
 

 

Výro čná správa 

SPV100, s. r. o. 

za rok 2016  



 

 

O spolo čnosti 

Obchodné meno, právna forma a sídlo 

 
obchodné meno:  SPV100 

právna forma:      spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

sídlo:   Priemyselná 1 
031 01 Liptovský Mikuláš 

 
Spoločnosť SPV100, s. r. o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 25. apríla 2012 a do obchodného registra bola 
zapísaná 9. júna 2012 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka č. 82011/B).  

 

Predmet činnosti 

 
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú dodávka a distribúcia elektrickej energie.  

 

Identifika čné údaje 
 

názov:   SPV100, s. r. o. 
sídlo:   Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01 
IČO:    46694463  
DIČ:    2023549858 
IČ DPH:                SK2023549858 
Číslo účtu:    2942459543/1100 
IBAN:   SK74 1100 0000 0029 4245 9543 
Obchodný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 82011/B  
Telefón:                +421 41 519 2628            E-mail:   sse@sse.sk 
Mobil :   +421 907 702 761            Internet:  www.sse.sk 

 
 

Vedenie spolo čnosti 

Konatelia 
Ing. Vladimír Beníček                                                          do 31.marca.2017 
Ing. Radomír Rajčáni   

 
  od 1. apríla 2017 

 Ing. Pavol Mertus   
 
  od 1. apríla 2017 

 JUDr. Marián Cesnek   
 
  od 1. apríla 2017 

 
 

 
Spoločnosť koná prostredníctvom ktorýchkoľvek dvoch (2) konateľov konajúcich spoločne.  

1.  Aktivity spolo čnosti 
 

   Spoločnosť je primárne  zameraná na distribúciu a dodávku elektriny prostredníctvom miestnej distribučnej 
spoločnosti v Liptovskom Mikuláši (ďalej len MDS_LM). Poskytujeme komplexné služby našim zákazníkom 
a individuálne pristupujeme k ich požiadavkám. Ročne spoľahlivo dodávame okolo 6000 MWh elektriky. 
   Našim odberateľom optimalizujeme náklady na elektriku, nastavenie veľkosti ističov, preberáme zodpovednosť 
za dodržiavanie účinníka siete v požadovaných parametroch, garantujeme zmluvnú cenu počas celého zvoleného 
obdobia. 
 
Životné prostredie 

 
Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie je pravidelne monitorovaný a spĺňa všetky požiadavky európskej aj 
slovenskej legislatívy.  



 

 

Príloha č.1 Správa nezávislého audítora a individuálna ú čtovná závierka k 31. decembru 2016, zostavená pod ľa 
účtovných štandardov platných v Slovenskej republike 

 
                             Správa nezávislého audítora 

                                                    k účtovnej závierke zostavenej                                                                         
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016 

                       SPV100, s.r.o. Priemyselná 1  
                        031 0l Liptovský Mikuláš  
                                     IČO: 46 694 463 

                                                    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 82011/B, 

 FINECO spol. s r.o. 

                                                                                      Mlynské Nivy č. 36 
                                                                                          821 09 Bratislava 
                                                                                    Licencia SKAU č. 89 
                                                                                            IČO: 31 356 206 

                                            Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.5571/B 
 
 
 
 



 

 

 
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

Pre spoločníkov spoločnosti SPV100, s.r.o. 

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti SPV100, s.r.o. („spoločnosť”), ktorá obsahuje 
súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré 
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Zodpovednosť' štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a 
verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 zz. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve"), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej 
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. 

Zodpovednosť' audítora 

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť' názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som 
uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať' 
etické požiadavky, naplánovať' a vykonať' audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka 
neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v 
účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti 
v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy 
interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a 
verný obraz, aby mohol vypracovať' audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely 
vyjadrenia názoru na účinnosť' interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti 
použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym 
orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky. 

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor. 

Názor 

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti SPV100, 
s.r.o. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. 
 
Iné skutočnosti 

 
Táto správa je vydaná na základe dobrovoľne vykonaného auditu, nakoľko nie sú splnené požiadavky 19, odsek 
2, Zákona o účtovníctve. 

Bratislava, 20. Marca 2017
FINECO spol. s r. o. 
Mlynské Nivy č. 36 
821 09 Bratislava 
Licencia SKAU č. 89 
 

  
 

Ing. Peter Pecha 
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: 

SPV100, s. r. o. 
Priemyselná 1 

031 01 Liptovský Mikuláš 

ICO: 46 69 44 63 
DIČ: 2023549858 

b) Predmetom podnikania účtovnej jednotky je:  dodávka a distribúcia elektrickej energie 

c) Informácie o počte zamestnancov 

Názov položky 
Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

1 
10 

Stav zamestnancov ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho: 

1  

počet vedúcich zamestnancov 1  

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách 

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa S 6 
ods. 4 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 
1. januára 2016 do 31. decembra 2016. 

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením účtovnej 
jednotky dňa 14. marca 2016. 

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH STATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ 

JEDNOTKY 

Členom štatutárneho orgánu neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy 
zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú 
/v roku 2015 žiadne/. 

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

Spoločnosť' sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky. 

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku — v zmysle zákona o účtovníctve je spoločnosť' od 
zostavenia KUZ oslobodená, nakoľko nespĺňa kritéria na zostavenie KUZ 
 
 
 



SPV100, s.r.o. 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, vložka č.82011/B oddiel Sro 

14 

 

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 

1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky. 

