 
Prevádzkové peňažné toky 14 355 822 7 734 116 
   
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   
Prevádzkové peňažné toky 14 355 822 7 734 116 
Zaplatené úroky -6 785 -8 023 
Zaplatená daň z príjmov -1 466 070 -3 374 458 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 882 967 4 351 635 

   
Peňažné toky z investičnej činnosti   
Nákup dlhodobého majetku -215 551 -432 189 
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 32 68 
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -215 519 -432 121 

   
Peňažné toky z finančnej činnosti   
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk 1 640 37 
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine (cash pooling) -8 122 447 -5 238 896 
Vyplatené dividendy -7 562 404 -10 061 279 
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -15 683 211 -15 300 138 

   
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom 0 0 

   
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov -3 015 763 -11 380 624 

   
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 3 542 524 14 923 148 
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 526 761 3 542 524 
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