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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: 0011/2013/S-AP                                                                                 Martin, 21.02.2013 
 

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 EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka, Pribinova 25, 
811 09 Bratislava, IČO: 36 682 071 schvaľuje na obdobie 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 
 
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky 
 
Spoločnosť EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka je organizačnou zložkou 
podniku zahraničného podniku EP ENERGY TRADING, a. s. 
 
Je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmet činnosti zahŕňajú podnikateľské aktivity: 
 

- Elektroenergetika – dodávka elektriny  číslo licencie: 2006E0228 
- Iná činnosť – podľa predmetov činnosti zapísaných v ORSR. 

 
Počet zamestnancov spoločnosti EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka: 
CELKOM:     6 zamestnanci 
VEDÚCI ZAMESTNANEC:     1 zamestnanec 
 
Účtovné princípy a zásady 
 
Spoločnosť vedie účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike, najmä Zákon o účtovníctve č. 431/2001 Z. z. a postupov účtovania 
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ako aj príslušných 
pridružených právnych predpisov. Pri jeho vedení dodržiava všetky účtovné princípy, metódy 
a zásady uvedené v Zákone o účtovníctve. Spoločnosť je platcom DPH a platiteľom 
spotrebnej dane z elektriny.  
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Spoločnosť priraďuje náklady a výnosy k účtovnému obdobiu, s ktorým časovo a vecne 
súvisia bez ohľadu na dátum ich vysporiadania.  
 
Pri oceňovaní majetku a záväzkov uplatňuje zásadu opatrnosti. Do úvahy berie a zohľadňuje 
všetky možné riziká a straty známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
 
Výnosy zaúčtuje pri splnení dodacích podmienok, kedy sa presúvajú významné riziká 
a vlastnícke práva na odberateľa. 
 
Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky a pôžičky – Pohľadávky a záväzky sa v súvahe 
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého 
záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý 
záväzok.  
 
Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Spoločnosť je dodávateľom elektriny koncovým odberateľom. Spoločnosť vedie oddelenú 
účtovnú evidenciu za jednotlivé činnosti: 

1. Dodávka elektriny, 
2. Iné činnosti podľa predmetu podnikania zapísaných v ORSR 

Spoločnosť zvolila strediská na vedenie oddelenej účtovnej evidencie:  
 
111 – dodávka elektriny v domácnosti 
121 – dodávka elektriny mimo domácnosti 
900 – rôzne činnosti 
 
Nákup elektriny sa eviduje na účtoch triedy 5.  
Analyticky je oddelený nákup od domácich dodávateľov a zahraničných dodávateľov. 
Samostatné analytické účty sú zriadené pre veľkoobchod a maloobchod.  
 
Distribúcia elektriny je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom a sleduje sa na 
samostatnom nákladovom účte. 
 
5041140 – Nákup tovaru EE – elektrická energia  
5041130 – Nákup tovaru – el. energia – distribúcia  
5041190 – Nákup tovaru – el. energia – odchýlky a viacnáklady  
 
Predaj elektriny sa eviduje na účtoch účtovnej triedy 6. 
Analyticky je oddelený predaj elektrickej energie a distribúcia elektriny. 
 
6041140 – Tržby za dodávku elektrickej energie  
6041130 – Tržby za tovar – el. energia - distribúcia  
6041190 – Tržby za tovar – el. energia – odchýlky a viacnáklady  
 
Spoločnosť počas roka bude evidovať druhotné náklady na samostatnom všeobecnom 
stredisku “rôzne činnosti”. Na prisúdenie druhotných nákladov, ktoré nie je možno priamo 
priradiť k jednej z predošlých činností vzťahujúcich sa na elektrinu, sa použije pomer 
výnosov z týchto činností ku všetkým výnosom.  
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Pre odpisovanie dlhodobého majetku spoločnosť zvolila, že účtovné odpisy sú zhodné 
s daňovými. Tieto sa riadia Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie kvality a analýz (ďalej 
len „úrad“) bol dňa 01.02.2013 doručený a zaevidovaný pod číslom 6091/2013/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov pre účely vedenia 
evidencie spoločnosti EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka. 

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 
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania 
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov je navrhovateľ - spoločnosť 
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka. 

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 EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 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:  
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 


