účtovná
závierka
2015

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

•
•
•
•

2

A| Všeobecné
informácie
1|

Opis spoločnosti
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Slovenská pošta, a. s., (ďalej len „spoločnosť“) bola zriadená 1. októbra 2004 zákonom č. 349/2004
Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku (ďalej len „zákon č. 349/2004 o transformácii“). Je
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S.
Je akciovou spoločnosťou so 100 % vkladom štátu, ktorá bola založená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky (od roku 2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR).
Organizačne je členená na úseky, sekcie a organizačné útvary.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo.
Generálnym riaditeľom je predseda predstavenstva spoločnosti.

•
•
•
•
•
•
•
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agenda poštových pečiatok, zriadenie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie,
činnosť poštového múzea,
obstarávateľská činnosť pre tretí subjekt s využitím poštových sietí,
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe
osobitného predpisu,
poskytovanie poštových služieb,
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia – podriadený finančný agent,
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov viazaný finančný agent,
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov – viazaný finančný agent,
poskytovanie platobných služieb – agent platobných služieb,
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta,
výkon činností prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

Informácie o orgánoch spoločnosti

Predstavenstvo
JUDr. Ing. Tomáš Drucker

predseda predstavenstva

od 25. mája 2012

Ing. Peter Helexa

podpredseda predstavenstva

od 26. júla 2014 do 9. júla 2015

Ing. Róbert Gálik, MBA

podpredseda predstavenstva

od 10. júla 2015

Ing. Peter Blaškovitš

člen predstavenstva

od 25. mája 2012

JUDr. František Michvocík

člen predstavenstva

od 26. júla 2014

Ing. Róbert Gálik, MBA

člen predstavenstva

od 25. mája 2012 do 9. júla 2015

JUDr. Ing. Jozef Ráž

člen predstavenstva

od 10. júla 2015

Konanie v mene spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2015: Vo všetkých veciach sú oprávnení
konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda
predstavenstva.

Poštovú činnosť vykonáva prostredníctvom 1540 pôšt a 43 pôšt partner, v roku 2014: 1 540 pôšt a 45
pôšt partner.

•
•
•
•
•
•

Podniká v týchto oblastiach:
vo výkone poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu:
podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty,
zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov), so zaručeným časom dodania vrátane
medzinárodného styku,
podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku,
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské
a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty,
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty,
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti, pečiatok,

Slovenská pošta, a. s.

Dozorná rada:
Ing. Martin Čatloš

predseda dozornej rady

od 1. júna 2012

Ing. Agáta Gajdošíková

člen dozornej rady

od 26. novembra 2015

Ing. Danka Trávniková

člen dozornej rady

od 26. novembra 2015

Ing. Branislav Kušík

člen dozornej rady

od 1. júna 2012

Mgr. Kornélia Šrámková

člen dozornej rady

od 3. septembra 2013

účtovná závierka 2015
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Základné východiská účtovnej závierky

Akcionári
K 31. decembru 2015 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti a zároveň 100% hlasovacích
práv vlastnil jej zakladateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom Námestie
Slobody č. 6, Bratislava.
Zamestnanci
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti za rok 2015 bol 13 570 (v roku 2014 bol 13 652).
4

Schválenie účtovnej závierky
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením 11. mája 2015.

B| Základné východiská
účtovnej závierky
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V súlade s §17a ods. 6 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov spoločnosť,
zostavuje s účinnosťou od 1. januára 2006 riadnu účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardami
pre finančné výkazníctvo (IFRS), v znení prijatom Európskou úniou (ďalej len EÚ). Uplatnený bol princíp
historických cien, s výnimkou úprav v dôsledku precenenia finančného majetku a finančných záväzkov
určených na obchodovanie, ktoré sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceňujú reálnou
hodnotou.

