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Otázky pre Ministerstvo hospodárstva SR k Hodnoteniu Návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 

 
 
 

• Otázky1 RRZ odoslané 17. októbra 2017 (odpovede MH SR z 25. októbra 2017) 
 

1. V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 vyčíslilo MF SR objem riadnych 
dividend prijatých od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej „SPP“) 
v roku 2017 vo výške 310 000 tis. eur a v rokoch 2018 až 2020 vo výške 300 000 tis. eur 
ročne. Prosím Vás o zaslanie podkladov pre odhad prijatých dividend od SPP 
v uvedených rokoch, z ktorých vychádzalo MF SR pri zostavovaní návrhu rozpočtu. 
Zároveň prosím rozdeľte odhad dividend v uvedených rokoch podľa zdroja zisku (riadna 
činnosť spoločnosti, výplata nerozdeleného zisku, precenenie majetku, superdividendy 
od dcér, atď.). 

 
Ministerstvo hospodárstva SR vychádzalo pri vyčíslovaní príjmu z dividend od 
spoločnosti SPP z predpokladu, že SPP dosiahne v rokoch 2017 až 2019 hospodársky 
výsledok po zdanení nad 310 000 tis. eur v roku 2017, resp. nad 300 000 tis. eur v rokoch 
2018 a 2019. V porovnaní s rokom 2016 dochádza k zníženiu očakávaného hospodárskeho 
výsledku predovšetkým z dôvodu nižšieho príjmu z dividend od spoločnosti SPP 
Infrastructure, a.s., resp. z jej dcérskych spoločností, ako aj z dôvodu nižšej hrubej marže 
z predaja zemného plynu. 
 
Dôvody nižšej marže sú nasledovné: 
 

a) rok 2016 bol výnimočne dobrý z pohľadu krátkodobého výrazného poklesu 
nákupných cien v prvom polroku 2016, ktoré následne stúpli, 

b) pôsobenie SPP na vysokokonkurenčnom trhu znamená výrazný tlak na 
znižovanie obchodníckych marží v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, 

c) vplyv regulácie. 

 
2. Dcérska spoločnosť SPP Infrastructure, a.s. podľa účtovnej závierky rozhodla o vyplatení 

dividend v účtovnom roku 1.7.2015 až 30.6.2016 spoločnosti Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. vo výške 804 780 tis. eur.2 Následne v účtovnom roku 1.7.2016 až 30.6.2017 
rozhodla o vyplatení dividend materskej spoločnosti vo výške 339 660 tis. eur.3 Na druhej 
strane, v účtovnom roku 2015 spoločnosť SPP zaevidovala prijaté dividendy vo výške 549 
762 tis. eur4 (o 255 018 tis. eur menej ako vyplatila SPP Infrastructure) a následne v roku 
2016 zaevidovala prijaté dividendy vo výške 515 443 tis. eur5 (o 173 783 tis. eur viac ako 

                                                 
1  Otázky RRZ sú v ďalšom texte uvedené čiernym písmom, odpovede danej inštitúcie sú modrým písmom. 

Červeným písmom sú chýbajúce odpovede a ich prípadné zdôvodnenie alebo odpovede, ktoré daná inštitúcia  
žiadala nezverejniť.  

2  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke SPP Infrastructure za roky končiace sa 30. júna 2016, bod č. 11 na 
strane 18 a bod č. 18 na strane 20. 

3    Poznámky k individuálnej účtovnej závierke SPP Infrastructure za roky končiace sa 30. júna 2017, bod č. 11 na strane 
19 a bod č. 18 na strane 22. 

4  Individuálna účtovná závierka SPP za rok 2015, bod č. 19 na strane 34. 
5  Individuálna účtovná závierka SPP za rok 2016, bod č. 19 na strane 35. 
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vyplatila SPP Infrastructure). Vzhľadom na to, že dividendy od spoločnosti SPP 
Infrastructure, a.s. tvoria väčšinu prijatých dividend spoločnosti SPP, vysvetlite prosím 
nesúlad medzi vyplatenými dividendami SPP Infrastructure a prijatými dividendami SPP 
v uvedených prípadoch. 

 
Vami uvedený nesúlad medzi údajmi vykazovanými spoločnosťou SPP Infrastructure, 
a.s. a SPP je spôsobený tým, že údaje uvedené v poznámkach k individuálnej účtovnej 
závierke SPP Infrastructure, a.s. predstavujú iba priznané dividendy pre akcionárov 
v zmysle akcionárskej zmluvy. K reálnej výplate dochádza až na základe rozhodnutia 
o vyplatení dividend. V záujme plynulého financovania spoločností, dochádza k výplate 
dividend v tranžiach, ktoré môžu zasahovať aj do rôznych účtovných období, hlavne ak 
zoberieme do úvahy fakt, že spoločnosti majú rozličné účtovné obdobia (SPP 
Infrastructure, a.s. má účtovné obdobie od júla daného roka do júna nasledujúceho roka, 
a SPP má účtovné obdobie korešpondujúce s kalendárnym rokom). 
 

