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1.1.  Príhovor konateľa

Vážené dámy, vážení páni,

každý rok so sebou prináša zmeny a nové výzvy a výnimkou nebol ani rok 

2015. Neustále klesajúce ceny energií nás nútia nachádzať nové možnosti 

rozvoja nášho podnikania.

V roku 2015 sme sa preto popri dodávke elektriny a plynu sústredili na po-

skytovanie energetických služieb. Úspešne sme zrealizovali niekoľko význam-

ných projektov energetickej efektívnosti. Mimoriadne hrdý som na projekt 

modernizácie osvetlenia výrobnej haly jednej z najväčších strojárskych firiem 

na Slovensku. Firme sme novým osvetlením ušetrili ročne viac ako 800 MWh 

elektriny, čo predstavuje každoročnú úsporu takmer 93 000 EUR. Projekt bol 

realizovaný formou zaručených energetických služieb EPC, ktorej hlavným 

prínosom je, že sa investícia spláca z prevádzkových úspor. Z hľadiska výšky 

investície je to najväčší EPC projekt nielen na Slovensku, ale v celej strednej 

Európe. Bez dôvery nášho zákazníka v SE Predaj, ako spoľahlivého a stabilné-

ho partnera, by sa takýto projekt nemohol uskutočniť. Som veľmi rád, že naši 

odberatelia oceňujú náš komplexný prístup, kvalitu poskytovaných služieb, 

ako aj férovosť a spoľahlivosť spoločnosti.

V SE Predaj veríme, že energetické služby budú základom nášho úspešného 

podnikania v budúcnosti a preto na ne v najbližšom období sústredíme ešte 

viac pozornosti. 

V dodávke elektriny a plynu sme opäť obhájili pozíciu najväčšieho alterna-

tívneho dodávateľa elektriny, a to v mimoriadne konkurenčnom prostredí. 

V roku 2015 sme dodali našim odberateľom 3 196 GWh elektriny, čo je o 7 % 

viac ako v roku 2014. 

Som nesmierne rád, že sa nám podarilo splniť všetky stanovené ciele či už 

v oblasti dodávky energií alebo ekonomických parametrov. Verím, že napriek 

silnejúcej konkurencii sa SE Predaj bude dariť aj v nasledujúcom období.

Rád by som sa poďakoval našim zákazníkom, obchodným partnerom a tiež 

všetkým kolegom za spoluprácu a dôveru v minulom roku. Teším sa na ďalšiu 

spoluprácu!

Martin Kumpan

Konateľ SE Predaj, s.r.o.





2. O spoločnosti
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2.1. Skupina Enel

2.2. Slovenské elektrárne, a.s.

Skupina Enel je popredná medzinárodná energetická spoloč-

nosť pôsobiaca vo vyše 30 krajinách na 4 kontinentoch. Má 

vyše 89 000 MW inštalovaného výkonu a  siete pre rozvod 

elektriny a prepravu plynu v dĺžke 1,9 milióna kilometrov. So 

61 miliónmi klientov má Enel najväčšiu zákaznícku základňu 

oproti ostatným európskym konkurentom a patrí medzi lídrov 

na energetickom trhu v Európe z pohľadu inštalovanej kapa-

city a prevádzkového zisku.

Na burze cenných papierov v Miláne sú akcie Enel obchodo-

vateľné od roku 1999 a s 1,1 miliónom drobných a inštitucio-

nálnych investorov je Enel talianskou spoločnosťou s najvyš-

ším počtom akcionárov. 

Hlavnou činnosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.1,  je 

výroba a predaj elektrickej energie. Spoločnosť je najväčším 

výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväč-

ších v  strednej Európe. Okrem toho vyrába a  predáva teplo 

a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu.

Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové, 

dve tepelné a dve fotovoltické  elektrárne s celkovým inštalo-

vaným výkonom 4 300 MWe.

Cieľom spoločnosti SE je bezpečne, spoľahlivo, efektívne 

a  konkurencieschopne vyrábať, predávať a  obchodovať 

s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívny-

mi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom a trvalo znižovať 

vplyvy výrobných procesov na životné prostredie. Vďaka vyvá-

ženej skladbe výrobných zdrojov spoločnosť v roku 2015 vy-

robila 90% elektriny bez lokálnych emisií skleníkových plynov.
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2.3. SE Predaj, s. r. o.

2.3.1. Údaje o spoločnosti

SE Predaj, s. r. o.2 je 100% ná dcérska spoločnosť Slovenských 

elektrární, a. s.. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je pre-

daj elektriny, plynu a energetických služieb koncovým odbe-

rateľom. 

Spoločnosť v roku 2015 zrealizovala celkovú dodávku elektri-

ny v objeme 3 196 GWh, čím opäť potvrdila svoju pozíciu naj-

väčšieho dodávateľa spomedzi alternatívnych dodávateľov 

elektriny a  pozíciu štvrtého najvýznamnejšieho dodávateľa 

elektriny na Slovensku. Spoločnosť dosiahla v roku 2015 cel-

kový trhový podiel vo výške 15 %.

Odberatelia z oblasti priemyslu s ročnou spotrebou presahu-

júcou 1 GWh predstavujú jadro súčasného obchodu. Dôležití 

odberatelia z roka na rok obnovujú svoju dôveru v SE Predaj 

ako spoľahlivého a inovatívneho dodávateľa, ktorý sa usiluje 

naplniť požiadavky svojich klientov a vytvoriť pre nich hodno-

tu. V odberateľskom portfóliu spoločnosti dominuje hutnícky 

a strojársky priemysel, ďalej nasleduje automobilový priemy-

sel, chemický priemysel, ťažobný priemysel a administratívny 

sektor. Medzi klientov spoločnosti patrí aj veľa malých a stred-

ných podnikov, ako aj stovky domácností.

V  roku 2015 spoločnosť SE rozvíjala svoje činnosti konsoli-

dáciou ponúk komplexného portfólia služieb od dodávky 

komodít (plyn a  elektrina) cez služby s  pridanou hodnotou 

a riešenia energetickej efektívnosti. SE Predaj sa od roku 2015 

profiluje ako spoločnosť poskytujúcu komplexné energetické 

služby. Prechod od tradičného poskytovateľa na zákazníc-

ky orientovanú spoločnosť je založený na synergiách medzi 

energetickými službami a  kľúčovými aktivitami spoločnosti. 

SE Predaj môže túto príležitosť využiť ako konkurenčnú vý-

hodu, a  tak posilniť svoju pozíciu na maloobchodnom trhu 

s energiami.

Identifikačné údaje
Obchodné meno SE Predaj, s. r. o.