3|

Vyhlásenie o zhode s IFRS

Priložená individuálna účtovná závierka spoločnosti bola zostavená v súlade s Medzinárodnými
štandardami pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Standards – IFRS) v znení
prijatom Európskou úniou. Spoločnosť aplikuje všetky štandardy IFRS a interpretácie vydané Radou pre
medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board – IASB) a Výborom pre
interpretáciu medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (International Financial Reporting
Interpretations Commitee-IFRIC) v znení prijatom EÚ, ktoré boli účinné k 31. decembru 2015.
Konsolidovaná účtovná závierka nebola zostavená v zmysle § 22 ods. 12 Zákona o účtovníctve. Slovenská pošta, a.s. je materskou spoločnosťou spoločnosti SPPS, a.s. Zostavením individuálnej účtovnej
závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní finančná situácia a komplexný výsledok
hospodárenia za konsolidovaný celok.

Slovenská pošta, a. s.

účtovná závierka 2015

Základné východiská účtovnej závierky
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Významné účtovné zásady

Účtovné obdobie
Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

5|

Princíp nepretržitého trvania
Priložená účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

6

6|

Funkčná mena

Vzhľadom na prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí a podstatu ekonomických transakcií, funkčnou menou spoločnosti je euro (EUR). Údaje v priloženej účtovnej závierke sú prezentované v eurách
a vykázané v tisícoch EUR. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách.

C| Významné
účtovné zásady
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Použité účtovné zásady, ktoré sa uvádzajú ďalej, sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v predošlých účtovných obdobiach okrem zmeny metódy uvedenej v Poznámke 13.
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Aplikácia nových a revidovaných
Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo

Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie relevantné pre jej činnosť,
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 a boli schválené na používanie v rámci
EÚ, a ktoré nadobudli účinnosť pre účtovné obdobie začínajúce k 1. januáru 2015, alebo skôr.
Prijatie týchto nových a revidovaných štandardov a interpretácií nemalo vplyv na účtovnú závierku
spoločnosti.
Spoločnosť neaplikovala skôr žiadny z IFRS štandardov, pri ktorom sa nevyžaduje jeho prijatie k dátumu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka.
Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie k vydaným štandardom, ktoré sú prvý krát platné pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2015, avšak nemajú významný dopad na účtovnú závierku spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.

IAS/IFRS/IFRIC

Názov

Platné pre účtovné
obdobie začínajúce
k alebo po dátume

IFRIC 21

Odvody

17. jún 2014

Rôzne IFRS

Projekt vylepšenia Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo, cyklus 2011 – 2013 (vydané 12. decembra 2013)

1. január 2015

účtovná závierka 2015

Významné účtovné zásady

Významné účtovné zásady

Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie k existujúcim štandardom, ktoré boli vydané a sú platné pre účtovné obdobie začínajúce sa 1. januára 2015, avšak EU posunula ich platnosť EU pre účtovné
obdobia začínajúce neskôr:
IAS/IFRS/IFRIC

Názov

Platné pre účtovné
obdobie začínajúce
k alebo po dátume

IAS 19

Novela IAS 19 Plány definovaných požitkov – zamestnanecké
príspevky ( vydané 21. novembra 2013)

1. februára 2015

Rôzne IFRS

Projekt vylepšenia Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo, cyklus 2010 – 2012 (vydané 12. decembra 2013)

1. februára 2015
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Štandardy, zmeny štandardov a interpretácie k existujúcim štandardom, ktoré boli vydané, ale sú
platné až pre účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2016 alebo neskôr. Niektoré z nich ešte neboli prijaté
EU. Spoločnosť v súčasnosti posudzuje dopad týchto zmien na svoju účtovnú závierku:
IAS/IFRS/IFRIC

Názov

Platné pre účtovné
obdobie začínajúce
k alebo po dátume

IAS 1

Dodatky k IAS 1 Iniciatíva pre zverejňovanie informácií

1. január 2016

IAS 27

Dodatky k IAS 27 Metóda vlastného imania v individuálnej účtovnej
závierke

1. január 2016

IAS 16 a IAS 41

Dodatky k IAS 16 a IAS 41 Plodiace rastliny

1. január 2016

IAS 16 A IAS 38

Dodatky k IAS 16 a IAS 38 Objasnenie akceptovateľných metód
odpisovania

1. január 2016

IFRS 11

Dodatky k IFRS 11 Nadobudnutie podielov v spoločných
prevádzkach

1. január 2016

Rôzne IFRS

Projekt vylepšenia Medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo, cyklus 2012 – 2014 (vydané 25. septembra 2014)

1. január 2016

IFRS 10, IFRS 12 a
IAS 28

Dodatky k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 Investičné subjekty: O použití
výnimky z konsolidácie

