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

ROZHODNUTIE
Číslo: 0069/2012/S-AP

Martin, 17.07.2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor strategických analýz, ako orgán príslušný
na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. uu) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z. z. v spojení
s § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona
č. 283/2008 Z. z. vo veci schvaľovania pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov a pravidiel pre odpisovanie
rozhodol
podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že regulovanému subjektu
Central Clearing Counterparty, a.s. - organizačná zložka, Kollárovo námestie 20, 811 06
Bratislava, IČO: 36 858 447 schvaľuje na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
tieto pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá pre odpisovanie:

Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov
a pravidlá pre odpisovanie
1.

Informácie o činnosti

Central Clearing Counterparty, a.s. – organizačná zložka (ďalej len „Organizačná zložka“)
je organizačnou zložkou zahraničnej právnickéj osoby Central Clearing Counterparty, a.s.,
Rybná 14, 110 05 Praha 1 (ďalej len „Zahraničná právnická osoba“).
Činnosť dodávateľa elektriny vykonáva vyššie uvedená Zahraničná právnická osoba
prostredníctvom svojej Organizačnej zložky na základe povolenia vydaného ÚRSO
č. 2008E 0315 pre obchodovanie so slovenskou elektrinou na burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. (ďalej len „energetická burza“).
2.

Pravidlá rozvrhovania nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie

2.1. Spôsob priraďovania a evidenci prvotných nákladov a výnosov, aktív a pasív,
ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou.
O vystavených a prijatých faktúrach za nákup a predaj elektriny se účtuje na rozvahové účty
(395xx), pretože se nejedná o nákup tovaru za účelom jeho predaja (a tvorby zisku),
ale o technické vysporiadanie obchodu uzatvoreného na energetickej burze mezi dvomi
nezávislými účastníkmi obchodovania s elektrinou.
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Účtovný predpis:
1. Prijatá faktúra
2. Vydaná faktúra
3. Interný doklad

MD 395xx; 343
MD 311
MD 395yy
MD 321

D 321
D 395xx; 343
D 311
D 395yy

Vysvetlivky:
311 Odberatelia
312 Dodávatelia
395xx účet vnútorného zúčtovania fyzickej dodávky elektriny
395yy účet vnútorného zúčtovania platieb za fyzickú dodávku elektriny
343 účet DPH
2.2. Spôsob členenia prvotných nákladov, ktoré sú spoločné aj pre ostatné činnosti
(napr. podľa výnosov, podľa počtu pracovníkov, ...) - spoločnosť nevykonáva viac
činností ako je dodávka elektriny.
2.3. Spôsob členenia druhotných nákladov a výnosov, které nie je možné jednoznačne
priradiť jednotlivým činnostiam (napr. percentuálnym pomerom k dosiahnutým
výnosom príslušnej činnosti) - spoločnosť nevykonáva viac činností ako je dodávka
elektriny.
2.4. Spôsob členenia aktív a pasív, ktoré sú využívané pre viacero činností, vrátane činností
v elektroenergetike, resp. plynárenstve - spoločnosť nevykonáva viac činností ako
je dodávka elektriny.
2.5. Pravidlá odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý súvisí
s príslušnou činnosťou v elektroenergetike alebo plynárenstve – spoločnosť nemá
v evidencii majetok.
3.

Spôsob vedenia oddelenej evidencie

Spoločnosť vedie oddelenú evidenciu podľa § 3 ods. 4 vyhlášky úradu č. 415/2008 Z. z.
a vedie účtovnú evidenciu podľa príslušných príloh č. 1-10 vyhlášky.
Príloha č. 1 : účtovná osnova
Účet
Názov účtu
3115300
Odberatelia - fyz. dodávky EE - exportované dáta
3215300
Dodávatelia - fyz. dodávky EE - exportované dáta
3435111
DPH-vstup - 20% - PLNÝ nár.- Prij. zdan. plnenia
3435219
DPH-výstup - 20% - Fakturácia za zdan. plnenie
3435800
Zúčtovanie DPH
3435131
DPH-vstup - 20% - PLNÝ nár. - Samovymerané služby JČS EU
3435230
DPH-výstup - 20% - Samovymerané služby JČS EU
3955200
Vnútorné zúčt. dodávok EE - exportované dáta
3955300
Vnútorné zúčt. platieb za EE - exportované dáta
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Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“)
bol dňa 21.06.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 17696/2012/BA
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti Central Clearing
Counterparty, a.s. - organizačná zložka.
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“)
správne konanie začalo na návrh spoločnosti Central Clearing Counterparty, a.s.
- organizačná zložka.
Podľa § 15 ods. 2 zákona o regulácii účastníkom konania vo veci schvaľovania
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie
je navrhovateľ - spoločnosť Central Clearing Counterparty, a.s. - organizačná zložka.
Zákon o regulácii v znení zákona č. 283/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.8.2008
v ustanovení § 5 ods. 1 písm. uu) úradu rozšíril pôsobnosť vo veci schvaľovania pravidiel
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie.
Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) 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 a prevádzkovateľ zásobníka podľa uvedeného paragrafu povinní
viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú 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 a pravidiel na odpisovanie spoločnosťou Central Clearing
Counterparty, 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 strategických 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 strategických analýz
Rozhodnutie sa doručí:
Central Clearing Counterparty, a.s. - organizačná zložka, Kollárovo námestie 20,
811 06 Bratislava
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