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,  

 oddiel: Sro, Vložka č. : 56534/B

Dátum zápisu do OR  30. 1. 2009

Sídlo Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO 44 553 412

IČ DPH SK2022762621

Hlavný predmet podnikania dodávka elektriny, plynu a energetických služieb

Identifikačné údaje súvisiace
s podnikaním spoločnosti
Elektroenergetika povolenie č. 2009E 0352

EIC 24X-SE-PREDAJ–H

Plynárenstvo povolenie č. 2011P 0164

POD SKSPPDSEPR

1Ďalej aj Slovenské elektrárne, SE
2Ďalej aj SE Predaj, spoločnosť
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2.3.2. Predmet činnosti

2.3.3. Orgány spoločnosti

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu 
z obchodného registra: 
• dodávka elektriny

• dodávka plynu    

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    

• činnosť podnikateľských, ekonomických a  organizačných 

poradcov  

• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom 

živnosti /veľkoobchod/    

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite-

ľovi /maloobchod/  

• inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

• prípravné práce k realizácii stavby 

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

• finančný leasing 

• prenájom hnuteľných vecí 

• poradenská a  konzultačná činnosť pri návrhu osvetľova-

cích sústav v rozsahu voľnej živnosti

• poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou 

energie 

• poskytovanie podpornej energetickej služby 

• výkon činnosti energetického audítora

Spoločnosť SE Predaj, s. r. o. bola založená ako 100%-ná dcér-

ska spoločnosť Slovenských elektrární, a. s. Slovenské elektrár-

ne sú jediným spoločníkom spoločnosti SE Predaj.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Ko-

nateľom je Ing. Martin Kumpan. Dozornú radu spoločnosť pri 

svojom vzniku nezriadila.
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2.3.4.  Organizačná štruktúra 
a zamestnanci

Organizačná štruktúra

Stav k 31.12.2015

Základné štatistické informácie o  zamest-
nancoch spoločnosti
K  31. 12. 2015 spoločnosť zamestnávala 21 zamestnan-

cov, z  toho tri zamestnankyne boli na materskej dovolenke. 

V priebehu roka 2015 odišli zo spoločnosti dvaja zamestnanci 

a bol prijatý jeden nový zamestnanec. V porovnaní s vysokou 

fluktuáciou v roku 2014 sa rok 2015 niesol v znamení pokoja 

a ustálenosti. Fluktuácia dosiahla iba 9  %-tnú úroveň.

Pomer zamestnaných mužov a  žien v  spoločnosti je 

k 31.12.2015 nasledovný: 10 : 11. 

Priemerný vek zamestnancov v spoločnosti je 39,4 rokov.

Starostlivosť o zamestnancov
Starostlivosť o zamestnancov predstavuje ako dôležitý prvok 

motivácie tvorí významnú súčasť riadenia ľudských zdrojov. 

Zamestnancom sú poskytnuté rôzne zamestnanecké výhody, 

zamerané najmä na podporu ich spokojnosti, zdravia, či špor-

tového alebo kultúrneho vyžitia. Veľký dôraz sa kladie aj na 

zabezpečenie zamestnancov v dôchodkovom veku, a to for-

mou príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie. Zamest-

nancom spoločnosť tiež poskytuje 5 dní dovolenky navyše. 

Vzdelanostný rozvoj zamestnancov je podporený ich účasťou 

na pravidelných školeniach a odborných konferenciách.

Financie
a kontroling

S. Sanigová

Predaj

M. Rendko

Konateľ
a výkonný riaditeľ

M. Kumpan

Nákup

I. Ondrejovič





3. Trh s elektrinou a zemným plynom
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3.1. Trh s elektrinou v roku 2015

3.1.1. Cena elektriny

Nielen slovenský trh, ale aj celkovo európsky trh, sa v súčas-

nosti musí vyrovnať s dvomi zásadnými trendmi, s rastom vý-

roby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a s tým spo-

jený neustály pokles veľkoobchodných cien elektriny. Možno 

konštatovať, že energetický trh sa v porovnaní s minulosťou 

transformuje a tento proces je nezvratný.

Po viacročnom poklese celkovej spotreby elektriny na Slo-

vensku sa v roku 2015 spotreba oživila a medziročne narástla 

o 3,94 %. Celkovo sa v roku 2015 na Slovensku spotrebovalo 

27 176 GWh elektrickej energie. 

Na trhu sa výraznejšie presadil trend ponuky komplexných 

energetických služieb ako alternatíva k jednoduchej dodávke 

komodít – elektriny aj plynu. V roku 2015 sa ich význam posil-

nil a nepochybne bude rásť aj v budúcnosti.

Počet dodávateľov bol v medziročnom porovnaní stabilizova-

ný. Dominantní tradiční dodávatelia elektriny si v konkurenč-

nom prostredí udržali spoločný podiel 65,56 %. Najväčším 

konkurentom voči nim bola v roku 2015 práve spoločnosť SE 

Predaj s trhovým podielom 15 %. 

Zložky ceny elektriny
Výsledná cena, ktorú odberateľ uhrádza, sa skladá z  dvoch 

hlavných častí:

A. Cena za silovú elektrinu
Elektrina je produkt, ktorý tvorí hlavný predmet obchodu 

medzi odberateľom a  dodávateľom na trhu s  elektrinou. 

Jeho cena je definovaná v  EUR za jednu megawatthodinu 

(€/MWh). Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv. 

jednotarifom, pri ktorom sa platí rovnaká cena počas celého 

dňa, alebo môže byť cena elektriny rozdelená aj na tzv. nízky 

a vysoký tarif.

Cena silovej elektriny však tvorí zväčša menej ako polovicu 

celkovej ceny, ktorú odberateľ platí 

za dodávku elektriny.

B. Cena za služby spojené s  distribúciou 
elektriny
Súvisí s dopravou elektriny do odberného miesta prenosovou 

sústavou a distribučnými spoločnosťami. Je spojená so zabez-

pečením spoľahlivého chodu elektrizačnej sústavy, s  preno-

som a distribúciou elektriny ako regulovanej činnosti v elek-

troenergetike. 

Túto časť výslednej ceny za dodávku elektriny nemožno 

ovplyvniť zmenou dodávateľa a každý dodávateľ ju bude vo 

faktúre pre zákazníka účtovať rovnako, tak, ako ju účtuje prís-

lušná distribučná spoločnosť. Ceny distribučných spoločností 

sú schvaľované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.  

V  súvislosti s  distribúciou platí odberateľ 
vo výslednej cene nasledovné položky:

• Platba za distribúciu a  prenos elektriny. Ide o  platbu 

za službu, ktorá je spojená s  vybudovaním a  prevádzkova-

ním sietí, prostredníctvom ktorých je zabezpečená „doprava“ 

elektriny do odberného miesta. Súčasťou ceny za distribúciu 

je aj platba za rezervovaný výkon / hlavný istič. 

• Platba za straty pri distribúcii. Cena za distribučné straty 

zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie 

strát, ktoré vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva 

elektriny pre koncového odberateľa. 

• Platba za prevádzkovanie systému. Zohľadňuje náklady, 

ktoré vznikajú v súvislosti s podporou výroby elektriny z ob-

noviteľných zdrojov energie, podporou výroby elektriny  z do-

máceho uhlia a  činnosťou Organizátora krátkodobého trhu 

s elektrinou (OKTE).

• Platba za systémové služby. Zahŕňa náklady na riadenie 

elektrizačnej sústavy SR, ktoré je potrebné vynaložiť na udrža-

nie stability energetickej siete.
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• Odvod do Národného jadrového fondu. Kryjú sa ním 

náklady na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie 

s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Súčasťou výslednej ceny za dodávku elektriny je aj spotrebná 

daň z elektriny, ktorú hradia odberatelia elektriny, a platí iba 

pre  podnikateľské subjekty. Domácnosti sú od dane oslobo-

dené.

