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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: 0120/2012/S-AP                                                                                 Martin, 16.08.2012 
 

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  
AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o., Boleráz 919 08, 31 411 011 Boleráz, IČO: 31 411 011 
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. Informácia o činnosti  
 
AMYLUM Slovakia, s.r.o., sa zaoberá premenou kukurice na široký okruh výrobkov 
založených na škroboch, karbohydrátoch a bielkovinách, používaných v potravinárskych, 
priemyselných a iných príbuzných odvetviach. 

Energie potrebné pre výrobu získava spoločnosť použitím fosílneho paliva – zemného plynu 
a spotrebovávaním elektrickej energie z vlastnej výroby a zo siete ZSE - distribúcia. 
Spoločnosť Amylum Slovakia je zásobovaná elektrinou z vlastnej výroby a zo siete 
ZSE distribúcia. Výroba je zabezpečená z teplárne, kde je inštalovaná plynová turbína s max. 
elektrickým výkonom 5,6 MW s integrovaným spalinovým kotlom s prikurovaním 
s celkovým výkonom 30 t pary/hodina. Pre technologické účely sú ďalej inštalované dva 
parné stredotlakové kotle s výkonom 8 a 28 t pary/hodina. Ako palivo sa v turbíne aj kotloch 
využíva zemný plyn. 
Dodávka  elektriny z nadriadenej distribučnej siete ZSE je realizovaná cez dve vstupné linky 
22 kV z rozvodne Smolenice a Trnava.  
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Činnosti v oblasti elektroenergetiky : 
 
Rozsah podnikania :  Výroba elektriny, dodávka elektriny, 
č. povolenia :   2006E 0201 – 3.zmena 
termín začatia výkonu činnosti : 23.3.2006  
doba platnosti povolenia do :  na dobu neurčitú 
   
Okrem podnikania v činnosti výroba a dodávka elektriny vykonáva spoločnosť aj distribúciu 
elektriny a to výhradne pre svoju potrebu, čiže v tejto činnosti spoločnosť nepodniká. 
 
2. Pravidlá pre rozvrhovanie nákladov a výnosov, aktív a pasív a pravidlá pre odpisovanie 
 
Spoločnosť podniká súčasne v oblasti elektroenergetiky (v rámci toho činnosti výroba 
a dodávka) 
 
Spoločnosť sleduje oddelenú účtovnú evidenciu v oblasti elektroenergetiky. Inú činnosť 
podľa § 19 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov spoločnosť 
nevykonáva.  
 
2. 1. Organizačná štruktúra 
              
Výroba elektrickej energie a dodávka elektrickej energie je organizačne začlenená 
do oddelenia utility: 
                                        
Výroba a distribúcia elektrickej energie    
 
NS 1241134002 GT 5.6     
NS 1234134004 Rozvod a distribúcia elektrickej energie   
  
2.2.  Spôsob rozvrhovania a evidencie nákladov a výnosov 
  
Náklady a výnosy sú rozvrhované na samostatné nákladové strediská, ktoré sú vytvorené 
oddelene pre činnosť v oblasti elektroenergetiky – výroba elektrickej energie a dodávka 
elektriny.   
Výnosy sú evidované na samostatných analytických účtoch hlavnej knihy. Pre predaj 
elektrickej energie či už do siete ZSE alebo tretej strane sa používa účet: 
 
602-4955000 Tržby z predaja služieb – elektrická energia 
 
Náklady sú evidované na účtoch: 
 
502-1101500 Spotreba elektrickej energie (priamy náklad) 
502-1101501 Spotreba elektrickej energie (cenový rozdiel) 
502-1101550 Spotreba elektrickej energie (réžia) 
 
Zároveň sú pre účely vnútropodnikového zúčtovania spotreby elektrickej energie z vlastnej 
výroby a zo siete ZSE distribúcia  na vyrábané výrobky použité účty: 
   
93001040 Spotrebovaná elektrická energia 
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2.3.  Spôsob rozvrhovania druhotných nákladov 
 
Druhotné náklady sú náklady, ktoré nie je možné priamo priradiť jednotlivým činnostiam. 
Sú na nákladových strediskách podľa bodu 2.1. a rozvrhované stanoveným podielom: 
                   
A.: Osobné náklady na výrobu, dodávku a distribúciu elektrickej energie 
 70 % výroba EE 
 5 % dodávka EE 
 25 % distribúcia EE  
 
B : Správa BU energie  
 24,5 % výroba EE 
 8,8  % dodávka EE 
 1,7 % distribúcia EE  
  65,0 % ostatné činnosti  
 
Iné náklady sa do sledovaných činností neúčtujú. 
 
