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Správa nezávislého audítora 

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti POZAGAS a.s.: 

 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti POZAGAS a. s. (ďalej len „spoločnosť“), 

ktoré zahŕňajú súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát, výkaz súhrnných ziskov a strát, výkaz 

zmien vo vlastnom imaní a výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a prehľad 

významných účtovných postupov a iné doplňujúce poznámky.  

 

 Zodpovednosť predstavenstva spoločnosti za účtovnú závierku 

  

Predstavenstvo spoločnosti zodpovedá za zostavenie a  verné zobrazenie tejto účtovnej závierky, v súlade  

s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako ich schválila Európska únia. Súčasťou tejto 

zodpovednosti je navrhnúť, implementovať a udržiavať vnútorné kontroly týkajúce sa zostavenia a verného 

zobrazenia účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby; 

zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné postupy, a urobiť odhady primerané daným okolnostiam.  

 

Zodpovednosť audítora 

  

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme 

uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní 

spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná 

závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  

 

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách 

a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora 

vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo 

chyby. Pri zhodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia 

a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť 

vhodné audítorské  postupy, nie vyjadriť názor na efektívnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej 

obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných odhadov vedenia 

spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.  

 

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho 

názoru. 

 

Názor 

  

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 

situáciu spoločnosti POZAGAS a.s. k 31. decembru 2011, a jej výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok, 

ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, 

ako ich schválila Európska únia. 

  

Bratislava, 31. januára 2012 
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V tisícoch EUR Bod 2011  2010 

     

Tržby 4, 5 32 691  32 536 

Odpisy a opravné položky 12, 13 (4 010) ( (5 131) 

Služby  (6 434)  (6 467) 

Spotreba materiálu a energie  (3 201)  (2 909) 

Mzdové náklady 6 (1 320)  (1 288) 

Ostatné prevádzkové náklady, netto 7 (2 935)  (2 948) 

Prevádzkový hospodársky výsledok  14 791  13 793 

     

Finančné výnosy  74  35 

Finančné náklady  (379)  (402) 

Finančné náklady, netto 8 (305)  (367) 

     

Hospodársky výsledok pred zdanením  14 486  13 426 

     

Daň z príjmov 9 (2 785)  (2 571) 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie  11 701  10 855 

     

Zisk na akciu (v EUR) 10 605  561 
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V tisícoch EUR Bod 2011  2010 

     

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie  11 701  10 855 

     

Ostatný súhrnný zisk/(strata)     

Zmena oceňovacích rozdielov z precenenia majetku 12,16 -  (27 479) 

Daňový vplyv precenenia 9 -  5 221 

Ostatný súhrnný zisk/(strata) za rok po zdanení  -  (22 258) 

     

Celkový súhrnný zisk/(strata) za rok  11 701  (11 403) 
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V tisícoch EUR Pozn. 2011  2010 

     

Majetok     

     

Budovy, stavby, stroje a zariadenia 12 198 379  200 881 

Nehmotný majetok 13 2 932  2 992 

Dlhodobý majetok spolu  201 311  203 873 

     

Materiál a náhradné diely  840  680 

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 14 4 409  3 827 

Peňažné prostriedky 15 7 552  7 258 

Obežný majetok spolu  12 801  11 765  

     

Spolu majetok  214 112  215 638 

     

Vlastné imanie a záväzky     

     

Vlastné imanie     

Základné imanie 16.1 43 008  43 008 

Zákonný rezervný fond 16.2  8 602  8 602 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 16.4 107 251  109 135 

Nerozdelené zisky  13 592  13 960 

Vlastné imanie spolu  172 453  174 705 

     

Záväzky     

     

Vydané dlhopisy 17 -  983 

Odložený daňový záväzok 9 28 703  28 227 

Rezerva na likvidáciu a rekultiváciu 18 6 819  6 525 

Výnosy budúcich období  1 104  1 285 

Dlhodobé záväzky spolu  36 626  37 020 

     

Vydané dlhopisy 17 988  986 

Záväzok z dane z príjmov  55  - 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 19 3 815  2 927 

Výnosy budúcich období  175  - 

Krátkodobé záväzky spolu  5 033  3 913 

     

Záväzky spolu  41 659  40 933 

     

Vlastné imanie a záväzky spolu  214 112  215 638 
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v tisícoch EUR  

Základné 

imanie 

Emisné  

ážio 

Zákonný 

rezervný  

fond 

Nerozdelené 

zisky 

Oceňovacie 

rozdiely 

z precenenia 

majetku Spolu 
        

Zostatok k 1. januáru 2010  43 008 3 403 6 787 14 225 134 492 201 915 

Čistý zisk za obdobie   - - - 10 855 - 10 855 

Prídel do zákonného rezervného 

fondu  - (3 403) 3 403 - - - 

Výplata dividend a nadmerného 

rezervného fondu  - - (1 588) (14 218) - (15 806) 

Presun oceňovacích rozdielov (po 

vplyve odloženej dane)  - - - 3 098 (3 098) - 

Ostatný súhrnný zisk/(strata)  - - - - (22 259) (22 259) 

Zostatok k 31. decembru 2010  43 008 0 8 602 13 960 109 135 174 705 

        

Zostatok k 1. januáru 2011  43 008 0 8 602 13 960 109 135 174 705 

Čistý zisk za obdobie  - - - 11 701 - 11 701 

Prídel do zákonného rezervného 

fondu  - - - - - - 

Vyplatené dividendy  - - - (13 953) - (13 953) 

Presun oceňovacích rozdielov (po 

vplyve odloženej dane)  - - - 1 884 (1 884) - 

Ostatný súhrnný zisk/(strata)  - - - - - - 

Zostatok k 31. decembru 2011  43 008 0 8 602 13 592 107 251 172 453 
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v tisícoch EUR   2011  2010 

     

Prevádzková činnosť     

Hospodársky výsledok pred zdanením  14 486  13 426 

Úpravy:     

Odpisy a opravné položky  4 010  5 131 

Kurzové straty/(zisky), netto  13  - 

Úrok z diskontovania rezerv  294  281 

Nákladové/(výnosové) úroky, netto  (4)    84 

Ostatné  (14)  (6) 

Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu  18 785  18 916 

     

Zníženie (zvýšenie) stavu zásob  (160)  (54) 

Zníženie (zvýšenie) pohľadávok   (906)  1 380 

Zvýšenie (zníženie) záväzkov  872  (39) 

Peňažné prostriedky vytvorené prevádzkovou činnosťou  18 591  20 203 

     

Prijaté úroky  73  28 

Zaplatené úroky  (58)  (82) 

Zaplatená daň z príjmov  (1 933)  (2 765) 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  16 673  17 384 

     

Investičná činnosť     

Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku  (1 449)  (2 422) 

Tržby z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku  14  6 

Peňažné toky z investičnej činnosti  (1 435)  (2 416) 

     

Finančná činnosť     

Splátky dlhopisov (vrátane transakčných nákladov)  (991)  (1 321) 

Výplata dividend a nadmerného rezervného fondu  (13 953)  (15 807) 

Peňažné toky z finančnej činnosti  (14 944)  (17 128) 

     

Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov, netto  294  (2 160) 

Stav peňažných prostriedkov k 1. januáru  7 258  9 418 

Stav peňažných prostriedkov k 31. decembru  7 552  7 258 
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1. Všeobecné informácie 

1.1 Opis spoločnosti 

POZAGAS a.s. (ďalej len „POZAGAS“ alebo „spoločnosť“) je akciovou spoločnosťou s registrovaným sídlom 

Malé námestie 1, Malacky, Slovenská republika. Bola založená 7. apríla 1993 a do obchodného registra SR bola 

zapísaná 13. mája 1993. Spoločnosť poskytuje služby podzemného uskladňovania zemného plynu a služby spojené s 

podzemným uskladňovaním zemného plynu. 

 

1.2 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Tieto účtovné výkazy predstavujú riadnu individuálnu účtovnú závierku za POZAGAS a.s. (ďalej len “Spoločnosť”) 

za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011. 

 

1.3 Schválenie účtovnej závierky za rok 2010 

Účtovnú závierku spoločnosti POZAGAS a.s. za rok 2010 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 

25. mája 2011.  