Okrem vyššie uvedených položiek môžu byť odberatelia elek-

triny zaťažení aj sankciami 

za nedodržanie technických podmienok (nedodržanie objed-

nanej rezervovanej kapacity, „jalová“ dodávka do siete, nedo-

držanie účinníka). Tieto sankcie sa však týkajú iba firemných 

odberateľov, nie domácností.

Ako sa určuje cena silovej elektriny
Veľkoobchodné ceny za silovú elektrinu na Slovensku sú zá-

vislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na burze EEX 

v Lipsku alebo na burze PXE v Prahe.  Na veľkoobchodnú cenu 

elektriny má vplyv viacero faktorov, ako je  cena ropy, počasie, 

plánované odstávky elektrární, stav ekonomiky, politické roz-

hodnutia a pod. Konkrétna predajná cena je vecou dohody 

medzi dodávateľom a odberateľom. Koncová predajná cena 

závisí od diagramu spotreby odberateľa a zahŕňa náklady do-

dávateľa na odchýlku, rizikovú prirážku a maržu dodávateľa.

Výnimkou z trhovej tvorby cien sú ceny elektriny pre domác-

nosti a malé podniky, kde cenu určuje Úrad pre reguláciu sie-

ťových odvetví.

Cenu za prenos a distribúciu elektriny určuje Úrad pre regulá-

ciu sieťových odvetví.

Vývoj ceny silovej elektriny v roku 2015
Pri pohľade na vývoj veľkoobchodného trhu s elektrinou v prie-

behu posledných dvoch - troch rokov,  pokračujúci klesajúci 

trend cien elektriny nie je vôbec prekvapujúci. Prekvapujúca 

bola však intenzita s  akou trh posúval cenu silovej elektriny 

smerom nadol. Mix faktorov a dôvodov prichádzal tak  z geo-

politických konfliktov, najmä v Sýrii, ako aj  z komoditných trhov 

z celého sveta. Nepriaznivý vývoj ekonomiky Číny spôsobil veľ-

ké problémy globálneho charakteru, tlačiac spotrebu ekono-

mík, výrobu i  ťažbu nerastných surovín do kolien. Silný pokles 

zaznamenala ropa, ktorá sa dostala na úrovne z roku 2008. Na 

cenu ropy tlačila prevyšujúca ponuka nad dopytom vyvolaná 

jednak poklesom dopytu po tejto komodite ako aj vstupom Irá-

nu na stranu ponuky. Irán po zrušení ekonomicko-politických 

sankcií ohlasoval rýchly rast ťažby a  vývozu tejto komodity. 

Pretrvávajúci „boom“ ťažby z lacnejších bridlicových ložísk bol 

ďalším výrazným faktorom pre pokles ceny. Pokles ropy, plynu, 

uhlia a pokračujúce zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov 

na finálnej výrobe elektriny nemohol inak ako tlačiť ceny na his-

torické minimá s výhľadom budúceho pokračovania v poklese.

PXE SK Cal-2016
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3.2.  Trh so zemným plynom 
v roku 2015

3.2.1. Cena zemného plynu

Narastajúca konkurencia medzi dodávateľmi plynu vytvá-

ra pre koncových odberateľov plynu možnosť vyjednávania 

ceny. Z  Ruskej federácie odoberá plyn najmä slovenský do-

minantný dodávateľ plynu a jeho hlavný konkurent z Českej 

republiky. Ostatní dodávatelia plynu nakupujú plyn z  iných 

štátov na spotovom trhu, čo vytvára pre dodávateľov priestor 

na flexibilnú cenotvorbu plynu v prospech koncového odbe-

rateľa. Ruská federácia je však naďalej dominantným dodáva-

teľom plynu na Slovensko. Už niekoľko rokov sa ukazuje, že 

byť závislý iba od jedného dodávateľa môže byť pre koncové-

ho odberateľa plynu nie vždy výhodné. Pretrvávajúca situácia 

na Ukrajine presvedčuje celú Európsku úniu o  mimoriadnej 

dôležitosti diverzifikácie zdrojov energie.

Z  hľadiska rozdelenia trhu, aj v  roku 2015 si dominantné 

postavenie na trhu udržal tradičný dodávateľ s  podielom 

55,85 %. Zvyšok trhu si delia alternatívni dodávatelia. 

Pri pohľade na vývoj ceny plynu na burze EEX v roku 2015 je 

zrejmý pokles ceny zemného plynu 

z úrovne cca 23 EUR/MWh na úroveň cca 16 EUR/MWh. Pre-

pad cien zemného plynu súvisí okrem iného s trendom klesa-

júcej ceny ropy.

Zložky ceny zemného plynu
Cena zemného plynu pre kategóriu firemných odberateľov 

(maloodber, stredný odber a veľkoodber) má svoje špecifiká 

podľa toho, v  akej distribučnej tarife je zaradený konkrétny 

odberateľ plynu.

Vo všeobecnosti, cena plynu pre firemného koncového od-

berateľa skladá z  ceny za služby spojené s  dodávkou plynu, 

z ceny za služby spojené s distribúciou plynu a z ceny za služby 

spojené s prepravou plynu. K týmto cenám sa pripočíta spot-

rebná daň a DPH.

Cena za služby spojené s dodávkou plynu v sebe obsahuje 

náklady spojené s nákupom plynu a obchodná marža dodá-

vateľa plynu. Túto cenovú položku pre domácnosti a pre malé 

podniky s ročnou spotrebou do 100 MWh reguluje Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví. Pre všetkých ostatných odberate-

ľov táto zložka ceny nie je regulovaná. 

Cena za služby spojené s distribúciou plynu je pre všetkých 

firemných odberateľov regulovaná Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví. Predstavuje poplatok za prístup do distri-

bučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných 

služieb v plynárenstve.

Cena za služby spojené s prepravou plynu je pre všetkých 

firemných odberateľov regulovaná Úradom pre reguláciu sie-

ťových odvetví.

Súčasťou výslednej ceny za dodávku zemného plynu je aj 

spotrebná daň zo zemného plynu, ktorú hradia odberatelia 

elektriny, a platí iba pre podnikateľské subjekty. Domácnosti 

sú od dane oslobodené.

Vývoj ceny zemného plynu v roku 2015
Zemný plyn v roku 2015 zaznamenal, podobne ako elektrina, 

kontinuálny pokles počas celého roka, dosahujúc historické 

minimá.  Mierna zima 2014/2015 ponechala v zásobníkoch 

nespotrebované objemy  a  znižovala tlaky na opätovný do-

plnenie.  Prudký nárast ťažby bridlicového plynu s  nižšími 

nákladmi a  s  tým spojený narastajúci vývoz skvapalneného 

plynu začal prezásobovať trh  a tlačiť cenu smerom na dol. Za 

celý rok 2015 predstavoval tento pokles cca 6 Eur/MWh.
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3.3. Zmena dodávateľa
Trh s elektrinou je dnes na Slovensku plne liberalizovaný. To 

znamená, že každý odberateľ si môže vybrať dodávateľa elek-

triny, ktorý najlepšie vyhovuje jeho požiadavkám.

