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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0004/2016/S-AP
Č.sp.: 631-2016-BA

Martin 08.02.2016

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 znení neskorších predpisov 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 pre odpisovanie
rozhodol
podľa § 15 ods. 1 až 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu Stredoslovenská energetika, a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 zrušuje rozhodnutie
č. 0044/2013/S-AP zo dňa 24.07.2013 a schvaľuje na neurčitý čas pravidlá pre rozvrhovanie
aktív a pasív, nákladov a výnosov:

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov
Spoločnosť podniká v nasledovných činnostiach:
- výroba elektriny
(číslo povolenia na vykonávanie regulovanej činnosti: 2005E 0059 - 5. zmena),
- dodávka elektriny pre domácnosti a mimo domácnosti
(číslo povolenia na vykonávanie regulovanej činnosti: 2005E 0059 - 5. zmena),
- dodávka plynu pre domácnosti a mimo domácnosti
(číslo povolenia na vykonávanie regulovanej činnosti: 2009P 0131 - 2. zmena),
- poskytovanie služieb v oblasti projektov energetickej efektívnosti,
- poskytovanie služieb outsourcingu,
- poskytovanie iných činností podľa predmetu podnikania.
Organizačné členenie
V nadväznosti na rozšírenie predmetu podnikania o ďalšie činnosti, ako aj zmenu
organizačnej štruktúry od 31.12.2015, sa bude rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina (ďalej len SSE, a.s.) riadiť
nasledovnými pravidlami.
Činnosti Dodávka elektriny pre domácnosti, Dodávka elektriny mimo domácnosti, Dodávka
plynu odberateľovi plynu v domácnosti, Dodávka plynu mimo domácnosti sú v rámci
organizačnej štruktúry spoločnosti SSE, a.s. zaradené do divízie Obchod a služby. Výroba
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elektriny je organizačne začlenená na divíziu Stratégia a rozvoj podnikania (ďalej len
činnosti). V rámci divízií majú jednotlivé činnosti priradené samostatné nákladové strediská,
na ktorých sa evidujú všetky náklady a výnosy.
Na tieto strediská sa evidujú všetky prvotné náklady a výnosy (náklady účtovnej triedy 5
a výnosy účtovnej triedy 6), ktoré sa dajú priamo priradiť na jednotlivé činnosti.
V rámci druhotného okruhu (účty triedy 8) sú preúčtované výkony ostatných organizačných
jednotiek spoločnosti SSE, a.s. poskytujúcich služby jednotlivým činnostiam na nákladové
strediská činností. Tieto výkony sú preúčtované na základe schválených alokačných kľúčov
pre príslušný kalendárny rok.
Aktíva
Na účtoch aktív je hmotný a nehmotný majetok priradený k činnostiam s ktorými priamo
súvisí. Činnosti výroba elektriny, dodávka plynu a elektriny mimo domácnosti majú priamo
priradený majetok. Činnosti dodávka elektriny pre domácnosti a dodávka plynu pre
domácnosti nemajú priradený žiadny majetok
Pre regulovanú činnosť Výroba elektriny je na účtoch aktív zaúčtovaný investičný majetok
priamo slúžiaci na výrobu elektriny.
Na účtoch aktív sú priradené pohľadávky z fakturácie výkonov za jednotlivé činnosti.
Pasíva
Na účtoch pasív sú priradené externé záväzky priamo súvisiace s nákupom výkonov a služieb
ako aj prevádzkou priradených aktív k jednotlivým činnostiam.
Záväzky vyplývajúce z nákladov na alokované vnútropodnikové služby nie sú vyčíslené
a priradené na jednotlivé činnosti.
Výnosy
Na účtoch výnosov sú priradené výnosy z jednotlivých činnosti.
Náklady
Nákup elektriny a Náklady na distribúciu a systémové služby
Pre činnosť Dodávka elektriny pre domácnosti a Dodávka elektriny mimo domácnosti
náklady na nakúpenú elektrinu vychádzajú z priamych nákupných kontraktov dohodnutých
s jednotlivými dodávateľmi elektriny pre jednotlivé činnosti.
Náklady súvisiace s distribúciou elektriny a prevádzkou systému (poplatky za distribúciu
a systémové služby) nakúpené od prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Operátora
krátkodobého trhu s elektrinou za účelom poskytovania integrovanej ceny odberateľom
elektriny v domácnosti sú špecificky priradené k jednotlivým činnostiam.
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Nákup plynu a Náklady na distribúciu plynu
Alokované náklady na nakúpený plyn pre činnosti Dodávku plynu odberateľovi plynu
v domácnosti, a Dodávka plynu mimo domácnosti vychádzajú z priamych nákupných
kontraktov dohodnutých s jednotlivými dodávateľmi plynu pre jednotlivé činnosti. Ostatné
náklady spojené s nákupom plynu sú alokované na jednotlivé činnosti v zmysle dohodnutých
alokačných pravidiel.
Náklady súvisiace s distribúciou plynu (distribučné poplatky fakturované prevádzkovateľom
distribučnej sústavy) nakúpené od prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom
poskytovania integrovanej ceny, sú špecificky priradené k jednotlivým činnostiam.
Náklady na výrobu elektriny
Na stredisko Výroba elektriny sú priamo účtované náklady spojené s vlastníctvom