 

1.4 Zamestnanci 

Počet zamestnancov k 31. 12. 2011 31 

Z toho vedúci zamestnanci 3 

 

2. Nové štandardy pre finančné výkazníctvo  

2.1 Aplikácia nových a revidovaných medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo  

V tomto roku Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 

medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu 

medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee 

- IFRIC) pri IASB, ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a boli schválené EÚ s účinnosťou pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2011. 

Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a schválila 

EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie: 

 

 Dodatky k IAS 24 „Zverejnenie spriaznených osôb“ – Zjednodušenie požiadaviek na zverejnenie pre osoby 

spriaznené s vládou a vysvetlenie definície spriaznenej osoby, prijaté EÚ dňa 19. júla 2010 (s účinnosťou pre 

účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),  

 

 Dodatky k IAS 32 „Finančné nástroje: Prezentácia“ – Klasifikácia predkupných práv pri emisii, prijaté EÚ 

dňa 23. decembra 2009 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. februára 2010 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“ – Obmedzené výnimky z vykazovania údajov za minulé účtovné 

obdobia podľa IFRS 7 pre účtovné jednotky uplatňujúce IFRS po prvýkrát, prijaté EÚ dňa 30. júna 2010 (s 

účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2010 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k rôznym štandardom a interpretáciám „Ročný projekt zvyšovania kvality IFRS (2010)“ 

vyplývajúce z ročného projektu zlepšovania kvality IFRS zverejneného dňa 6. mája 2010 (IFRS 1, IFRS 3, 

IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34, IFRIC 13), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť 

znenie, prijaté EÚ dňa 18. februára 2011 (dodatky sa budú vzťahovať na účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 

2010 alebo neskôr, alebo 1. januára 2011 alebo neskôr, v závislosti od štandardu/interpretácie), 
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 Dodatky k IFRIC 14 „IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, 

minimálne požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi“ – Zálohové platby minimálnych 

požiadaviek na krytie zdrojmi, prijaté EÚ dňa 19. júla 2010 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 

1. januára 2011 alebo neskôr), 

 

 IFRIC 19 „Výmena finančných záväzkov za kapitálové nástroje“, prijaté EÚ dňa 23. júla 2010 (s 

účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2010 alebo neskôr. 

 

Uplatnenie týchto dodatkov k existujúcim štandardom nespôsobilo žiadne zmeny v účtovných zásadách Spoločnosti. 

 

K dátumu schválenia týchto finančných výkazov EÚ schválila na vydanie nasledujúce štandardy, 

revidované verzie a interpretácie, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť: 

 

 Dodatky k IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejňovanie“ – Prevody finančného majetku, prijaté EÚ dňa 

22. novembra 2011 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr). 

 

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať pred dátumom ich 

účinnosti. Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov, revidovaných verzií a interpretácií nebude mať 

významný vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia. 

 

V súčasnosti sa štandardy IFRS tak, ako ich prijala EÚ, významne neodlišujú od predpisov schválených Radou pre 

medzinárodné účtovné štandardy (IASB) okrem nasledujúcich štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom 

a interpretáciám, ktoré neboli schválené na použitie k 31. decembru 2011. 

 

 IFRS 9 „Finančné nástroje“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo 

neskôr), 

 

 IFRS 10 „Konsolidovaná účtovná závierka“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2013 alebo neskôr), 

 

 IFRS 11 „Spoločné podnikanie” (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo 

neskôr), 

 

 IFRS 12 „Zverejňovanie podielu v iných účtovných jednotkách“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr), 

 

 IFRS 13 „Oceňovanie v reálnej hodnote“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 

2013 alebo neskôr), 

 

 IAS 27 (revidovaný v r. 2011) „Individuálna účtovná závierka” (s účinnosťou pre účtovné obdobia 

začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr), 

 

 IAS 28 (revidovaný v r. 2011) „Investície do pridružených spoločností a spoločných podnikov“ (s 

účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IFRS 1 „Prvé uplatnenie IFRS“ – Vysoká hyperinflácia a zrušenie pevných termínov pre 

účtovné jednotky uplatňujúce IFRS po prvýkrát (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 

2011 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Prezentácia položiek ostatného súhrnného zisku  

 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2012 alebo neskôr), 

 

 Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov“ – Odložená daň: návratnosť podkladových aktív (s účinnosťou pre 

účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2012 alebo neskôr),  
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 Dodatky k IAS 19 „Zamestnanecké požitky“ – Zlepšenie účtovania o požitkoch po skončení 

zamestnania (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr), 

 

 IFRIC 20 „Náklady na skrývku v produkčnej fáze povrchovej bane“ (s účinnosťou pre účtovné 

obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr). 

 

Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov, dodatkov k existujúcim štandardom a interpretáciám nebude mať 

významný vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia. 

 

Zároveň účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív a záväzkov, ktorého 

zásady EÚ ešte neprijala, zostáva naďalej neupravené. Na základe odhadov Spoločnosti, uplatnenie účtovania 

o zabezpečovacích nástrojoch v súvislosti s portfóliom finančných aktív alebo záväzkov podľa IAS 39 „Finančné 

nástroje: vykazovanie a oceňovanie“ by nemalo významný vplyv na finančné výkazy, ak by sa uplatnilo k dátumu 

ich zostavenia. 

 

3.  Významné účtovné zásady 

a) Vyhlásenie o súlade 

Táto individuálna účtovná závierka bola vypracovaná v súlade s IFRS tak, ako boli schválené na použitie 

v Európskej únii (ďalej len „EÚ”). IFRS tak, ako boli schválené pre použitie v rámci EÚ, sa v súčasnosti 

neodlišujú od IFRS, ktoré boli vydané Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), okrem účtovania 

o zaistení portfólií podľa IAS 39, ktoré nebolo schválené EÚ. Spoločnosť zistila, že účtovanie o zaistení 

portfólií podľa IAS 39 neovplyvní individuálne finančné výkazy, ak bude k súvahovému dňu schválené EÚ. 

 

b) Východiská na zostavenie 

 

Účtovná závierka bola zostavená s predpokladom nepretržitého pokračovania činnosti. 

 

Účtovná závierka bola zostavená na princípe historických nákladov s výnimkou precenenia položiek budov, 

stavieb, strojov a zariadení a niektorých finančných nástrojov. 

 

Účtovné zásady boli Spoločnosťou konzistentne uplatňované a sú jednotné so zásadami uplatňovanými 

v predchádzajúcom roku.  

 

c) Významné účtovné odhady a hlavné príčiny neurčitosti odhadov 

Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje, aby vedenie použilo úsudok, odhady a predpoklady, 

ktoré ovplyvňujú uplatňovanie účtovných zásad a vykázané sumy majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. 

Skutočné výsledky sa môžu od týchto odhadov líšiť. 

Odhady a príslušné predpoklady sú priebežne prehodnocované. Revízie účtovných odhadov sa zaúčtujú 

v období, v ktorom došlo k revízii a v akýchkoľvek budúcich dotknutých obdobiach. 

Informácie o najdôležitejších oblastiach neistoty odhadov a o rozhodujúcich úsudkoch pri uplatňovaní 

účtovných politík, ktoré majú najvýznamnejší vplyvy na sumy uvedené v účtovnej závierke, sú uvedené 

v nasledujúcich poznámkach: 

(i) Finančná kríza a ekonomická recesia 

Vedenie Spoločnosti monitoruje dopad finančnej krízy a ekonomickej recesie na činnosti Spoločnosti. 

Vedenie Spoločnosti verí, že finančná kríza a recesia nemá významný dopad na činnosti Spoločnosti 

vzhľadom na charakter činností, dlhodobé zmluvy uzavreté so zákazníkmi a vzhľadom na limitovanú mieru 

rizika spojenú s využívaním externých zdrojov financovania. 
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(ii) Precenenie budov, stavieb, strojov a zariadení 

Budovy, stavby, stroje a zariadenia sú vykázané v ich precenených hodnotách v súlade s preceňovacím 

účtovným modelom podľa IAS 16, ktorý bol po prvý krát uplatnený k 31. decembru 2009. Precenenie 

majetku v Spoločnosti vykonali nezávislí odhadcovia, ktorý použili prístup reprodukčnej obstarávacej ceny 

zníženej o odpisy. Spoločnosť následne upravila tieto hodnoty aby zohľadnila výnosový prístup na základe 

diskontovaných peňažných tokov odhadnutých Spoločnosťou.  K 31. decembru 2011 Spoločnosť usúdila, že 

precenené hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení nie je potrebné aktualizovať.  