Zmena dodávateľa elektriny je jednoduchý administratívny 

proces. Zmena dodávateľa je bezplatná.

Zmena dodávateľa je možná každý mesiac, vždy k  prvému 

dňu v mesiaci. Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je 

ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s doteraj-

ším dodávateľom elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým do-

dávateľom s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa 

elektriny. Všetky administratívne úkony potrebné k  procesu 

zmeny dodávateľa zrealizuje za zákazníka nový dodávateľ na 

základe splnomocnenia.

Výpoveď zo zmluvy súčasnému dodávateľovi je potrebné po-

dať tak, aby bola dodržaná výpovedná lehota v súlade s pod-

mienkami zmluvy a všeobecnými obchodnými podmienkami 

dodávateľa. 

Zmluvu s novým dodávateľom treba podpísať najneskôr 21 ka-

lendárnych dní pred dátumom zmeny, aby dodávateľ mohol 

nahlásiť zmenu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

EEX NCG Cal – 2016

JA
N

14

16

18

20

22

24

26

FE
B

M
AR

APR
M

AY
JU

N JU
L

AUG
SEP

OKT
NOV

DEC





4. Inovácie



22 SE PREDAJ I VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Byť inovatívnou a  udržateľnou spoločnosťou je jeden 

z  hlavných cieľov SE Predaj, a  preto spoločnosť úspešne 

rozširuje svoje aktivity o  dodávku energetických služieb 

pre podniky, samosprávy a ďalších klientov verejného aj 

súkromného sektora. Cieľom spoločnosti je ponúkať klien-

tom spoľahlivé a kvalitné služby v oblasti energetickej efek-

tívnosti, navrhovať a realizovať úsporné opatrenia formou 

energetických služieb so zárukou úspor a ďalšími formami. 

Spoločnosť aj v roku 2015 zabezpečila svojim zákazníkom 

dodávky elektriny z obnoviteľných zdrojov. Takáto elektric-

ká energia bola vyrobená bez emisií CO₂ a tak jej spotreba 

priamo vplýva na znižovanie produkcie skleníkových ply-

nov, prispieva k ochrane životného prostredia a napomáha 

tak k trvalo udržateľnému rozvoju. 
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4.1. Energetické služby

4.1.1. EPC projekty

Slovenské elektrárne a  jej dcérske spoločnosti poskytovali aj 

v  roku 2015 energetické služby, a  to v  najmä oblasti verej-

ného aj priemyselného osvetlenia a výroby a distribúcie tep-

la a  chladu s  cieľom dosiahnuť úspory v  spotrebe elektriny 

a plynu. Na rozdiel od väčšiny poskytovateľov energetických 

služieb často poskytovali aj garanciu úspory. Keďže spoloč-

nosť poskytuje komplexné riešenia zahŕňajúce technológiu, 

financovanie, meranie a verifikáciu, ako aj dodávku komodít, 

je schopná takéto garancie poskytnúť, čím sa zároveň odlišuje 

od väčšiny konkurencie.

Spoločnosť SE Predaj poskytovala v  roku 2015 energetické 

služby nielen veľkým priemyselným spoločnostiam, ale aj ma-

lým a  stredným podnikom, a  tiež miestnym samosprávam. 

Energetické služby s garantovanou úsporou sa pomaly stáva-

jú čoraz bežnejším spôsobom financovania obnovy technoló-

gií a prostriedkom znižovania nákladov na energie. Na rozdiel 

od iných typov energetických služieb, pri službách s garanto-

vanou úsporou, spláca klient náklady súvisiace so vstupnou 

investíciou až z dosiahnutých úspor, ktorých dosiahnutie ga-

rantuje spoločnosť. 

Energetické služby sú inovatívne riešenia, v dôsledku ktorých 

dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo 

k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetic-

kej efektívnosti klienta. Spoločnosť prostredníctvom činností 

energetickej účinnosti poskytla efektívne riešenia nielen veľ-

kým priemyselným spoločnostiam, ale aj malým a  stredným 

podnikom a  tiež miestnym samosprávam. Tieto riešenia im, 

v súlade s cieľmi zakotvenými v legislatíve o energetickej efek-

tívnosti, umožnili zlepšiť svoje podnikanie a  podnikateľské 

prostredie, a to vytvorením hodnoty pre spoločnosť i pre zá-

kazníka. 

SE Predaj pomocou projektov energetickej efektívnosti umož-

ňuje svojim klientom dosiahnuť výrazné úspory v  spotrebe 

energií, znižovať tak nielen svoje prevádzkové náklady, ale 

aj emisie CO₂ a  zároveň zvyšovať ich bezpečnosť a  kvalitu 

(pracovného) života. SE Predaj svojim klientom tiež pomáha 

zvyšovať ich energetickú efektívnosť, a  tým posilňovať ich 

konkurencieschopnosť na trhu. Energetické služby umožňu-

jú zároveň vyššiu mieru zaangažovanosti s klientom, akú iné 

spoločnosti môžu len ťažko dosiahnuť.

Energetickým službám poskytuje výraznú podporu aj značka 

spoločnosti, ktorá vďaka sile materskej spoločnosti Slovenské 

elektrárne predstavuje dôveryhodného a  spoľahlivého part-

nera, čo je základnou podmienkou pre budovanie dlhodo-

bých vzťahov s klientmi.

Energetické služby zahŕňajú (nielen) tieto oblasti:

• Osvetlenie

• Výroba a distribúcia tepla a chladu

• Stlačený vzduch

• Riadenie a meranie spotreby energií

• Energetický audit, poradenstvo, projektový manažment

• Elektromobilita

Spoločnosť SE Predaj je pripravená poskytnúť klientom aj 

finančnú podporu v prípade, že si klient nemôže dovoliť fi-

nancovanie služieb z vlastných zdrojov. Je to možné prostred-

níctvom tzv. modelu zaručených energetických služieb (EPC  

model), v ktorom sú energetické služby a súvisiace investície 

financované z dosiahnutých úspor z prevádzkových nákladov 

po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Spoločnosť poskytujúca energetické služby vystupuje voči klien-

tovi ako jediná zmluvná strana a zároveň ručí za zmluvné úspory 

energií. Jednou zo zmluvných podmienok EPC modelu je často 

dodávka elektriny alebo plynu od SE Predaj, ktorá prináša klien-

tom plnú podporu pri zlepšovaní efektívnosti, dodávke komodít, 

ochrane životného prostredia, zvyšovaní bezpečnosti a blahoby-

tu, ako aj v sociálnom rozvoji regiónov krajiny.

Jednou zo zmluvných podmienok EPC modelu je často do-

dávka elektriny alebo plynu od SE Predaj, čo prináša klientom 

plnú podporu pri zlepšovaní efektívnosti, dodávke komodít, 

ochrane životného prostredia, zvyšovaní bezpečnosti, ako aj v 

sociálnom rozvoji regiónov krajiny.

Výhody EPC, ktoré ponúkajú svojím zákazníkom SE:

• Dodávka elektriny, plynu a tepla

• Zaručené úspory energií

• Výstavba na kľúč, prevádzka a údržba

• Dostupné moderné a efektívne technológie

• Výhodné financovanie

• Poradenstvo
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4.1.2. Úspešné projekty

Strojársky gigant ŽOS Trnava
Spoločnosť ŽOS Trnava, a.s., je najväčšou dielňou na opravy 

železničných vozňov v strednej Európe, vyrába nové náklad-

né železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných 

železničných vozňov, ich prestavby, modernizácie a opravy. 