1. január 2016

IFRS 14

IFRS 14 Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii

1. január 2016

IAS 12

Dodatky k IAS 12

1. január 2017

IAS 7

Dodatky k IAS 7

1. január 2017

IFRS 9

Finančné nástroje (2014)

1. január 2018

IFRS 15

Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

1. január 2018

IFRS 16

Lízingy

1. január 2019

Slovenská pošta, a. s.
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Významné účtovné posúdenia, odhady
a predpoklady

Príprava účtovnej závierky v súlade s IFRS vyžaduje, aby vedenie spoločnosti urobilo závery
ohľadne predpokladov a odhadov s významným dopadom na hodnotu výnosov, nákladov, majetku a záväzkov a vykázanie podmienených záväzkov k súvahovému dňu. Avšak neistota v týchto predpokladoch
a odhadoch môže mať za následok významnú úpravu v účtovnej hodnote majetku a záväzkov v budúcich
obdobiach. Pri aplikácii účtovných zásad vedenie spoločnosti urobilo nasledovné závery s najvýznamnejším dopadom na čiastky vykázané v účtovnej závierke:
1| Zníženie hodnoty dlhodobého majetku
Spoločnosť posúdila zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku v súlade s IAS 36. Spoločnosť vykonala
okrem testovania na zníženie hodnoty majetku aj prehodnotenie životnosti dlhodobého majetku a jeho
zostatkovú hodnotu ako významné faktory s vplyvom na výšku odpisov a odpisovateľnú hodnotu majetku.
Ďalšie informácie o znížení hodnoty (viď Poznámka 13).
2| Rezerva na zamestnanecké požitky
Spoločnosť vykazuje významnú sumu ako rezervu na dlhodobé zamestnanecké požitky pre jej súčasných
zamestnancov. Ocenenie tejto rezervy je citlivé na predpoklady použité vo výpočtoch, napríklad budúce
úrovne platov a požitkov, diskontné sadzby, miera znižovania počtu zamestnancov, miera neskoršieho
odchodu do dôchodku (viď Poznámka 59).
3| Ostatné rezervy a podmienené záväzky
Pri vytváraní rezervy odhaduje vedenie spoločnosti pravdepodobnosť a výšku úbytku ekonomických
zdrojov potrebných na vyrovnanie možného alebo pravdepodobného záväzku. Pri tomto posúdení vedenie spoločnosti zohľadňuje informácie a posudky externých a interných právnych poradcov, najnovšie
dostupné informácie o stave konania a na interné posúdenie pravdepodobnosti výsledku konania. Tieto
úsudky a odhady sa priebežne aktualizujú (viď Poznámka 58).
4| Opravné položky k pohľadávkam
Spoločnosť poskytuje svoje služby veľkému množstvu zákazníkov. Ku dňu účtovnej závierky preveruje
jednotlivé pohľadávky za účelom posúdenia, či existujú skutočnosti, ktoré by naznačovali, že hodnota
pohľadávok nebude v budúcnosti uhradená. Na určenie hodnoty takýchto pochybných pohľadávok
používa vedenie spoločnosti odhady, ktoré sú založené na skúsenostiach z minulých období a predpokladoch o množstve faktorov, ktoré sa môžu odlišovať od skutočných výsledkov. Platnosť týchto odhadov
je každoročne posudzovaná (viď Poznámka 46 a 49 ).
5| Vykázanie odloženej daňovej pohľadávky
Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú zo všetkých odpočítateľných dočasných rozdielov a pre všetky
nevyužité daňové straty v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že bude dosiahnuteľný zdaniteľný zisk, voči
ktorému bude možné odpočítateľný dočasný rozdiel použiť resp. nevyužité daňové straty zužitkovať. Pre
stanovenie hodnoty odložených daňových pohľadávok, ktoré môžu byť vykázané, sú potrebné zásadné
odhady manažmentu založené na odhade obdobia vzniku a výšky budúcich zdaniteľných ziskov spolu
s budúcimi stratégiami daňového plánovania.