Výsledné vykazované sumy týchto aktív a súvisiace oceňovacie rozdiely z precenenia nepredstavujú 

nevyhnutne hodnoty, za ktoré by tieto aktíva mohli byť alebo budú predané. Reálna hodnota budov, stavieb, 

strojov a zariadení môže byť výrazne ovplyvnená zmenou podmienok na trhu so zemným plynom. 

Existujú neistoty týkajúce sa budúcich ekonomických podmienok, zmien technológií a podnikateľského 

prostredia v odvetví, ktoré môžu prípadne vyústiť do budúcich možných úprav odhadovaných precenených 

hodnôt a životnosti majetku, ktoré môžu významne zmeniť vykazovanú finančnú situáciu, vlastné imanie a 

zisk. Ďalšie informácie sa uvádzajú v pozn. 12.  

 

(iii) Zníženie hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení 

 

Spoločnosť v minulosti vypočítala a zaúčtovala významné čiastky zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov 

a zariadení súvisiacich s potenciálnym znehodnotením jedného objektu na skladovanie zemného plynu. 

Konečné rozhodnutie v tejto záležitosti ešte nebolo prijaté a preto sa predpoklady ohľadne použitia, 

likvidácie alebo predaja majetku môžu zmeniť. Podrobné informácie o znížení hodnoty budov, stavieb, 

strojov a zariadení sa uvádzajú v pozn. 12. 

 

(iv) Rezerva na likvidáciu a rekultiváciu 

 

Účtovná závierka obsahuje významné čiastky, ktoré predstavujú rezervu na likvidáciu a rekultiváciu 

zásobníkových sond a stredísk. Výška rezervy vychádza z odhadov budúcich nákladov a významnou mierou 

ju ovplyvňuje odhad načasovania peňažných tokov a Spoločnosťou odhadovaná výška diskontnej sadzby. 

Rezerva berie do úvahy odhad nákladov na likvidáciu zásobníkových sond a stredísk a uvedenie týchto 

lokalít do pôvodného stavu na základe minulých skúseností a odhadovaných nákladov. Ďalšie informácie sa 

uvádzajú v pozn. 18. 
 
 

d) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 

určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň 

predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri  prevode peňažných prostriedkov z účtu 

zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej 

mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej 

meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná 

banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje 

s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň 

predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu. 
 

e) Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmotný majetok 

(i) Vlastné budovy, stavby, stroje a zariadenia   
 

Spoločnosť k 31. decembru 2011 ako aj k 31. decembru 2010 uplatnila preceňovací model podľa IAS 16 pre 

budovy, stavby, stroje a zariadenia, ktoré sú k 31. decembru 2011 ako aj k 31. decembru 2010 uvádzané 

v súvahe v precenenej hodnote, ktorá predstavuje ich objektívnu hodnotu k dátumu precenenia po odpočte 

prípadných následných oprávok a následných akumulovaných strát z trvalého zníženia hodnoty, a to v súlade 

s preceňovacím účtovným modelom podľa IAS 16. Precenenie bolo prvý krát zaúčtované k 31. decembru 

2009.  
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Precenenie majetku v Spoločnosti vykonal nezávislý znalec (naposledy k 31. decembru 2010), ktorý použil 

prístup reprodukčnej obstarávacej ceny zníženej o odpisy. V súlade s medzinárodnými oceňovacími 

štandardami, Spoločnosť následne vykonala test ekonomickej výkonnosti majetku, v dôsledku ktorého tieto 

hodnoty následne upravila. Výsledkom precenenia aktív bol prebytok na hodnote aktív a súvisiaci nárast vo 

vlastnom imaní, strata z precenenia vo výkaze ziskov a strát a taktiež zmeny v odhadovaných zostatkových 

ekonomických životnostiach týchto aktív. Predpoklady použité v preceňovacom modeli vychádzajú zo 

správy nezávislého znalca. Výsledné vykazované sumy týchto aktív nepredstavujú nevyhnutne hodnoty, za 

ktoré by tieto aktíva mohli alebo budú predané, pričom z toho vyplývajúce rozdiely môžu byť významné. 

Precenenia sa budú vykonávať s dostatočnou pravidelnosťou (najneskôr každých päť rokov) tak, aby sa 

zostatková hodnota významne nelíšila od hodnoty, ktorá by bola vykázaná k dátumu súvahy použitím 

objektívnych hodnôt. K dátumu súvahy Spoločnosť posudzuje, či precenené hodnoty vykázané v účtovníctve 

zodpovedajú reálnym hodnotám. K 31.decembru 2011 Spoločnosť usúdila, že precenenie budov, stavieb, 

strojov a zariadení nie je potrebné aktualizovať.  

 

Prípadný nárast rozdielu z precenenia, ktorý vznikne pri precenení budov, stavieb, strojov a zariadení sa 

zaúčtuje v prospech oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku, pri zohľadnení čiastky, ktorou sa prípadne 

ruší zníženie oceňovacieho rozdielu k tej istej položke majetku predtým zaúčtované a vykázané vo výkaze  

ziskov a strát v predchádzajúcom období; v takom prípade sa nárast účtuje v prospech výkazu ziskov a strát 

vo výške predtým zaúčtovaného zníženia. Zníženie zostatkovej hodnoty vzniknuté v dôsledku precenenia 

takýchto budov, stavieb, strojov a zariadení sa účtuje na ťarchu výkazu ziskov a strát v čiastke, ktorá 

prevyšuje prípadný zostatok na účte oceňovacích rozdielov z precenenia majetku v súvislosti 

s predchádzajúcim precenením tejto položky majetku. Odpisovanie precenených budov, stavieb, strojov 

a zariadení sa vykazuje ako náklad vo výkaze ziskov a strát. Pri následnom predaji alebo vyradení 

preceneného majetku sa príslušný prebytok z precenenia, ktorý zostane na účte oceňovacích rozdielov, 

prevedie priamo do nerozdeleného zisku.  

 

Cena aktív vytvorených vlastnou činnosťou zahŕňa náklady na materiál, priame mzdové náklady a pomernú 

časť režijných výrobných nákladov.  

 

(ii) Nehmotný majetok 

 

Položky nehmotného majetku sú uvádzané v obstarávacej cene po odpočítaní oprávok (pozri nižšie) a strát 

z poklesu hodnoty . 

 

(iii) Dodatočné náklady 

 

Dodatočné náklady spojené s údržbou existujúcich budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku, 

s výnimkou aktivovaných budúcich nákladov na likvidáciu a rekultiváciu (viď. bod (v) nižšie) sú aktivované 

len v prípade, ak zvyšujú budúci ekonomický úžitok daného majetku. Všetky ostatné náklady sú vykázané vo 

výkaze ziskov a strát v momente ich vzniku. 

 

(iv) Odpisy 

 

Budovy, stavby, stroje a zariadenia a nehmotný majetok sú odpisované počas ich odhadnutej doby životnosti. 

Odpisy sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím rovnomerného odpisovania. Pozemky sa 

neodpisujú. Odhadnuté doby životnosti jednotlivých položiek majetku sú nasledovné: 

 

 Rok končiaci sa 

 31. decembra 2011 31. decembra 2010 

Budovy a zariadenia na skladovanie plynu 12 – 80 rokov 12 – 80 rokov 

Plynová poduška 100 – 1000 rokov 100 – 1000 rokov 

Stroje a zariadenia 8 – 20 rokov 8 – 20 rokov 

Ostatný dlhodobý majetok 4 – 8 rokov 4 – 8 rokov 
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(v) Aktivované budúce náklady na likvidáciu a rekultiváciu 

 

Aktivované budúce náklady na likvidáciu a rekultiváciu predstavujú budúce náklady na demontáž a 

likvidáciu stavieb, sond a zariadení týkajúcich sa podzemného zásobníka zemného plynu a taktiež na 

rekultiváciu súvisiacich pozemkov. 