2.4.  Spôsob rozvrhovania aktív a pasív 
 
Aktíva pre účely Pravidiel predstavujú výlučne prevádzkové aktíva vo forme dlhodobého 
nehmotného a hmotného majetku. 
 
Evidencia prevádzkových aktív je zabezpečená smernicou o evidencii majetku, 
jeho odpisovaní a pravidlách reprodukcie.  
 
 
Elektroenergetika 
 
Aktíva v oblasti elektroenergetika sú rozvrhované osobitne na činnosť výroba elektriny 
a osobitne na činnosť distribúcia elektriny.  
 
Aktíva sú evidované na samostatných nákladových strediskách pre činnosť výroba elektriny 
aj pre činnosť distribúcia elektriny. 
 
Prevádzkové aktíva predstavuje hmotný majetok, ktorý je vedený sa samostatných kartách 
hmotného majetku a pre účely  rozvrhovania aktív a odpisovania sú identifikované jednotlivé 
karty hmotného majetku súvisiace s výrobou a oddelene s distribúciou elektrickej energie. 
 
2.5. Pravidlá pre odpisovanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
  
Odpisovanie DHM a DNM sa riadi podľa Vnútropodnikovej smernice, ktorá upravuje postup 
odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Dlhodobý hmotný majetok (budovy, haly a stavby; stroje, prístroje a zariadenia) je ocenený 
v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú všetky náklady vynaložené na uvedenie tohto majetku 
do používania. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, 
ktoré zahrňujú náklady na materiál, priame mzdy a režijné náklady priamo súvisiace 
s vytvorením dlhodobého majetku až do jeho zaradenia do používania. 
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Spoločnosť Amylum Slovakia spol. s r.o. pre odpisovanie dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku používa účtovné aj daňové odpisy. 
 
Odpisuje sa na základe plánu odpisov. Odpisy sa účtujú mesačne. 
 
Účtovné odpisy spoločnosti: 
 
Používa sa lineárna metóda odpisovania. 
 
Jednotlivé aktíva sú rozdeleného do odpisových skupín podľa predpokladaného opotrebenia: 
 
 Aktívum Doba odpisovania 
Budovy, haly a stavby 33 rokov 
Stroje, prístroje a zariadenia 15 rokov 
Dopravné prostriedky   4 roky 
Software   3 roky 
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje 2 roky. 
 
Daňové odpisy: 
 
Koeficient odpisov a doba odpisovania DHM a DNM sa určí v zmysle zákona č. 60/2009 Z.z. 
o dani z príjmov.  
 
3. Spôsob vedenia oddelenej evidencie 
 
Spoločnosť je v zmysle § 3 ods. 1 – 5 vyhlášky č. 415/2008 Z. z. zaradená do kategórie „malý 
subjekt“. V zmysle tohto spoločnosť vedie oddelenú evidenciu v obmedzenom rozsahu podľa 
prílohy č. 11 uvedenej vyhlášky.  
 
  
Odôvodnenie: 
 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru strategických analýz (ďalej len „úrad“) 
bol dňa 03.08.2012 doručený a zaevidovaný pod číslom 22698/2012/BA 
návrh pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidlá 
pre odpisovanie pre účely vedenia oddelenej evidencie spoločnosti AMYLUM SLOVAKIA, 
spol. s r.o. 

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 AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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 AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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 
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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 AMYLUM SLOVAKIA,  
spol. 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 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:  
AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o., Boleráz 919 08, 31 411 011 Boleráz 