Nevyhovujúci stav osvetlenia vo výrobnej hale prinútil firmu 

k  tomu, aby hľadala efektívnejšie riešenie, ktoré zabezpečí 

osvetlenie na úrovni normy a zároveň prinesie úsporu v pre-

vádzkových nákladoch. Plánovanie, inštalácia a správa osvet-

lenia v hale s rozlohou 50.000 m² predstavovala naozajstnú 

výzvu pre dodávateľov. Riešenie bolo navrhnuté tak, aby bolo 

v maximálnej miere využité denné svetlo prenikajúce do haly 

prostredníctvom svetlíkov. Denné svetlo je snímané citlivými 

čidlami, na základe ktorých je možné riadiť stmievanie osvet-

lenia a tým aj šetriť náklady. V hale bolo namontovaných 726 

svietidiel. Projekt je realizovaný formou EPC, čo znamená, že 

investícia je splácaná z úspor a úspora je zároveň garantovaná. 

SE Predaj zmluvne garantujú klientovi úsporu vo výške 60 %. 

Reálna výška úspory dosahuje až 62 %, čo predstavuje úspo-

ru cca. 800 MWh ročne. Táto úspora premenená na finančné 

prostriedky predstavuje približne 93 000 eur ročne. Okrem 

úspory energií a finančných prostriedkov, nové moderné LED 

osvetlenie zvýšilo kvalitu pracovného prostredia a prispelo tak 

k bezpečnosti a komfortu zamestnancov ŽOS Trnava. Z pohľa-

du výšky investície je tento projekt najväčším EPC projektom 

v  strednej Európe. Kontrakt spojený s  dodávkou elektrickej 

energie bol podpísaný na obdobie 7 rokov. Počas tohto obdo-

bia sú všetky aktivity a náklady spojené s údržbou osvetľovacej 

sústavy v réžii SE Predaj.

Kúpele Vyšné Ružbachy
S cieľom využiť potenciál geotermálnej vody v kúpeľoch Vyšné 

Ružbachy na energetické účely, sa vedenie kúpeľov rozhodlo, 

že v  spolupráci s  SE Predaj bude realizovaná rekonštrukcia 

tepelného hospodárstva kúpeľov. SE Predaj navrhla unikátny 

koncept, ktorý pozostáva z postupnej výmeny starých zdro-

jov, najčastejšie plynových kotlov, za tepelné čerpadlá. Projekt 

sa realizuje vo viacerých fázach. Ako prvé bolo zrealizované 

vykurovanie apartmánových domov, známych ako Švajčiarske 

domy. Následne boli inštalované tepelné čerpadlá v Balneo-

terapii. Ako posledná etapa bude zrealizovaná vykurovanie 

Grand hotelu Strand spolu s  bazénom. Cieľom projektu je 

využitie termálnej vody o teplote 20 – 21 stupňov Celzia na 

vykurovanie apartmánových domov a ohrev teplej vody, ohrev 

bazénov a  na vykurovanie Balneoterapie. V  rámci projektu 

bolo inštalované tepelné čerpadlo typu voda – voda, ktoré svo-

jou efektívnosťou spĺňa predpoklady na to, aby investícia bola 

zaplatená z úspor získaných z nižších prevádzkových nákladov 

v porovnaní s existujúcim riešením. Celkové ročné úspory na 

prevádzkových nákladoch predstavujú 34 %. 

Obec Michal
Obec Michal na ostrove leží v Podunajskej nížine v centrálnej 

časti Žitného ostrova. Má 925 obyvateľov a rozlohu približne 10 

km². SE Predaj realizovala v obci výmenu verejného osvetlenia. 

Pôvodné osvetlenie pozostávalo prevažne z vysokotlakových 

sodíkových a ortuťových výbojok s výkonom 70 – 150 W, bolo 

zastarané a nešetrné k životnému prostrediu. V rámci inštalácie 

bolo použitých 129 nových LED svietidiel Archilede S s príko-

nom 36 W s autonómnym stmievaním. Pôvodná ročná spotre-

ba 53,07 MWh klesla po inštalácii na 18,02 MWh, čo predsta-

vuje 66 % úsporu elektrickej energie. Investície do osvetlenia je 

splácaná z úspory, ktorú osvetlenie prinieslo v účte za elektrickú 

energiu. Keďže projekt bol financovaný zo zdrojov Munseff, 

obec taktiež získala nenávratný grant vo výške 20 % z investície.  

E- mobilita
E-mobilita je ďalší dôležitý segment zameraný na inovácie a rie-

šenia šetrné k  životnému prostrediu. Spoločnosť podporuje 

e-mobilitu a jazdenie bez emisií CO₂ inštalovaním  dobíjacích 

staníc po celej krajine. V súčasnosti má SE v rámci SR inštalo-

vaných 8 dobíjacích staníc, konkrétne v  Bratislave, Trenčíne, 

Mochovciach, Jaslovských Bohuniciach, Novákoch a Trebišove. 

Dobíjacie stanice pomohli doteraz ušetriť 18 729 kg CO₂. Kon-

cepcia „Bez CO₂ emisií“ môže byť na Slovensku úspešne reali-

zovaná vďaka produkcii 92 % elektriny bez emisií v jadrových 

elektrárňach a tiež vďaka elektromobilom, ktoré túto energiu 

spotrebúvajú. 
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4.2.  Dodávka elektriny  
z obnoviteľných zdrojov

Spoločnosť dodala v roku 2015 svojim zákazníkom 752 GWh 

elektriny, na ktorú sa vzťahujú záruky pôvodu elektriny z ob-

noviteľných zdrojov energie vydané Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví.  Elektrická energia z  obnoviteľných zdro-

jov bola vyrobená bez emisií CO₂ a  tak jej spotreba priamo 

vplýva na znižovanie produkcie skleníkových plynov, prispieva 

k ochrane životného prostredia a napomáha tak k trvalo udr-

žateľnému rozvoju. 

Všetky záruky pochádzajú z obnoviteľných zdrojov umiestne-

ných na Slovensku a podľa legislatívy Slovenskej republiky je 

takáto elektrina oslobodená od spotrebnej dane z elektriny.





5. Výsledky spoločnosti za rok 2015
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5.1. SE Predaj v roku 2015 

4 803

Počet odberných 
miest

12 

Počet obcí, 
v ktorých bolo 
nainštalované 
nové úsporné LED 
verejné osvetlenie

1 976 

Počet nainštalo-
vaných nových 
úsporných LED 
lámp verejného 
osvetlenia v obciach

42 159 eur 

na podporu 
projektov v rámci 
spoločenskej 
zodpovednosti

15 %

Trhový podiel

3 196 GWh

Dodávka 
elektriny

752 GWh

Dodávka elektriny  
z obnoviteľných 
zdrojov

21

Počet 
zamestnancov

Predaj energií Životné  
prostredie

Energetická 
efektívnosť

Ľudia  
a spoločenská 
zodpovednosť

177 GWh 

Dodávka 
zemného 
plynu

617 141 t 

Úspora emisií CO2 
vďaka elektrine  
z obnoviteľných 
zdrojov

15 

podporených 
projektov v rámci  
spoločenskej 
zodpovednosti



29SE PREDAJ I VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

5.2. Obchodné výsledky spoločnosti 

Dodávka elektrickej energie
Spoločnosť SE Predaj v  roku 2015 zrealizovala celkovú do-

dávku elektriny v objeme 3 196 GWh, čo predstavuje nárast 

o  7 % oproti predchádzajúcemu roku. Elektrinu spoločnosť 

dodávala do 4 803 odberných miest, čo predstavuje taktiež 

medziročný nárast o vyše 13 %.