3. Vyplňte prosím nasledujúcu tabuľku. Uveďte dátum, kedy sa rozhodlo o vyplatení 
dividend6 zo spoločnosti SPP Infrastructure, a.s. v rokoch 2015, 2016 a 2017. Uveďte 
prosím aj prislúchajúcu výšku dividend. Ak sa rozhodovalo o výplate dividend v jednom 
účtovnom roku v rozdielnych časoch, uveďte ich prosím v samostatnom riadku, 
neagregovane.  
 

Firma vyplácajúca 
dividendy 

Dátum rozhodnutia 
o vyplatení dividend 

Výška dividend v 
eurách 

SPP Infrastructure 31.10.2015 3 251 014 €* 

   

   
* Pozn.: ide o ilustratívny príklad 

 
Vami uvedený nesúlad medzi údajmi vykazovanými spoločnosťou SPP Infrastructure, 
a.s. a SPP je spôsobený tým, že údaje uvedené v poznámkach k individuálnej účtovnej 
závierke SPP Infrastructure, a.s. predstavujú iba priznané dividendy pre akcionárov 
v zmysle akcionárskej zmluvy. K reálnej výplate dochádza až na základe rozhodnutia 
o vyplatení dividend. V záujme plynulého financovania spoločností, dochádza k výplate 
dividend v tranžiach, ktoré môžu zasahovať aj do rôznych účtovných období, hlavne ak 
zoberieme do úvahy fakt, že spoločnosti majú rozličné účtovné obdobia (SPP 
Infrastructure, a.s. má účtovné obdobie od júla daného roka do júna nasledujúceho roka, 
a SPP má účtovné obdobie korešpondujúce s kalendárnym rokom). 
 

4. Uveďte prosím, z akých predpokladov sa vychádzalo pri odhade účtovného zisku SPP 
v rokoch 2017 až 2019 (očakávaná výška prevádzkového zisku/straty, výška prijatých 
dividend od dcér, výška dane z príjmu, príp. iné položky, ktoré významnou mierou 
ovplyvňujú účtovný zisk SPP). V prípade, ak sa predpokladá výraznejšia zmena 
uvedených položiek oproti účtovnej závierke spoločnosti SPP za rok 2016, prosím 
vysvetlite, z akých dôvodov sa očakáva nárast/pokles týchto položiek. 

 
Ministerstvo hospodárstva SR vychádzalo pri vyčíslovaní príjmu z dividend od 
spoločnosti SPP z predpokladu, že SPP dosiahne v rokoch 2017 až 2019 hospodársky 
výsledok po zdanení nad 310 000 tis. eur v roku 2017, resp. nad 300 000 tis. eur v rokoch 

                                                 
6  Neuvádzajte prosím dátum reálnej výplaty dividend. 
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2018 a 2019. V porovnaní s rokom 2016 dochádza k zníženiu očakávaného hospodárskeho 
výsledku predovšetkým z dôvodu nižšieho príjmu z dividend od spoločnosti SPP 
Infrastructure, a.s., resp. z jej dcérskych spoločností, ako aj z dôvodu nižšej hrubej marže 
z predaja zemného plynu. 
 
Dôvody nižšej marže sú nasledovné: 
 

a) rok 2016 bol výnimočne dobrý z pohľadu krátkodobého výrazného poklesu 
nákupných cien v prvom polroku 2016, ktoré následne stúpli, 

b) pôsobenie SPP na vysokokonkurenčnom trhu znamená výrazný tlak na 
znižovanie obchodníckych marží v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, 

c) vplyv regulácie. 

 
5. V návrhu rozpočtu odhadlo MF SR objem riadnych dividend prijatých od spoločnosti 

Východoslovenská energetika, a.s. (ďalej „VSE“)  v rokoch 2018 až 2020 každoročne 
minimálne vo výške 31 000 tis. eur. Prosím Vás o zaslanie podkladov pre odhad prijatých 
dividend od VSE v uvedených rokoch, z ktorých vychádzalo MF SR pri zostavovaní 
návrhu rozpočtu. Uveďte prosím odhad účtovného zisku po zdanení v rokoch 2017 až 
2019 určený na rozdelenie akcionárom a popíšte, z akých predpokladov sa vychádzalo pri 
týchto odhadoch. 

 
Ministerstvo hospodárstva SR vychádzalo pri vyčísľovaní príjmu z dividend 
z predpokladu, že spoločnosť Východoslovenská energetika Holding, a.s. bude 
dosahovať v rokoch 2017 a 2018 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške nad 75 000 tis. 
Eur, pričom bude v celej výške určený na výplatu dividend. 