prevádzkových aktív slúžiacich na výrobu elektriny (napr. nájomné za vodné diela, dane
z nehnuteľnosti a majetku, náklady na údržbu a opravy).
Náklady na služby poskytované ostatnými útvarmi spoločnosti SSE, a.s.
Vnútropodnikové výkony poskytované útvarmi spoločnosti SSE, a.s. pre jednotlivé činnosti
sú priradené na príslušné nákladové strediská jednotlivých činností v rámci druhotného
okruhu, na základe platných alokačných kľúčov.
Cena výkonu je stanovená na základe plánovaných úplných vlastných nákladov organizačnej
jednotky. Úplné vlastné náklady poskytovateľa sú alokované na príjemcov služby na základe
schválených alokačných kľúčov pre príslušné obdobie. Použité alokačné kľúče sú navrhnuté
v závislosti od druhu a charakteru činností poskytovateľa pre jednotlivých príjemcov služieb
tak, aby pravdivo zobrazovali realitu.
Výkony poskytované podpornými útvarmi SSE, a.s., ktoré je možné priamo priradiť
na jednotlivé činnosti sú priradené priamo na príslušné strediská jednotlivých činnosti.
Ostatné výkony sú priradené na strediská divízie Obchod a služby, a Stratégia a rozvoj
podnikania, ktorých úplné vlastné náklady sú následne alokované na jednotlivé činnosti
na základe pomeru výnosov z jednotlivých činnosti k celkovým výnosom.
Alokačné kľúče sú nastavené v informačnom systéme, kde je nastavené automatické
rozúčtovanie nákladov poskytovateľa služby na príjemcov.
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z jednotlivých činností sa riadi stanovenými
pravidlami pre tvorbu opravných položiek v rámci spoločnosti SSE, a.s. Náklady s tým
spojené nie sú priamo priradené na príslušné činnosti.
Odpis pohľadávok
Odpis pohľadávok z jednotlivých činnosti sa riadi stanovenými pravidlami pre odpis
pohľadávok v rámci spoločnosti SSE, a.s. Náklady s tým spojené nie sú priamo priradené
na príslušné činnosti.
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Investície
K jednotlivým činnostiam mimo činnosti Výroba elektriny nie sú priamo priradené žiadne
investície.
Pre regulovanú činnosť Výroba elektriny sú priamo priradené investičné prostriedky, ktoré
sa účtujú a priraďujú na prevádzkové aktíva spojené s výrobou elektriny.
Pravidlá odpisovania
Pre jednotlivé činnosti mimo činnosť Výroba elektriny nie sú definované pravidlá
odpisovania, pretože pre tieto činnosti nie je priamo priradený žiadny hmotný a nehmotný
majetok.
Majetok je priradený na organizačnú jednotku, ktorá poskytuje službu pre príslušnú činnosti.
Odpisy z tohto majetku vstupujú do ocenia vnútropodnikových služieb (ocenenie úplnými
vlastnými nákladmi), ktoré sú následne alokované na jednotlivé činnosti na základe
schválených alokačných kľúčov. Odpisovanie tohto majetku sa riadi stanovenými pravidlami
pre odpisovanie v rámci spoločnosti SSE, a.s.
Pravidlá odpisovania hmotného a nehmotného majetku pre činnosť Výroba elektriny sa riadi
stanovenými pravidlami pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v rámci
spoločnosti SSE, a.s. Náklady s tým spojené sú priamo alokované na činnosť Výroba
elektriny.
Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej
len „úrad“) bol dňa 01.02.2016 doručený a zaevidovaný pod číslom 3670/2016/BA
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia
oddelenej evidencie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (ďalej len „Stredoslovenská energetika, a.s.“).
Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) konanie o vecnej regulácii začalo na návrh
spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.
Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť
Stredoslovenská energetika, a.s.
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 (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“) 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 oddelenú evidenciu
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch,
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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.
Podľa § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 sú povinné predložiť úradu nové pravidlá
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov v lehote do 30 dní odo dňa zmeny
rozsahu podnikania v energetike podľa § 8 alebo do 30 dní odo dňa zmeny v spôsobe
rozvrhovania aktív, pasív, nákladov, výnosov.
Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii na konanie podľa tohto zákona
sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 33 ods. 2, ak sa v konaní
vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň sa účastníkovi
konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad po preskúmaní predloženého návrhu pravidiel na rozvrhovanie aktív, pasív,
nákladov, výnosov spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. 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:
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
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