V roku 2015 spoločnosť sa zamerala na zefektívnenie procesov 

a optimalizáciu a stabilizáciu svojho odberateľského portfólia 

s  cieľom zníženia nákladov súvisiacich s  nákupom elektriny, 

zníženia platieb za odchýlku a zvýšenia predikovateľnosti od-

berov. Nárastu počtu zákazníkov a odberných miest pomohlo 

nielen rozšírenie predaja malým a stredným podnikom a do-

mácnostiam, ale aj rozšírenie našej ponuky o dodávky plynu 

a energetických služieb, kde zákazníci oceňujú dodávku kom-

plexného produktu od jedného spoľahlivého partnera. Medzi 

svojich zákazníkov spoločnosť takto získala niekoľko nových 

významných spoločností z rôznych priemyselných odvetví.

Spoločnosť naďalej zvyšuje aj svoj trhový podiel a v roku 2015 

dosiahla celkový trhový podiel vo výške 15 %. Na trhu firem-

ných zákazníkov SE Predaj dosahuje až takmer 22 % trhového 

podielu. 

SE Predaj je tak z pohľadu objemu dodávky elektriny naďalej 

najväčším dodávateľom spomedzi nových hráčov a  štvrtým 

najvýznamnejším dodávateľom na Slovensku celkovo, hneď 

po troch tradičných regionálnych dodávateľoch elektriny.

Počet odberných miest v rokoch
2010 – 2015

Dodávka elektriny v rokoch
2010 – 2015 (GWh)
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Dodávka zemného plynu
Spoločnosť SE Predaj dodala svojim koncovým odberateľom 

spolu 177 GWh zemného plynu, čo predstavuje mierny me-

dziročný nárast o 3,5 %, nakoľko sa spoločnosť sústreďovala 

prednostne na veľkých odberateľov zo svojho portfólia odbe-

rateľov elektriny. Medzi svojich zákazníkov spoločnosť získala 

aj niekoľko nových významných spoločností z rôznych odvet-

ví. 

Veľkým úspechom v  roku 2015 pre spoločnosť v oblasti dodá-

vok plynu bola úspešná implementácia komplexného infor-

mačného systému na nákup a predaj plynu. Nový informač-

ný systém umožní spoločnosti výrazný nárast predaja plynu 

veľkým spoločnostiam a tiež odberateľom v segmente malých 

a stredných firiem. Na najbližšie roky preto SE Predaj očakáva 

výrazný nárast predaja zemného plynu koncovým odberate-

ľom.

Rok 2015 opätovne potvrdil, že dodávka plynu je dôležitou 

súčasťou obchodných aktivít spoločnosti a že spoločnosť pô-

vodne zameraná  čisto na elektrinu, dokáže byť efektívna aj 

v oblasti dodávky plynu.

Dodávka energetických služieb
Spoločnosť SE Predaj v roku 2015 pokračovala v realizácii pro-

jektov energetickej efektívnosti. Celkovo v roku v 2015 zreali-

zovala 12 projektov verejného osvetlenia, tri projekty priemy-

selného osvetlenia (z nich jeden bol najväčším EPC projektom 

realizovaným súkromnom priemyselnom sektore na Sloven-

sku) a jeden projekt modernizácie vykurovacieho systému.  

Zoznam obcí, v  ktorých SE Predaj inštalovala nové úsporné 

LED verejné osvetlenie: Dolné Dubové, Dolné Semerovce, 

Hruštín, Kamenica nad Cirochou, Kráľová pri Senci, Kuklov, 

Lehnice, Michal na Ostrove, Pusté Úľany, Sap, Trstená na 

Ostrove, Trstín.

Rok 2015 potvrdil správne smerovanie spoločnosti SE Predaj 

od jednoduchého predaja komodity k predaju komplexných 

energetických služieb. Energetické služby sú veľmi dôležitou 

súčasťou obchodných aktivít SE Predaj a  ich význam bude 

v budúcnosti naďalej výrazne rásť.



31SE PREDAJ I VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Celkové tržby z predaja tovarov a služieb spoločnosti v roku 

2015 dosiahli 253 748 tis. EUR pri celkových nákladoch na ná-

kup tovarov a služieb vo výške 251 576 tis. EUR. Spoločnosť SE 

Predaj dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok pred zda-

nením 1 810 tis. EUR a EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, 

odpismi a amortizáciou) bola na úrovni 1 865 tis. EUR. 

Zásluhu na dosiahnutom hospodárskom výsledku možno pri-

písať viacerým faktorom. SE Predaj si udržal svoje portfólio zá-

kazníkov a navyše do neho pribudli ďalší významní odberate-

lia. Skutočná spotreba zákazníkov nevykazovala veľké rozdiely 

voči plánovanej a takisto odchýlka bola v súlade s očakávanými 

hodnotami. Priaznivý vplyv na hospodársky výsledok mali tiež 

priaznivé ceny elektriny na krátkodobom trhu.

Výška základného imania je 4 505 tis. EUR. Základné imanie 

tvorí peňažný vklad spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 

Účtovnú závierku spoločnosti vypracovala spoločnosť BMB 

Leitner CS, s. r. o., a audit vykonala spoločnosť Ernst & Young 

Slovakia, spol. s r. o. 

Návrh na rozdelenie zisku
Spoločnosť SE Predaj dosiahla v roku 2015 výsledok hospodá-

renia – zisk vo výške 1 419 733,69 EUR, ktorý navrhla rozdeliť 

nasledovne: 

• Započítanie neuhradenej straty minulých rokov:  

939 393,87 EUR

• Výplata podielu na zisku jedinému spoločníkovi:  

459 376,82 EUR 

• Výplata podielov na zisku zamestnancom:  

20 963,00 EUR

5.3. Finančné výsledky spoločnosti 





6. Spoločenská zodpovednosť podnikania
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Nevyhnutnou strategickou súčasťou každej spoločnosti je aj 

zodpovednosť voči prostrediu, v  ktorom pôsobí. Spoločnosť 

SE Predaj sa okrem svojej obchodnej činnosti venuje aj via-

cerým aktivitám a  iniciatívam, ktoré majú celospoločenský 

význam.

K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým 

sa spoločnosť venuje, patria sociálna oblasť, zdravie, kultúra, 

šport a vzdelanie.