 

(vi) Plynová poduška 

 

Plynová poduška predstavuje plyn, ktorý je nevyhnutný na prevádzkovanie podzemných zásobníkov 

zemného plynu. Jeho odťaženie by narušilo prevádzkyschopnosť podzemných zásobníkov. Plynová poduška 

sa vykazuje ako súčasť hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení podzemných zásobníkov zemného plynu. 

 

f) Nederivátové finančné nástroje 

 

Nederivátové finančné nástroje zahŕňajú: 

 

(i) pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky,  

(ii) peňažné prostriedky a ich ekvivalenty, 

(iii) vydané dlhopisy, 

(iv) záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky. 

 

Nederivátové finančné nástroje sú prvotne zaúčtované v reálnej hodnote plus akékoľvek transakčné náklady, 

ktoré je k nim možné priamo priradiť. Následne po prvotnom zaúčtovaní sú nederivátové finančné nástroje 

vedené metódou amortizovanej obstarávacej ceny s využitím metódy efektívnej úrokovej miery, po 

odpočítaní akýchkoľvek strát zo zníženia hodnoty (pozri účtovný postup (h)), pričom úrokové náklady sa 

vykazujú na základe efektívneho nákladu.  

 

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty tvoria peňažné prostriedky a okamžite dostupné vklady, uvedené 

jednak v súvahe a vo výkaze o peňažných tokoch. 

 

g) Zásoby 

Zásoby, najmä náhradné diely a nakúpený plyn, sú vykázané v obstarávacej cene, resp. čistej realizačnej 

hodnote, podľa toho, ktorá je nižšia. Čistá realizačná hodnota predstavuje odhadovanú obvyklú predajnú 

cenu, zníženú o odhadované odbytové náklady. Ocenenie náhradných dielov je založené na princípe first-in-

first-out (FIFO), ocenenie nakúpeného plynu je založené na princípe váženého aritmetického priemeru. 

 

h) Zníženie hodnoty majetku 

Ku každému dátumu súvahy je posudzovaná účtovná hodnota majetku okrem zásob (pozri účtovnú zásadu 

(g)) a odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovnú zásadu (n)), a taktiež potenciálne dôvody zníženia ich 

hodnoty. Ak takéto dôvody existujú, odhadne sa realizačná hodnota majetku. Strata zo zníženia hodnoty je 

vykázaná vždy, keď je účtovná hodnota majetku alebo jednotky generujúcej peňažné toky vyššia ako jeho 

realizačná hodnota. Straty zo zníženia hodnoty sú zúčtované vo výkaze ziskov a strát, okrem precenených 

položiek budov, stavieb, strojov a zariadení, kde sa postupuje podľa účtovnej zásady (e).  

 

i) Akciový kapitál a dividendy 

Kmeňové akcie sú klasifikované ako vlastné imanie. Dividendy sú účtované ako záväzok v období, v ktorom 

sú deklarované. 

 

j) Zamestnanecké plnenia 

Spoločnosť nespravuje žiadne penzijné fondy. Povinné príspevky do štátom garantovaných dôchodkových 

fondov sa vykazujú ako náklady v čase ich vzniku vo výkaze ziskov a strát. 
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k) Rezervy 

 

Rezervy sú vykázané v súvahe vtedy, keď má Spoločnosť zákonnú, respektíve konštruktívnu povinnosť, 

ktorá vyplýva z minulých udalostí, a zároveň je pravdepodobný úbytok ekonomického úžitku na splnenie 

týchto povinností. V prípade, že je jej vplyv významný, rezerva sa vypočíta ako diskontované očakávané 

budúce peňažné toky pred zdanením, ktoré zohľadňujú súčasnú trhovú hodnotu peňazí a tam, kde je to 

vhodné, aj prípadné riziká špecifické pre daný záväzok. 

 

l) Tržby zo zmlúv o skladovaní 

 

Tržby zo zmlúv o uskladnení plynu sú účtované do výkazu ziskov a strát podľa časového rozlíšenia v súlade 

s uzavretými zmluvami.  

 

m) Náklady 

 

(i) Splátky operatívneho prenájmu 

 

Splátky vyplývajúce z operatívneho prenájmu sa účtujú do výkazu ziskov a strát rovnomerne počas doby 

trvania prenájmu.  

 

(ii) Čisté finančné náklady 

 

Čisté finančné náklady zahŕňajú úroky platené z úverov a pôžičiek vypočítané metódou efektívnej úrokovej 

miery, úrok z diskontovania dlhodobých rezerv a kurzové straty a zisky, ktoré sú vykázané vo výkaze ziskov 

a strát. 

 

Výnosové úroky sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát na báze časového rozlíšenia berúc do úvahy efektívny 

výnos z daného majetku.  

 

n) Daň z príjmov 

 

Daň z príjmov z hospodárskeho výsledku za obdobie pozostáva zo splatnej a odloženej dane. Daň z príjmov 

je vykázaná vo výkaze ziskov a strát. Splatná daň pozostáva z očakávaného daňového záväzku zo 

zdaniteľného príjmu za dané obdobie, pričom sa použila sadzba dane platná ku dňu, ku ktorému sa účtovná 

závierka zostavuje, a z prípadnej úpravy daňového záväzku z minulých rokov. 

 

Odložená daň je vypočítaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich 

daňovou základňou. Výška zaúčtovanej odloženej dane závisí od očakávaného spôsobu realizácie alebo 

vyrovnania účtovných hodnôt majetku a záväzkov, pričom sa použila sadzba dane s použitím sadzby dane 

platnej ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

 

Odložená daňová pohľadávka je vykázaná iba vo výške, v akej je pravdepodobné, že budú v budúcnosti 

existovať zdaniteľné zisky, oproti ktorým bude možné túto pohľadávku použiť. V prípade, že nie je 

pravdepodobné, že sa daňová úľava súvisiaca s odloženou daňovou pohľadávkou zrealizuje, je táto 

pohľadávka v danom rozsahu odpísaná.  

 

Prípadná dodatočná daň z príjmov, ktorá vzniká z rozdelenia dividend, sa účtuje v tom istom čase ako 

záväzok vyplatiť príslušné dividendy. 

 

o) Porovnateľné údaje 

 

Niektoré porovnateľné údaje boli preklasifikované tak, aby boli porovnateľné s údajmi uvedenými v účtovnej 

závierke bežného roka. 
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4. Tržby 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Poskytovanie služieb uskladňovania plynu a služieb spojených 

s uskladňovaním plynu 32 691  32 536 

 

Tržby sú účtované na základe zmlúv o uskladňovaní zemného plynu a o poskytovaní služieb spojených 

s uskladňovaním zemného plynu uzatvorených so zákazníkmi. Ceny sú denominované v Euro a tiež závisia od 

vývoja niektorých štatistických ukazovateľov makroekonomického vývoja.  

 

 

5. Informácie o segmentoch 

 

IFRS 8 požaduje, aby prevádzkové segmenty boli identifikované na základe interných reportov o komponentoch 

Spoločnosti, ktoré sú pravidelne kontrolované hlavnými „decision makers“ (predstavenstvo), s cieľom alokovať 

zdroje do segmentov a hodnotiť ich výkonnosť. Spoločnosť usúdila, že jej podnikanie zahŕňa len jeden prevádzkový 

segment, ktorým je skladovanie zemného plynu pre zákazníkov a poskytovanie súvisiacich služieb.  

 

Spoločnosť vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, kde sa tiež nachádzajú všetky jej dlhodobé aktíva 

a kde generuje výnosy z prevádzkovej činnosti.  

 

Spoločnosť v rokoch 2011 a 2010 poskytla služby podzemného uskladňovania zemného plynu a služby spojené s 

podzemným uskladňovaním zemného plynu trom spoločnostiam v skupinách akcionárov a niekoľkým tretím 

osobám. S výnimkou jedného zákazníka v roku 2011, podiel každého zákazníka na celkových tržbách Spoločnosti v 

rokoch 2011 a 2010 presiahol 10% (pre účely tejto vety sa za samostatného zákazníka považuje aj skupina 

zákazníkov, ktorí sú podľa informácií Spoločnosti pod spoločnou kontrolou). 

 

 

6. Mzdové náklady 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Mzdy 808  810 

Povinné sociálne poistenie a ostatné sociálne náklady 316  285 

Odmeny členom riadiacich orgánov 196  193 

Celkom 1 320  1 288 

 

Priemerný počet zamestnancov počas roka končiaceho 31. decembra 2011 bol 31, z toho vedúcich pracovníkov 3 

a administratívno-technických pracovníkov 28 (2010: 32, z toho vedúci pracovníci 3, administratívno-technickí 

pracovníci 29). 

