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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ 
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07  Bratislava 27 

 
 
 

R O Z H O D N U T I E 

 
Číslo: 0019/2013/S-AP                                                                                 Martin, 22.04.2013 
 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, ako orgán 
príslušný na konanie podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v spojení s § 16 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  
a výnosov a pravidiel  

 
rozhodol 

 
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
tak, že regulovanému subjektu BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská  
cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 597 007 schvaľuje od 1. januára 2013 na neurčitý 
čas pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov  a výnosov: 
 

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov 
 
I. Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti 
 
A. Informácie o činnosti účtovnej jednotky 

 
1. Spoločnosť Business Commercial Finance s.r.o. (ďalej len BCF) je súkromným 

podnikom s výlučne slovenským kapitálom. Je obchodná spoločnosť, ktorej predmet 
činnosti zahŕňa rozsiahlu oblasť aktivít: kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, kúpa tovaru za účelom jeho 
predaja prevádzkovateľom iných živností – veľkoobchod, prenájom nehnuteľných vecí, 
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom, plynárstvo v rozsahu dodávky plynu, elektroenergetika 
v rozsahu dodávka elektriny. 

 
2. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a s postupmi účtovania 
pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie 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. 

 
3. Od roku 2011 sa spoločnosť BCF sa v oblasti energetiky zaoberá dodávkou elektriny 

a plynu na základe platnej licencie číslo: 2009E 0362 – 1z v rozsahu podnikania výroba 
elektriny a dodávka elektriny a licencie na plyn číslo: 2010P 0137 v rozsahu podnikania 
dodávka plynu.  
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B. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá  
pre odpisovanie 
 

1. V zmysle § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach, spoločnosť BCF  vedie oddelenú účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti, 
na ktoré má povolenie.  
 

2. Nákup elektriny sa eviduje na účtoch triedy 5. Analyticky je oddelený nákup elektriny 
od nákladov na  ostatnú hospodársku činnosť spoločnosti. Jeden analytický účet 
je zriadený pre veľkoobchod tak aj pre maloobchod (domácnosti a malé podniky). 
 

3. Distribúcia elektriny je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom a sleduje sa na 
nákladovom účte. 
 

 504200 Nákup tovaru - elektrina 
 

4. Predaj elektriny sa eviduje na účtoch triedy 6. Analyticky je oddelený predaj elektriny 
od ostatných výnosov spoločnosti. Na jednom analytickom účte sa účtuje predaj 
elektriny pre veľkoobchod, maloobchod a domácnosti. 
 

5. Distribúcia zabezpečovaná dodávateľským spôsobom je prefakturovaná 
prostredníctvom výnosového účtu. 
 

 604200 Tržby z predaja elektriny 
 

6. Nákup plynu sa eviduje na účtoch triedy 5. Analyticky je oddelený nákup plynu 
od nákladov na ostatnú hospodársku činnosť spoločnosti. Jeden analytický účet 
je zriadený pre veľkoobchod tak aj pre maloobchod.  
 

7. Distribúcia plynu je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom a sleduje sa na 
nákladom účte.  
 
504100 Nákup tovaru – plyn  

 
8. Predaj plynu sa eviduje na účtoch triedy 6. Analyticky je oddelený predaj plynu 

od ostatných výnosov spoločnosti. Na jednom analytickom účte sa účtuje predaj plynu 
pre veľkoobchod a maloobchod. 
 

9. Distribúcia zabezpečovaná dodávateľským spôsobom je prefakturovaná 
prostredníctvom výnosového účtu. 
 
604100 – Tržby z predaja plynu 
 

10. Druhotné náklady a výnosy spoločné pre viacero činností sa rozvrhujú v pomere 
výnosov z týchto činností. Aktíva spoločnosti sú vedené v účtovníctve v súlade 
so zákonom o účtovníctve a súvisiacimi predpismi. 
 

11. Evidencia aktív sa rozvrhuje pomerom na základe toho k akej činnosti sa vzťahujú. 
 

12. Spôsob odpisovania je stanovený v odpisovom pláne. Všetky odpisy prevádzkových 
aktív sa vzťahujú k dodávke elektriny a plynu. 
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Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej len 
„úrad“) bol dňa 15.11.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 33643/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  
(ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh spoločnosti  
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť 
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. 

Zákon o regulácii v ustanovení § 13 ods. 2 písm. d) upravuje pôsobnosť úradu vo veci 
schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v záujme zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií  sú výrobca elektriny, 
výrobca plynu, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, 
prevádzkovateľ prepravnej siete,  prevádzkovateľ distribučnej siete prevádzkovateľ zásobníka 
podľa uvedeného paragrafu povinní viesť evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach, pasívach, a určiť pravidlá 
na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne 
za každú jednu z činností, ktorú vykonáva v rámci podnikania.            

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív, 
nákladov, výnosov spoločnosťou BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. schválil 
v takom znení, ako ho predložila a ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad       
pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie kvality a analýz, ul. Pavla Mudroňa 45,                   
036 01 Martin, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Ing. Ivan Zachar 
                                                                                    riaditeľ odboru regulácie kvality a analýz 
 
Rozhodnutie sa doručí:  
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica 