Pre SE Predaj je dlhodobo dôležité zachovanie dobrého mena 

a  dobrej povesti. Manažment spoločnosti verí, že kľúčom 

k úspešnému fungovaniu spoločnosti sú otvorenosť, transpa-

rentnosť 

a  vysoká miera informovanosti. Na plnenie týchto cieľov sa 

využívajú dva základné nástroje, ktorými sú Etický kódex a Kó-

dex nulovej tolerancie korupcie. 

O  šírenie zodpovedného a čestného podnikania na trhu s do-

dávkami elektriny sa spoločnosť 

SE Predaj usiluje prostredníctvom Združenia dodávateľov 

energií4, ktorého vznik  iniciovala v roku 2010.

6.1. Podporené projekty 
V roku 2015 spoločnosť SE Predaj podporila viaceré projekty 

v sociálnej oblasti, v oblasti zdravia, kultúry, športu a rozvoja 

vzdelania. Spoločnosť venovala prostriedky do týchto projek-

tov prostredníctvom daru, zmluvy o reklame alebo asignácii 

1,5 % dane.

V sociálnej oblasti a v oblasti zdravia sa pozornosť spoločnos-

ti  sústreďuje na liečbu onkologických pacientov, najmä detí, 

detí s fyzickým postihnutím a detí bez domova a bez rodiny. 

Spoločnosť SE Predaj pravidelne podporuje projekt Dobrý an-

jel, ktorý pomáha rodinám s onkologickými pacientmi, ktoré 

sa ocitli vo finančnej núdzi. Niekoľko rokov tiež podporuje ob-

čianske združenie Aktívny vozík zamerané na pomoc telesne 

postihnutým a pravidelne podporuje benefičné koncerty pre 

telesne a  mentálne postihnuté deti v  rôznych mestách Slo-

venska, ktoré sa v roku 2015 konali v Galante (Chyťme sa za 

ruky), Banskej Štiavnici (OSMIDIV), Novom Meste nad Váhom 

(Dúha v srdci) a v Rožňave (Charitánia). 

Spojenie charity a športového zážitku ponúkol projekt Charity 

Golf Cup 2015 v Tatranskej Lomnici, ktoré spoločnosť SE Pre-

daj podporila už tretí rok po sebe. Výťažok z akcie putoval Na-

dácii KVAPKA NÁDEJE, ktorá pomáha deťom s onkologickými 

ochoreniami  a  Nadácii pre deti Slovenska v  rámci projektu 

Hodina deťom.

V  roku 2015 spoločnosť SE Predaj pokračovala v  spolupráci 

s hokejovou arénou JL Aréna a mestským zimným štadiónom 

v  Liptovskom Mikuláši. Zimný štadión nesie meno Enel aré-

na. V rámci spolupráce s Enel arénou a JL arénou je ambasá-

dorom SE Predaj reprezentačný hokejový brankár Ján Laco. SE 

Predaj rozšírila svoju spoluprácu v tomto regióne aj na pod-

poru neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, ktorej 

poskytla finančné prostriedky na projekty pre mladé hokejové 

talenty v regióne. Spoločnosť takisto pokračovala v spolupráci 

s hokejovou arénou Mariána Gáboríka MG Rink v Trenčíne. 

Okrem sociálnej a  športovej oblasti SE Predaj v  roku 2015 

podporilo aj niekoľko podujatí v oblasti kultúry a komunitné-

ho života.

4 Ďalej aj združenie, ZDE
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6.2. Etický kódex

6.3.  Plán nulovej tolerancie  
korupcie

6.4. Združenie dodávateľov energií 

Spoločnosť SE Predaj sa riadi Etickým kódexom, v ktorom 

sú zakotvené princípy zodpovedného podnikania. Zároveň 

predstavuje záväznú príručku konania pre každého zo za-

mestnancov, dodávateľov a  všetkých, ktorí so spoločnosťou 

SE Predaj spolupracujú. 

Etický kódex obsahuje všeobecné princípy, ktorými sa ria-

dia vzťahy so zainteresovanými stranami, kritériá správania 

sa vo vzťahu ku každej kategórii zo zainteresovaných strán 

a postupy implementácie, ktoré vymedzujú systém riadenia 

na zaistenie dodržiavania a nepretržitého zlepšovania Etické-

ho kódexu. 

Spoločnosť SE Predaj tiež prijala Plán nulovej tolerancie 

korupcie, v  ktorom sú zdôraznené požiadavky na všetky fy-

zické a  právnické osoby s  akýmkoľvek právnym alebo iným 

vzťahom k spoločnosti SE Predaj. Z tohto dôvodu sa vyžaduje 

od zamestnancov čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri 

vykonávaní svojich pracovných činností. Spoločnosť SE Pre-

daj zakazuje akúkoľvek formu korupcie, a  to najmä formou 

prijímania a  poskytovania nezákonných platieb v  peňažnej 

alebo akejkoľvek inej forme s  cieľom získať výhody vo vzťa-

hoch s osobami, ktoré majú akýkoľvek vzťah k spoločnosti.

Združenie dodávateľov elektriny bolo založené v  roku 

2010 a spoločnosť SE Predaj je jedným z  jeho zakladajúcich 

členov. ZDE je záujmovým združením právnických osôb, ktoré 

sa na základe etického kódexu zaväzujú podnikať v dodávke 

elektriny zodpovedne a čestne. Vzhľadom na to, že dodáva-

telia rozšírili svoju činnosť o dodávku plynu, od roku 2012 má 

združenie nový názov a to Združenie dodávateľov energií.

Predmetom jeho činnosti je chrániť práva a  záujmy svojich 

členov – dodávateľov energií na území SR a podporovať roz-

voj konkurenčného prostredia. Cieľom združenia je spoločne 

pôsobiť na trhu s energiami tak,  aby legislatívny a regulačný 

rámec podporoval transparentné a  spravodlivé podmienky 

pre všetkých účastníkov trhu. Takéto podmienky umožnia do-

dávateľom energií čo najlepšie plniť služby súvisiace s dodáv-

kou energií k spokojnosti ich zákazníkov. 

Združenie sa v roku 2015 venovalo viacerým aktivitám, ktoré 

majú vplyv nielen na podnikateľskú aktivitu členov združe-

nia, ale aj dopad na samotných spotrebiteľov energií. Z tohto 

pohľadu je nutné spomenúť predovšetkým aktivity v  oblasti 

zavádzania inteligentných meracích zariadení na území SR. 

Združenie v tomto procese poskytovalo praktické rady a od-

porúčania, tak aby zavádzanie týchto zariadení bolo čo naj-

menej bolestivé pre koncových odberateľov. Združenie taktiež 

poukázalo na legislatívne prekážky, ktoré mali negatívny do-

pad na peňažné toky domácností pri prechode na inteligentné 

meracie zariadenia. Združenie iniciovalo vypracovanie štúdie 

zameranej na finančné zaťaženie dodávateľov v spojitosti s in-

štitútom združenej dodávky elektriny / plynu. Návrhom tej-

to štúdie je spoplatnenie služby, ktorú dodávateľ vykonáva v   

prospech prevádzkovateľov distribučných spoločností - kom-

penzácie pre dodávateľov elektrickej energie od distribučných 

spoločností za  výber regulovaných poplatkov a  zdielanie ri-

zika pri neúhrade záväzkov vyplývajúcich z  regulovaných po-

platkov koncovými odberateľmi. Paralelne s týmito témami sa 

združenie venovalo aj téme zmeny finančného zabezpečenia 

voči OKTE, tak aby sa eliminovalo riziko vzniku neuhradených 

záväzkov zo strany rizikových subjektov voči OKTE. Veľmi aktív-

ne sa združenie zapojilo do pripomienkového konania návrhu 

regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017-2021. Neustá-

lym cieľom Združenia dodávateľov energií je vzdelávanie oby-

vateľstva v oblasti energetiky a tvorba dialógu v energetike na 

národnej úrovni.