 

 

7. Ostatné prevádzkové náklady, netto 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Údržba dlhodobého hmotného majetku 2 362  2 379 

Poistenie 334  349 

Ostatné 239  220 

Celkom 2  935  2  948 
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8. Finančné náklady, netto 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Výnosové úroky (73)  (28) 

Kurzové zisky (1)  (7) 

Finančné výnosy (74)  (35) 

    

Kurzové straty 15  8 

Nákladové úroky 68  111 

Úrok z diskontovania rezerv na likvidáciu a rekultiváciu (pozri 

pozn.18) 294  281 

Ostatné 2  2 

Finančné náklady 379  402 

    

Finančné náklady, netto 305  367 

 

9. Daň z príjmov 

 

9.1 Daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Splatná daň 2 310  2 244 

Odložená daň  475  327 

 2 785  2 571 

9.2 Odsúhlasenie štatutárnej a efektívnej daňovej sadzby 

v EUR  2011  2010 

         

Hospodársky výsledok pred zdanením    14 486    13 426 

         

Daň z príjmov vo výške 19%  19,0%  2 752  19,0%  2 551 

Vplyv trvalých rozdielov, netto  0,2%  33  0,2%  20 

    2 785  19,2%  2 571 

 

Štatutárna sadzba dane z príjmov platná v roku 2011 a 2010 bola 19%. 

 

9.3 Odložená daň z príjmov 

 

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú najvýznamnejšie položky odložených daňových záväzkov a pohľadávok, ktoré 

spoločnosť vykázala a ich pohyb v priebehu bežného a minulého účtovného obdobia: 

 

 

1. január 

2011 
 

V prospech (na 

ťarchu) vlastného 

imania bežného 

obdobia 

 

V prospech (na 

ťarchu) zisku 

bežného obdobia 

 
31. december 

2011 

        

Odpisy dlhodobého majetku (2 848)  -  (622)  (3 470) 

Vplyv precenenia majetku (26 057)  -  -  (26 057) 

Rezerva na likvidáciu 

a rekultiváciu 
617  -  56  673 

Iné 61  -  90  151 

Celkom (28 227)  0  (476)  (28 703) 
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1. január 

2010 
 

V prospech (na 

ťarchu) vlastného 

imania  bežného 

obdobia 

 

V prospech (na 

ťarchu)  zisku 

bežného obdobia 

 
31. december 

2010 

        

Odpisy dlhodobého majetku (2 457)  -  (391)  (2 848) 

Vplyv precenenia majetku (31 278)  5 221  -  (26 057) 

Rezerva na likvidáciu 

a rekultiváciu 
554  -  63  617 

Iné 60  -  1  61 

Celkom (33 121)  5 221  (327)  (28 227) 

10. Zisk na akciu 

Zisk na akciu sa vypočítava ako podiel čistého zisku po zdanení pripadajúceho na akcionárov spoločnosti 

POZAGAS a váženého priemerného počtu akcií v obehu v príslušnom roku. 

11. Náklady na služby audítora 

Náklady za služby audítorskej spoločnosti  zahŕňajú audit účtovných závierok (13 tis. EUR) a účtovno-daňové 

poradenstvo (1 tis. EUR). 
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12. Budovy, stavby, stroje a zariadenia 

v tisícoch EUR Pozemky Budovy a stavby 
Stroje 

a zariadenia 

Aktivované budúce náklady 

na likvidáciu a rekultiváciu  

(pozri bod 18) 

Nedokončené 

investície 
Spolu 

Rok končiaci sa 31.decembra 2010       

       

Začiatočná zostatková cena 701 186 836 39 751 3 328 791 231 407 

Prírastky 17 - 9 - 1 981 2 007 

Zaradenie do používania - 326 1 891 - (2 217) - 

Úbytky  - (26) - - - (26) 

Odpisy  - (1 766) (3 212) (50) - (5 028) 

Precenenie v prospech/(na ťarchu) vlastného imania  (13) (21 887) (5 579) - - (27 479) 

Konečná zostatková cena 705 163 483 32 860 3 278 555 200 881 

       

Stav k 31. decembru 2010       

Obstarávacia cena 705 163 483 32 860 3 278 555 200 881 

Oprávky a opravné položky  - - - - - - 

Zostatková cena 705 163 483 32 860 3 278 555 200 881 

 

Rok končiaci sa 31.decembra 2011       

       

Začiatočná zostatková cena  705 163 483 32 860 3 278 555 200 881 

Prírastky - - - - 1 127 1 127 

Zaradené do používania - 97 1 086 - (1 183) - 

Úbytky - - - - - - 

Odpisy - (1 567) (2 012) (50) - (3 629) 

Konečná zostatková cena 705 162 013 31 934 3 228 499 198 379 

       

Stav k 31. decembru 2011       

Obstarávacia cena 705 163 580 33 946 3 278 499 202 008 

Oprávky a opravné položky   (1 567) (2 012) (50) - (3 629) 

Zostatková cena 705 162 013 31 934 3 228 499 198 379 

       

Zostatková cena k 31. decembru 2011 v historických 

cenách 640 54 807 6 796 3 228 499 65 970 
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Spoločnosť Boston Consulting Group, nezávislý odhadca, vykonala k 31. decembru 2009 precenenie budov, stavieb, 

strojov a zariadení na základe pozorovaného stavu a reprodukčných obstarávacích cien aktív, s odvolaním sa na 

záznamy o aktuálnych trhových transakciách s podobnými položkami majetku a metodológie odhadu reprodukčnej 

obstarávacej ceny. Reprodukčné obstarávacie ceny vychádzajú z nákladov na obstaranie Moderného ekvivalentu 

aktíva (MEA) a sú odhadom zostatkovej hodnoty aktíva z nákladov na obstaranie MEA, doby životnosti a veku 

existujúcich aktív (metodika Reprodukčnej obstarávacej ceny zníženej o odpisy). Spoločnosť v súlade 

s Medzinárodnými oceňovacími štandardami vykonala test ekonomickej výkonnosti majetku, v dôsledku ktorého 

tieto hodnoty následne upravila. K 31. decembru 2010 bolo precenenie aktualizované. K 31. decembru 2011 

Spoločnosť usúdila, že precenenie nie je potrebné aktualizovať.  

V roku 2004 geologicko-ložiskový výskum uskutočnený na jednom z uskladňovacích objektov zásobníka zemného 

plynu Spoločnosti preukázal rozdiel oproti evidovanému stavu plynovej podušky. Zostatková hodnota majetku tohto  

uskladňovacieho objektu zásobníka predstavuje k 31. decembru 2011 1 600 tis. EUR (31. december 2010: 1 627 tis. 

EUR). Prevádzka tohto uskladňovacieho objektu zásobníka je v súčasnosti obmedzená a  existuje neistota ohľadom 

jeho potenciálneho znehodnotenia. 

 

13. Nehmotný majetok 

 

v tisícoch EUR Softvér 

Ostatný 

nehmotný 

majetok 

Nedokončené 

investície 

Poskytnuté 

preddavky 
Spolu 

Obstarávacia cena      

Zostatok k 1. januáru 2010 967 193 2 262 136 3 558 

Prírastky - - 441 - 441 

Úbytky - - - - - 

Zaradenie do užívania 127 378 (369) (136) - 

Zostatok k 31. decembru 2010 1 094 571 2 334 - 3 999 

      

Zostatok k 1. januáru 2011 1 094 571 2 334 - 3 999 

Prírastky - - 321 - 321 

Úbytky - - - -  

Zaradenie do užívania 231 2 296 (2 527) - - 

Zostatok k 31. decembru 2011 1 325 2 867 128 - 4 320 

      

Odpisy a zníženie hodnoty majetku      

Zostatok k 1. januáru 2010 (761) (144) - - (905) 

Odpisy za účtovné obdobie (50) (52) - - (102) 

Úbytky - - - - - 

Zostatok k 31. decembru 2010 (811) (196) - - (1 007) 

      

Zostatok k 1. januáru 2011 (811) (196) - - (1 007) 

Odpisy za účtovné obdobie (99) (282) - - (381) 