       2) Konzistencia účtovných zásad a metód 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 

 
    3) Použitie odhadov a úsudkov 

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a 
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného 
majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých 
skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých 
sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných 
zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť' od odhadov. 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú 
vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje 
iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce 
období. 

Úsudky 

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré 
by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke. 

Neistoty v Odhadoch a predpokladoch 
Spoločnosť' neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné 
riziko, že by mohla viest' k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období. 

4)   Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 

1. Dlhodobý hmotný majetok 
- ocenenie obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú 
úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia 
dlhodobého majetku do užívania  

5)   Zásoby 

Zásoby sa oceňujú : obstarávacou cenou (nakupované zásoby)  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo, 
prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Úroky 
z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. 

Zásoby obstarané iným spôsobom 
- nie sú k 31.12.2016 evidované 

 

6)  Zákazková výroba 

- nevykazuje sa, spoločnosť' netvorila žiadnu zákazkovú výrobu 
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7) Pohľadávky  

Ocenenie pri ich vzniku ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s 
obstaraním Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

8) Krátkodobý finančný majetok 
 peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje 
opravnou položkou. 

 

9) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 

záväzky sú oceňované pri ich vzniku ich menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Pri zistení v prípade inventarizácii, že suma záväzkov je iná ako ich výška v 
účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení 

pôžičky a úvery sú ocenené menovitou hodnotou 

10)    Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na 
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 

11)    Deriváty  

          sa oceňujú reálnou hodnotou, v účtovnom období neboli realizované. 

12)     Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

           účtovná jednotka neeviduje 

13) Majetok obstaraný v privatizácii 
- účtovná jednotka nevykazuje 

14) Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov  

ako splatná daň sa vykazuje daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie. 
o odloženej dani sa účtuje v prípade dočasných rozdielov v dani a daňovej základni vypočítanej podľa 
zákona o dani z príjmov a z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vypočítanou podľa 
zákona o účtovníctve v zmysle § I0 postupov účtovania. 

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať' sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia 
dlhodobého majetku do používania. 

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je    
1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa 
neodpisujú. 
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba (v súlade s daňovými  

odpismi  

zložka majetku 
predpokladaná 

doba 
používania 

metóda 
odpisovania 

stavby 20 rovnomerná 

Stroje, prístroje, zariadenia    4,6,8 a 12 rovnomerná 

   
 

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia 

- neboli poskytnuté žiadne dotácie 

f)  Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, 
bonusy, skontá, dobropisy..) bez ohradu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o 
dodatočne uznanú zľavu. 



SPV100, s.r.o. 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, vložka č.82011/B oddiel Sro 

  strana 17 
 
 
 

E.  INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

1. Dlhodobý nehmotný majetok 

Spoločnosť' v bežnom účtovnom období a ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 
neúčtovala o goodwille alebo o zápornom goodwille. 

2. Deriváty 

Spoločnosť' v bežnom účtovnom období a ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 
neúčtovala o derivátoch. 

     3.  Záväzky 

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa 
zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 400 152 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka vrátane 

68 428 336 208 

Krátkodobé záväzky spolu 68 828 336 360 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti jeden rok až pat' rokov 

  

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti nad pat' rokov 

 3 938 

Dlhodobé záväzky spolu  3 938 

Žiadne záväzky nie sú kryté záložný právom a ani inou formou zabezpečenia. 

 
4. Vlastné akcie 

Spoločnosť' v bežnom účtovnom období a ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 
neúčtovala o vlastných akciách. 

5. Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
 Učtovné obdobie 

2016 EUR 2015 EUR 

Zostatková cena predaného majetku  72 539 

6. Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 
 
 
 

  Účtovné obdobie 
2016 EUR 2015 EUR 
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K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

1. Informácie o podmienenom majetku 

V účtovnom období sa nenachádza, neevidoval sa žiaden podmienený majetok. 

2. Informácie o podmienených záväzkoch 

V účtovnom období sa nenachádzajú a neevidovali sa žiadne podmienené záväzky. Účtovná jednotka neručí za 
bankový úver. 
Účtovnej jednotky nehrozí Súdny proces.  

3. Ostatné finančné povinnosti 
Ostatné finančné povinnosti nie sú evidované 

Najatý majetok 

Spoločnosť' neprenajíma majetok. 

4. Prenajatý majetok 

Spoločnosť' nemá prenajatý žiaden majetok 

5. Informácie o vyplatených dividendách: v roku 2016 boli vyplatené dividendy vo Výške      
100 000 eur spoločníkovi: SA-lNVEST,s.r.o. 

G.  INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACHL KTORÉ NASTALI po DNI, KU KTORÉMU 
SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DNA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ 
ZÁVIERKY 

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva. 

H.  OSTATNÉ INFORMÁCIE 

Spoločnosť nevykonáva žiadne služby vo verejnom záujme a ani neplánuje poskytovať' žiadne služby vo 
verejnom záujme, pričom v danej oblasti neprijala žiadne náhrady. 

V Bratislave, 25.02.2017 

Vypracoval: Ing. Žuchová 
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V Žiline, dňa .27.6.2017................................................... 
 
 
 
........................................................................................................................ 
Vypracoval: Ing. Jozef Dlábik, zodpovedný zástupca na predmet podnikania v energetike  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