7. Ďalšie povinné náležitosti výročnej správy
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7.1.  Udalosti osobitného významu, 
ktoré nastali po skončení 
účtovného obdobia, za ktoré  
sa vyhotovuje výročná správa 

7.2.  Náklady na činnosť v oblasti 
výskumu a vývoja

7.3.  Organizačné zložky účtovnej 
jednotky v zahraničí

Po skončení účtovného obdobia, ku ktorému sa vzťahuje táto 

výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť SE Predaj nemala v roku 2015 žiadne náklady na 

činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.





8. Účtovná závierka spoločnosti 
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Súvaha
k 31. decembru 2015 (v tis. EUR)

Ozna-
čenie

Strana aktív
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

a b c 1 2 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 001   43 951 237   466 980   43 484 257   42 281 997 

A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 002   321 973   175 614   146 359   196 104 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 003   283 239   140 080   143 159   188 697 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 004
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 005   283 239   140 080   143 159   188 697 
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 006
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 007
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 008
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 009
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 010

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 011   38 734   35 534   3 200   7 407 
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 012

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 013
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 014   38 734   35 534   3 200   7 407 
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 015
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 016
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/ 017
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 018
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 019
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 020

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 021

A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 
062A, 063A) - /096A/

022

2.
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených 
účtovných jednotkách (062A) - /096A/

023

3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 024
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 025

5.
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) 
- /096A/

026

6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 027

7.
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - 
/096A/

028

8.
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti 
najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 

029

9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 030
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 031
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053) - /095A/ 032
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 033   26 871 840   291 366   26 580 474   24 768 175 

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 034   1 567 799   1 567 799   755 111 
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 035

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/ 036   193 313 
3. Výrobky (123) - /194/ 037   1 563 567   1 563 567   561 798 
4. Zvieratá (124) - /195/ 038
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 039   4 232   4 232 
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 040

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 041   2 289 088   2 289 088   48 720 
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 042   2 153 528   2 153 528 

1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

043

1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

044

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

045   2 153 528   2 153 528 

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 046
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 047

4.
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám (351A) - /391A/

048

5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ 049
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 050
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 051
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 052   135 560   135 560   48 720 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 053   21 671 302   291 366   21 379 936   19 986 989 
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 054   19 078 444   291 366   18 787 078   17 252 358 

1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

055   2 183 656   2 183 656 

1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 
/391A/

056
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Ozna-
čenie

Strana aktív
Číslo

riadku
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

a b c 1 2 3

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

057   16 894 788   291 366   16 603 422   17 252 358 

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 058
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 059   1 766 336   1 766 336 

4.
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/

060   1 758 081 

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

061

6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ 062
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 063   812 633   812 633   970 155 
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 064
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 065   13 889   13 889   6 395 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 066

B.IV.1.
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 
256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

067

2.
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku  v prepoje-
ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

068

3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 069
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 070

B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 071   1 343 651   1 343 651   3 977 355 
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 072   2 903   2 903   2 181 

2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 073   1 340 748   1 340 748   3 975 174 
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 074   16 757 424   16 757 424   17 317 718 

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 075   1 945 630   1 945 630   994 993 
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 076   180 925   180 925   93 969 
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 077
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 078   14 630 869   14 630 869   16 228 756 
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Ozna-
čenie

Strana pasív
Číslo

riadku
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c 4 5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 079   43 484 257   42 281 997 
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 080   5 435 840   4 016 106 

A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 081   4 505 000   4 505 000 
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 082   4 505 000   4 505 000 

2. Zmena základného imania +/- 419 083     
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 084     

A.II. Emisné ážio (412) 085     
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 086     
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 087   450 500 450 500

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 088   450 500 450 500
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 089   

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 090
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 091

2. Ostatné fondy (427, 42X) 092
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 093

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 094
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 095
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 096

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 097  -939 394
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 098

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 099  -939 394

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

100 1 419 734  -939 394 

B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101   27 831 331   27 310 733 
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102   1 852 481   912 245 

B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104

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

105

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným čtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111   1 847 754   908 995 
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112     
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113     
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114   4 727   3 250 

10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117

B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118     0 
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119     0 

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120     
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 1 630 347     
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122   23 539 115   26 073 673 

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123   23 356 852   22 360 043 

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

124   1 259 592     

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

125     

1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126   22 097 260   22 360 043 
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127     
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128     

4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 
47XA)

129     

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130     
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131   25 573   28 688 
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132   20 169   22 192 
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133   136 521   187 220 
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134   3 475 530   

10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135   
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136   605 595   324 815 

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137   32 559   94 678 
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138   573 036   230 137 

B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139   203 793     
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140     

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141   10 217 086   10 955 158 
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142     

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143   9 964 736   10 955 158 
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144   234 460     
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145   17 890   
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Skutočnosť

Ozna-
čenie

text
Číslo

riadku
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
a b c 1 2

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01   253 748 461   260 428 959 
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02   260 534 565   266 773 214 

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03   141 669 883   146 079 476 
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04     

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05   112 078 578   114 349 483 
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 06   808 456   726 864 
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 07     

VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 08   7   
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 09   5 977 641   5 617 391 
** 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 10   258 684 337   263 491 371 
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11   137 483 022   142 322 433 
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12   486 240   329 017 
C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13     
D. Služby (účtová skupina 51) 14   113 606 990   114 048 731 
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15   858 211   953 188 

E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16   619 803   715 410 
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17     
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18   217 977   215 460 
4. Sociálne náklady (527, 528) 19   20 431   22 318 
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20   1 284   2 057 

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21   49 745   54 810 
G.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22   49 745   54 810 

2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23     
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24     
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25   10 293   96 919 
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26   6 188 552   5 684 216 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27   1 850 228   3 281 843 
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28   2 980 665   4 455 642 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29   8 773   27 739 
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30     

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31     
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32     

2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33     
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34     
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35     

X.1 Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36     

2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 
(666A)

37     

3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38     
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39   8 706   27 731 

XI.1 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40   8 567   27 586 
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41   139   145 

XII. Kurzové zisky (663) 42     
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43     
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44   67   8 

** Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45   48 967   3 522 226 
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46     
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47     

M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48     
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49   13 845   27 

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50     
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51   13 845   27 
O. Kurzové straty (563) 52   28   35 
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53     3 475 530 

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54   35 094   46 634 
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55  -40 194  -3 494 487 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56   1 810 034  -212 644 
R Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57   390 300   726 750 

R.1 Daň z príjmov splatná (591, 595) 58   477 140   728 641 
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59  -86 840  -1 891 
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60     

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61   1 419 734  -939 394 

Výkaz ziskov a strát
za rok končiaci 31. decembra 2015 (v tis. EUR)
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