Úbytky - - - - - 

Zostatok k 31. decembru 2011 (910) (478) - - (1 388) 

      

Zostatková hodnota      

K 1. januáru 2010 206 49 2 262 136 2 653 

K 31. decembru 2010 284 374 2 334 - 2 992 

      

K 1. januáru 2011 284 374 2 334 - 2 992 

K 31. decembru 2011 415 2 389 128 - 2 932 

 

Spoločnosť uzatvorila s významným obchodným partnerom zmluvu o spolupráci pri rozvoji skladovacích kapacít, 

pričom v tejto súvislosti zaúčtovala počas roku 2011 spolu 217 tis. EUR (2010: 329 tis. EUR) ako obstaranie 

dlhodobého majetku.  
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14. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Pohľadávky z obchodného styku  3 734  3 193 

Náklady budúcich období 112  86 

Daňové pohľadávky 497  331 

Ostatné pohľadávky 66  217 

Celkom 4 409  3 827 

15. Peňažné prostriedky 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Bankové účty 7 548  7 257 

Pokladňa 4  1 

Celkom 7 552  7 258 

16. Vlastné imanie a fondy 

16.1 Základné imanie  

Výška základného imania Spoločnosti k 31. decembru 2011 je 43 007 906 EUR (31. december 2010: 43 007 906 

EUR). 

 

K 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 bolo základné imanie Spoločnosti splatené v plnom rozsahu.  

 

Menovité hodnoty a počty jednotlivých druhov akcií sú nasledovné:  

 

 31 December 2011 31 December 2010 

Typ akcií Počet akcií 

Menovitá 

hodnota 

(EUR) 

Celkom 

(EUR) 
Počet akcií 

Menovitá 

hodnota 

(EUR) 

Celkom 

(EUR) 

Zaknihované, na meno 19 285 2 230 43 005 550 19 285 2 230 43 005 550 

Zaknihované, na meno 71 33,19 2 356 71 33,19 2 356 

Spolu 19 356  43 007 906 19 356  43 007 906 

 

Všetkým akciám prináležia hlasovacie práva podľa ich podielu na základnom imaní. 

Akcie Spoločnosti boli k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 vlastnené spoločnosťami Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s. (35%), NAFTA a.s. (35%) a GDF INTERNATIONAL SAS (30%).  

Držitelia kmeňových akcií majú nárok na dividendy v prípade, ak bolo rozhodnuté o ich vyplatení.  

16.2 Zákonný rezervný fond 

 

Spoločnosť je povinná tvoriť zákonný rezervný fond v minimálnej výške 10% z hospodárskeho výsledku po zdanení 

(ročne) až do dosiahnutia minimálnej výšky 20% upísaného základného imania (kumulovaný zostatok). V rozsahu, 

v ktorom sa zákonný rezervný fond vytvára povinne, môže byť zákonný rezervný fond použitý iba na krytie strát 

a nemôže byť distribuovaný akcionárom.  

 

16.3 Dividendy 

 

K 31. decembru 2011 a 31. decembru 2010 Spoločnosť neevidovala žiadne záväzky z dividend. V roku 2011 

Spoločnosť vyplatila svojim akcionárom na základe ich podielu na vlastnom imaní dividendy vo výške  

13 953 tis. EUR zo zisku za rok 2010 a nerozdeleného zisku  (2010: vyplatené dividendy vo výške 14 218 tis. EUR). 

Výplata dividend nemá žiadne daňové dôsledky, keďže platná sadzba dane z dividend je 0 %.  
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Dividendy na akciu sú nasledovné: 

 

Typ akcií Počet akcií 

Menovitá 

hodnota 

(EUR) 

Celkom 

(EUR) 

Dividendy na 

akciu k  

31.12.2011 

 (EUR) 

Dividendy na  

akciu k  

31.12.2010 

(EUR) 

Zaknihované, na meno 19 285 2 230 43 005 550 723 737 

Zaknihované, na meno 71 33,19 2 356 11 11 

Spolu 19 356  43 007 906   

16.4 Rezervy z precenenia 

Spoločnosť usúdila, že neexistujú jasné pravidlá alebo legislatíva o potenciálnom rozdelení čiastok zahrnutých v 

rezervách z precenenia. Rezervy z precenenia majetku nie sú okamžite k dispozícii na rozdelenie akcionárom 

spoločnosti. Časti rezervy z precenenia sú každoročne presunuté do nerozdeleného zisku podľa rozdielov medzi 

odpismi z precenených hodnôt a pôvodných obstarávacích hodnôt majetku. Rezervy z precenenia sú presunuté do 

nerozdeleného zisku aj pri predaji majetku, vklade majetku do  podniku alebo likvidácii majetku. Tieto transfery do 

nerozdeleného zisku sú rozdeliteľné. 

 

17. Úročené úvery a pôžičky 

 

Táto poznámka poskytuje informácie o zmluvných podmienkach úročených úverov a pôžičiek Spoločnosti. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa vystavenia Spoločnosti úrokovému riziku sú uvedené v bode č.20.  

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Dlhodobé záväzky    

Vydané dlhopisy -  983 

Celkom -  983 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Krátkodobé záväzky    

Vydané dlhopisy 988  986 

Celkom 988  986  

 

Spoločnosť dňa 30. septembra 2009 vydala dlhopisy v celkovej menovitej hodnote 3 300 000 EUR. Dňa 

12. novembra 2009 boli dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov 

v Bratislave. Dlhopisy sú splatné postupne, s konečnou splatnosťou 30. septembra 2012. Splatnosť dlhopisov je 

uvedená v časti 20.2 poznámok o riadení rizika likvidity. Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou 3M 

EURIBOR + marža 2,00 % p.a. Na základe vydaného prospektu cenných papierov je Spoločnosť okrem iného 

povinná dosahovať nasledovné finančné ukazovatele: 

- pomer dlh (bankové úvery a výpomoci a vydané dlhopisy) k vlastnému imaniu nikdy nepresiahne úroveň 

0,75 

- vlastné imanie Spoločnosti bude vždy najmenej 40 miliónov EUR  

- koeficient úrokového krytia, definovaný ako pomer EBITDA (výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

plus odpisy) k nákladovým úrokom v minimálnej výške 10,0 

- pomer vlastného imania k celkovým pasívam vo výške minimálne 0,50 

 

Spoločnosť spĺňala uvedené požiadavky od dátumu vydania dlhopisov až do 31. decembra 2011. 
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Účtovné a reálne hodnoty úročených úverov a pôžičiek sú nasledovné: 

 

v tisícoch EUR 2011 2011 2010 2010 

 Účtovná 

hodnota 

Reálna 

hodnota 

Účtovná 

hodnota 

Reálna 

hodnota 

     

 Vydané dlhopisy 988 988  1 969 1 969 

18. Rezerva na likvidáciu a rekultiváciu 

Spoločnosť vykonala štúdiu s cieľom určiť potrebu rekultivácie sond a  iných zariadení súvisiacich s podzemným 

zásobníkom zemného plynu, ako aj technické, právne a finančné aspekty takýchto záväzkov k rekultivácii, pričom 

významne prehodnotila odhady použité predtým. Určenie budúcich nákladov na rekultiváciu lokality zahŕňa 

nasledovné odhady: 

 

- technické odhady súčasných nákladov; 

- odhady a predpoklady, ako napr. reálna diskontná sadzba (1.5% p.a.) 

- dátumy platby očakávaných nákladov na rekultiváciu sú založené na ekonomických predpokladoch doby 

životnosti príslušných zariadení.  

 

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované pohyby rezervy na likvidáciu a rekultiváciu: 

 

v tisícoch EUR    

    

Zostatok k 31. decembru 2009   6 244 

Úrok z diskontovania   281 

Zostatok k 31. decembru 2010   6 525 

    

Úrok z diskontovania   294 

Zostatok k 31. decembru 2011   6 819 

 

Očakáva sa, že zásobníkové sondy sa budú likvidovať po skončení ich životnosti (roky 2071-78). V rozsahu 

stanovenom právnymi predpismi je Spoločnosť povinná demontovať zásobníkové sondy, vykonať sanáciu 

kontaminovanej pôdy, rekultivovať okolitú oblasť a uviesť ju do pôvodného stavu. 

 

Odpis súvisiacich aktivovaných budúcich nákladov na likvidáciu a rekultiváciu v roku 2011 bol zaúčtovaný vo 

výške 51 tis. EUR (2010: 51 tis. EUR) (pozri poznámku 12).  

 

Diskont použitý pri zaúčtovaní rezervy na rekultiváciu a likvidáciu je rozpúšťaný počas doby životnosti rezervy a je 

zahrnutý vo výkaze ziskov a strát ako finančná položka v rámci finančných nákladov. V roku 2011 bolo zaúčtované 

rozpustenie diskontu vo výške 294 tis. EUR (2010: 281 tis. EUR) (pozri poznámku 8).  

 

19. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Záväzky z obchodného styku 2 839  2 240 

Daňové záväzky 12  26 

Krátkodobé rezervy 738  255 

Ostatné záväzky a výdavky budúcich období 226  406 

Celkom 3 815  2 927 

 

Krátkodobé rezervy k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 predstavujú rezervu na vyrovnanie energetických 

hodnôt plynu. 
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20. Riadenie finančných rizík a finančné nástroje 

Úverové riziko, riziko likvidity a trhové riziko vzniká v bežnej podnikateľskej činnosti Spoločnosti a tiež pri 

používaní finančných nástrojov.  

 

Podstatou filozofie Spoločnosti pri riadení rizík je identifikovať a analyzovať tie riziká, ktorým je Spoločnosť 

vystavená, nastavovať vhodné limity a kontrolu takýchto rizík ako aj monitorovať riziká a dodržiavanie stanovených 

limitov. Spoločnosť sa pomocou školení a dodržiavania noriem riadenia usiluje o rozpracovanie disciplinovaného a 

konštruktívneho kontrolného prostredia, v ktorom všetci zamestnanci chápu svoje úlohy a povinnosti. 

 

20.1 Úverové riziko 

Úverové riziko predstavuje riziko finančných strát Spoločnosti, ak by niektorý zákazník alebo zmluvná strana 

konkrétneho finančného nástroja nedodržala svoje záväzky; úverové riziko sa týka hlavne pohľadávok od 

zákazníkov Spoločnosti.  

 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

 

Angažovanosť Spoločnosti voči úverovému riziku je ovplyvnená hlavne individuálnymi charakteristikami 

jednotlivých zákazníkov a  plynárenským odvetvím, v ktorom pôsobia všetci zákazníci. Každý nový zákazník je 

z pohľadu dôveryhodnosti analyzovaný samostatne. Potom mu Spoločnosť ponúkne platobné podmienky, ktoré sú 

v súlade s jej prevádzkovým poriadkom. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky sa týkajú hlavne 

uskladňovania zemného plynu a poskytovania služieb spojených s uskladňovaním zemného plynu. Spoločnosť 

v súvislosti s obchodnými a ostatnými pohľadávkami nevyžaduje ručenie, avšak od zákazníkov môže byť 

požadované vystavenie bankovej záruky v prospech Spoločnosti. 

Maximálna angažovanosť voči úverovému riziku  

 

Účtovná hodnota finančného majetku vykázaného vo finančných výkazoch, po odpočítaní strát zo zníženia hodnoty, 

predstavuje maximálnu angažovanosť Spoločnosti voči úverovému riziku, bez ohľadu na hodnotu akéhokoľvek 

prijatého zabezpečenia.  Úverové riziko je sústredené hlavne v Európskej únii.  

Straty zo zníženia hodnoty 

 

Väčšina zákazníkov obchoduje so Spoločnosťou už niekoľko rokov a k žiadnym stratám počas uvedeného obdobia 

nedošlo. K 31. decembru 2011 Spoločnosť evidovala pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti do 30 dní 

vo výške 607 tis. EUR, avšak všetky tieto pohľadávky boli do dátumu schválenia týchto finančných výkazov 

splatené v plnej sume, preto Spoločnosť k 31. decembru 2011 nezaúčtovala žiadne opravné položky k pohľadávkam 

z obchodného styku.  

 

K 31. decembru 2010 neboli žiadne pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti. 

Záruky 

 

Spoločnosť neposkytuje finančné záruky. 

 

20.2 Riziko likvidity 

Riziko likvidity spočíva v tom, že Spoločnosť nebude schopná splniť svoje záväzky v deň ich splatnosti. Prístup 

Spoločnosti k riadeniu likvidity spočíva v tom, aby mala v čo najväčšej miere dostatok peňažných prostriedkov na 

splnenie svojich záväzkov v deň ich splatnosti, a to tak za riadnych ako aj sťažených podmienok bez toho, aby jej 

vznikli neprijateľné straty alebo aby riskovala poškodenie svojho dobrého mena. Spoločnosť má k dispozícii 

dostatočné peňažné prostriedky na pokrytie prevádzkových nákladov v priebehu roka. Potenciálny nepriaznivý 

dopad mimoriadnych okolností, ktoré nie je možné primerane predvídať, ako napríklad prírodné katastrofy, je krytý 

poistnými zmluvami Spoločnosti. 
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Nižšie sú uvedené zmluvne dohodnuté splatnosti finančných záväzkov, vrátane úhrady úrokov, s výnimkou dopadu 

vzájomných zápočtov: 

 

31. december 2011       

       

v tisícoch EUR       

Nederivátové finančné 

záväzky  

Účtovná 

hodnota 

Zmluvné 

peňažné 

toky  

6 mesiacov 

alebo menej 

6-12 

mesiacov 

1-2 

roky 

2-5 

rokov 

Viac než 

5 rokov 

        

Vydané dlhopisy 988 1 017 18 999 - - - 

Záväzky z obchodného styku 

a ostatné záväzky 3 815 3 815 3 815 - - - - 

Celkom 4 803 4 832 3 833 999  - - 

 

31. december 2010       

       

v tisícoch EUR       

Nederivátové finančné 

záväzky 

Účtovná 

hodnota 

Zmluvné 

peňažné 

toky  

6 mesiacov 

alebo menej 

6-12 

mesiacov 

1-2 

roky 

2-5 

rokov 

Viac než 

5 rokov 

        

Vydané dlhopisy 1 969 2 055 30 1 012 1 013  - 

Záväzky z obchodného styku 

a ostatné záväzky 2 927 2 927 2 927 - - - - 

Celkom 4 896 4 982 2 957 1 012 1 013   

 

20.3 Trhové riziko 

 

Trhové riziko spočíva v tom, že zmeny trhových cien ako napríklad zmeny výmenných kurzov, zmeny úrokových 

sadzieb alebo zmeny cien akcií ovplyvnia výnosy Spoločnosti alebo hodnotu finančných nástrojov, ktoré vlastní. 

Úlohou riadenia trhového rizika je riadiť a kontrolovať trhové riziko v rámci prijateľných parametrov a 

optimalizovať pri danom riziku návratnosť. 

 

20.4 Úrokové riziko 

Výnosy Spoločnosti z prevádzkových činností a peňažné toky z prevádzkových činností nezávisia od zmien 

úrokových sadzieb na trhu. Spoločnosť v priebehu roka 2011 nevlastnila žiadny významný úročený majetok, okrem 

krátkodobých bankových úložiek. Vydané dlhopisy Spoločnosti sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou, čím sú 

vystavené riziku zmeny úrokových sadzieb.  Spoločnosť sa v súčasnosti voči tomuto riziku nezabezpečuje. 

 

 

Úrokový profil úročených finančných nástrojov Spoločnosti k závierkovému dňu bol nasledovný: 

 

v tisícoch EUR Účtovná hodnota 

 2011  2010 

Nástroje s pevnou úrokovou sadzbou    

Termínované vklady v bankách 4 490  3 500 

Celkom 4 490   3 500 

    

Nástroje s pohyblivou úrokovou sadzbou    

Vydané dlhopisy 988  1 969 

Celkom 988  1 969 
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20.5 Kurzové riziko  

 

Spoločnosť je po zmene svojej funkčnej meny zo slovenskej koruny na euro od 1. januára 2009 vystavená 

kurzovému riziku len v minimálnej miere. Toto riziko vzniká pri niektorých nákupoch tovarov a služieb v inej mene 

ako euro, ktoré v priebehu roka 2011 predstavovali spolu 434 tis. EUR.  

 

Spoločnosť sa v súčasnosti nezabezpečuje proti kurzovému riziku. 

 

20.6 Reálna hodnota finančného majetku a záväzkov 

 

Reálna hodnota peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, pohľadávok z obchodného styku a ostatných 

pohľadávok, ako aj záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov je približne rovnaká ako ich účtovná 

hodnota, vzhľadom na krátkodobý charakter týchto finančných nástrojov. Spoločnosť neúčtuje o reálnej hodnote 

finančného majetku a finančných záväzkov s fixnou úrokovou sadzbou cez výkaz ziskov a strát alebo cez vlastné 

imanie, preto by zmena úrokovej sadzby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neovplyvnila 

hospodársky výsledok alebo vlastné imanie Spoločnosti.  

 

Podľa vedenia Spoločnosti je reálna hodnota vydaných dlhopisov približne rovnaká ako účtovná hodnota, ktorá 

predstavuje amortizované náklady pomocou metódy efektívnej úrokovej miery.  

 

20.7 Riadenie kapitálu 

 

Zásadou predstavenstva Spoločnosti je udržiavať silnú kapitálovú základňu tak, aby bola zabezpečená udržateľnosť 

budúceho rozvoja podnikania a aby si Spoločnosť zachovala dôveru investorov, veriteľov a trhu  a mieru dividend 

vyplácaných akcionárom. Spoločnosť v roku 2010 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov znížila 

výšku rezervného fondu na jeho minimálnu výšku vyžadovanú zákonom, pričom rozdiel vo výške 1 588 tis. EUR 

bol vyplatený akcionárom Spoločnosti. Nenastala žiadna zmena v štruktúre akcionárov, ani v prístupe Spoločnosti k 

riadeniu kapitálu. 

 

 

21. Podmienené záväzky 

  

21.1 Dane 

Daňové prostredie, v ktorom Spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od bežnej daňovej legislatívy a praxe s 

relatívne nízkym počtom precedensov. Pretože daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad daňových zákonov, 

existuje riziko, že daňové úrady môžu požadovať úpravy základu dane. Daň z príjmov na Slovensku sa vyberá od 

každého daňového subjektu, a teda neexistuje koncept zdaňovania skupiny alebo daňových úľav v rámci skupiny. 

Daňové orgány v Slovenskej republike majú rozsiahlu právomoc interpretácie platných daňových zákonov, v 

dôsledku čoho môžu dospieť k nečakaným výsledkom daňových kontrol. Výšku potenciálnych daňových záväzkov 

súvisiacich s týmito rizikami nie je možné určiť.  

 

Daňové priznania ostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že 

určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie 

tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú daňové priznania 

Spoločnosti za roky 2006 až 2011 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. 

 

21.2 Investičné výdavky 

K 31. decembru 2011 mala Spoločnosť v tejto súvislosti uzavreté zmluvy na obstaranie investičného majetku 

v hodnote, ktorá nie je významná. 

 

21.3 Energetická legislatíva týkajúca sa skladovania zemného plynu a cenová regulácia 

Primárnu legislatívu v oblasti plynárenstva predstavujú predovšetkým zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalšími všeobecne záväznými 
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právnymi predpismi v odvetví. V zmysle platnej legislatívy je Spoločnosť povinná umožniť nediskriminačný prístup 

do podzemných zásobníkov plynu a k využívaniu služieb skladovania zemného plynu. V zmysle aktualizovanej 

legislatívy podliehajú ceny za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na plynárenské sezóny od 1. mája 2010 

cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Cenová regulácia je vykonávaná určením 

maximálnej ceny, ktorá je stanovená na základe analýzy porovnania cien za uskladňovanie plynu vo vybraných 

členských štátoch EÚ.  

 

22. Spriaznené osoby 

 

Spriaznené osoby Spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré majú schopnosť kontrolovať alebo vykonávať podstatný 

vplyv na Spoločnosť pri realizovaní finančných a prevádzkových rozhodnutí, alebo členovia predstavenstva, 

dozornej rady a vedenie Spoločnosti.  

 

Spriaznené osoby Spoločnosti predstavujú najmä akcionári Spoločnosti (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 

NAFTA a.s. a GDF INTERNATIONAL SAS) a spoločnosti z ich skupín podnikov, členovia predstavenstva, 

dozornej rady  a vedenie Spoločnosti.  

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., GDF SUEZ S.A. a NAFTA a.s. sú odberatelia, ktorým Spoločnosť počas 

rokov 2011 a 2010 poskytovala služby podzemného uskladňovania zemného plynu a služby spojené 

s uskladňovaním zemného plynu. NAFTA a.s. dodávala pre Spoločnosť zemný plyn a poskytovala Spoločnosti aj 

služby prevádzkového charakteru. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodával pre Spoločnosť zemný plyn. 

 

Obchody medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami sa uskutočňujú za obvyklých trhových podmienok a za 

obvyklé ceny. 

 

22.1 Transakcie so spoločnosťami 

 

V roku 2011 nákupy služieb, materiálu  a investícií od spriaznených osôb dosiahli 10 468 tis. EUR  (2010:  

10 729 tis. EUR) a predaj spriazneným osobám tvoril viac ako dve tretiny celkových tržieb počas obidvoch období. 

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31. decembru 2011 boli vo výške 2 510 tis. EUR (k 31. decembru 2010:  

2 777 tis. EUR). 

Záväzky voči spriazneným osobám k 31. decembru 2011 boli vo výške 2 147 tis. EUR (k 31. decembru 2010: 

2 083 tis. EUR). 

 

22.2 Transakcie s členmi predstavenstva, dozornej rady a vedením Spoločnosti 

 

Spoločnosť nie je angažovaná v žiadnych významných alebo nezvyčajných transakciách s členmi predstavenstva, 

dozornej rady a vedením Spoločnosti. 

 

Celkové mzdy, odmeny a sociálne poistenie zahrnuté v “mzdových nákladoch” sú (pozri poznámku 6): 

 

v tisícoch EUR 2011  2010 

    

Predstavenstvo a dozorná rada 240  205 

Výkonné vedenie  228  222 

Celkom 468  427 
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23. Dodatočné informácie podľa slovenských štatutárnych požiadaviek ku individuálnej účtovnej závierke 

zostavenej podľa IFRS 

 

 

23.1. Členovia orgánov spoločnosti k 31. decembru 2011 

 

Orgán Funkcia Meno a priezvisko 

   

Predstavenstvo predseda Pierre Poncik  

 podpredseda Ladislav Goryl  

 člen Mária Bronišová 

 člen Norbert Enzensberger 

 člen Gilles Henry Joffre 

 člen Szilárd Kása 

   

Dozorná rada predseda Bruno Leray 

 člen Róbert Merva 

 člen Martin Hollý  

   

Výkonné vedenie generálny riaditeľ Ivan Vaškor  

 riaditeľ pre ekonomiku a financie Adrián Bódis 

 riaditeľ pre prevádzku a rozvoj Ján Kovár  

23.2 Neobmedzené ručenie 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti. 

23.3 Konsolidovaná účtovná závierka 

Spoločnosť poskytuje údaje pre konsolidáciu spoločnostiam v skupine (akcionárom). Konsolidované účtovné 

závierky sú uložené na nasledovných adresách: 

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

GDF INTERNATIONAL SAS, 1 Place Samuel de Champlain, 924 00 Courbevoie, Francúzsko. 

 

23.4 Spôsob a výška zaplateného poistného dlhodobého hmotného majetku 

 

Predmet poistenia Druh poistenia 
Výška poistného  

2011 2010 

Osobné automobily havarijné poistenie, povinné zmluvné 

poistenie 7 7 

Dlhodobý hmotný 

majetok 

poistenie proti živelným pohromám, 

odcudzeniu,  

poistenie prerušenia prevádzky 269 278 

 

23.5 Výskumná a vývojová činnosť 

 

Položka 2011 2010 

   

Náklady na výskum 57 51 

Neaktivované náklady na vývoj - - 

Aktivované náklady na vývoj (041, 012) - - 

 

Podstatnú časť nákladov na výskum predstavujú výskumné práce na sondách a uskladňovacích objektoch 

podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba.  
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24. Udalosti po dátume súvahy 

 

Po 31. decembri 2011 a do dňa schválenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by 

významne ovplyvnili majetok a záväzky Spoločnosti. 

 

 