účtovná závierka 2015
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Zmeny účtovných zásad

V roku 2015 došlo k prehodnoteniu modelu používaného na výpočet opravných položiek k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (Poznámka 13). V súlade s IAS 8.19 b) boli tieto zmeny
v účtovných postupoch vykonané retrospektívne a vykázané ako zmena účtovnej metódy. Ostatné
účtovné zásady a metódy (postupy) boli konzistentne uplatnené ako v minulých účtovných obdobiach.
10

10| Transakcie a zostatky v cudzej mene
Transakcie uskutočňované v cudzej mene sú prepočítavané a vykazované použitím aktuálneho
denného kurzu vyhláseného ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prípadné zisky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny kurzu po dátume transakcie, sa účtujú
do výkazu zisku a strát ako kurzové zisky alebo straty. Majetok a záväzky v cudzej mene sa na konci roku
prepočítavajú kurzom vyhláseným ECB, platným k 31. decembru. Nerealizované kurzové rozdiely sa účtujú
do výkazu ziskov a strát.

11| Dlhodobý nehmotný majetok
O dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje podľa IAS 38 v prípade, keď je pravdepodobné, že
spoločnosti bude z tohto majetku plynúť budúci ekonomický prínos a pokiaľ je možné spoľahlivo stanoviť
hodnotu tohto majetku. Kritériom identifikovateľnosti nehmotného majetku je oddeliteľnosť a vznik v dôsledku zmluvných alebo iných zákonných práv.
Pri prvom vykázaní je obstaraný nehmotný majetok ocenený v obstarávacej cene. Následne sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a akumulované straty zo zníženia hodnoty. V prípade, že
má spoločnosť len čiastočný nárok na odpočítanie DPH na vstupe koeficientom, obstarávacia cena sa
zvyšuje o túto koeficientovanú DPH. Pokiaľ určitá položka nehmotného majetku nesplní definíciu a kritériá
pre vykazovanie ako nehmotné aktívum, je okamžite účtovaná do nákladov v období, kedy sa to zistilo.
Následné výdavky na nehmotný majetok sú súčasťou nákladov bežného obdobia s výnimkou, ak
spĺňajú definíciu a kritériá pre vykazovanie ako nehmotný majetok stávajú sa súčasťou ocenenia tohto
nehmotného majetku. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosti sa neaktivuje a náklady sú zaúčtované vo výkaze ziskov a strát v období, v ktorom vznikli.
Softvér
Pokiaľ nie je obstarávacia cena nového softvéru neoddeliteľnou súčasťou obstarávacej ceny hardvéru,
účtuje sa o ňom ako o nehmotnom majetku.

Významné účtovné zásady

z hľadiska jej možného zníženia. Zmeny v očakávanej životnosti alebo v očakávanom spôsobe spotreby
budúcich ekonomických úžitkov prislúchajúcich k majetku sú účtované ako zmena v dobe alebo metóde
odpisovania tak, ako je vhodné a sú považované za zmenu v účtovných odhadoch. Odpis nehmotného
majetku s konečnou životnosťou je zaúčtovaný vo výkaze ziskov a strát v riadku odpisov.

12| Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok sa pri prvotnom účtovaní oceňuje obstarávacou cenou. Následne
po prvotnom účtovaní sa dlhodobý hmotný majetok vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky
a akumulované straty zo zníženia hodnoty. Pozemky, umelecké diela a zbierky sa oceňujú v obstarávacích nákladoch a neodpisujú sa. Pri predaji alebo vyradení majetku sa jeho obstarávacia cena a oprávky
eliminujú zo súvahy a zisk alebo strata z predaja sa zahrnie do výkazu ziskov a strát.
Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa kúpnu cenu, náklady na dopravu, clo
a ďalšie náklady, ktoré súvisia s obstaraním (napr. DPH, ak nie je nárok na jej odpočítanie alebo ju možno
odpočítať na vstupe len koeficientom) a v osobitných prípadoch aj úrok z úveru. Náklady vynaložené na
technické zhodnotenie majetku sa stanú súčasťou ocenenia tohto majetku v prípade, že preukázateľne
prispeli k zvýšeniu ekonomického úžitku, ktorý podniku plynie z jeho používania.
Majetok, ktorý nespĺňa kritériá pre zaradenie do dlhodobého hmotného majetku sa účtuje do nákladov.
V prípade, že položky dlhodobého hmotného majetku majú rozdielnu dobu použiteľnosti, účtujú sa
ako osobitné položky (hlavné komponenty) dlhodobého hmotného majetku.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas odhadovanej doby použiteľnosti každej časti dlhodobého hmotného majetku. Doba životnosti a odpisová
metóda sa pravidelne 1 x ročne na konci účtovného obdobia posudzujú tak, aby bolo zaistené, že doba
odpisovania a metóda odrážajú predpokladaný ekonomický prínos plynúci z používania hmotného majetku.
Nedokončené hmotné investície predstavujú nedokončený dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa
v obstarávacích cenách, ktoré zahrňujú náklady na ich obstaranie a iné priame náklady. Nedokončené
hmotné investície sa neodpisujú do doby svojho dokončenia a zaradenia do užívania.
Odhadovaná doba životnosti dlhodobého hmotného majetku je nasledovná:
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia

10 – 50 rokov
4 – 33 rokov

Dopravné prostriedky

4 – 8 rokov

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

1 – 5 rokov

Spoločnosť počas účtovného obdobia nemenila dobu životnosti dlhodobého majetku.

Odhadovaná doba životnosti nehmotného majetku je nasledovná:
Softvér

4 – 5 rokov

Ostatný nehmotný majetok

4 – 5 rokov

Doba životnosti nehmotného majetku je určená ako konečná a spoločnosť odpisuje tento majetok
rovnomerne počas odhadovanej doby životnosti. Doba odpisovania a metóda odpisovania sa každoročne
preverujú na konci účtovného obdobia, pričom sa posudzuje aj účtovná hodnota nehmotného majetku
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13| Zníženie hodnoty hmotného
a nehmotného majetku

12

V súlade s IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku posúdila spoločnosť k súvahovému dňu účtovnú
zostatkovú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby zabezpečila, že tento majetok nebude vykázaný
v hodnote vyššej, ako je jeho spätne získateľná suma. Spätne získateľná suma sa rovná reálnej hodnote
zníženej o náklady na predaj, alebo hodnote z užívania, podľa toho, ktorá je vyššia.
Pri posudzovaní hodnoty majetku spoločnosť vychádza z princípu tzv. peňažno-tvornej jednotky
(ďalej len „CGU“). CGU predstavuje najmenšiu identifikovateľnú skupinu položiek majetku, ktoré generujú
peňažné toky vo vzájomnej súčinnosti, ale relatívne nezávisle od ostatných položiek majetku. Spätne získateľná suma sa stanovila za jednotlivé CGU. Ako najvhodnejšie objekty predstavujúce CGU identifikovala
spoločnosť jednotlivé pošty. Podporné útvary boli zoskupené funkčne.
Spoločnosť v r.2015 pri testovaní zníženia hodnoty hmotného a nehmotného majetku prehodnotila
doteraz používaný model pre stanovenie opravných položiek k dlhodobému majetku. Potreba prehodnotenia modelu vyplynula zo zmien v základných predpokladoch pôvodného modelu, ktoré už dostatočne
nezodpovedali podstate podnikania spoločnosti, predovšetkým v oblasti štruktúry investícií a poskytovania univerzálnej služby. Ide o zmenu v účtovných postupoch v súlade s IAS 8.14 b) s cieľom poskytnúť
spoľahlivé a relevantnejšie informácie o stave majetku vykázanom vo finančných výkazoch. V súlade s IAS
8.19 b) boli tieto zmeny v účtovných postupoch vykonané retrospektívne a vykázané ako zmena účtovnej
metódy. Hlavná zmena spočíva v odlišnom určení CGU.
Pošty, ktorých prevádzkovanie vyplýva zo záväzku poskytovať univerzálne poštové služby, sa považujú
za jednu CGU ako celok (predtým 816 individuálnych CGU). Vzhľadom na povinné prevádzkovanie týchto
pôšt spoločnosť dostáva príspevok z kompenzačného fondu. Jednotlivé pošty sa preto neposudzujú
individuálne z pohľadu ekonomickej výkonnosti každej z nich. Vnímanie týchto pôšt ako jedného CGU je
lepším zobrazením skutočnej ekonomickej podstaty podnikania spoločnosti.
Pošty, ktoré nie sú prevádzkované povinne a v ktorých účtovná zostatková hodnota nehnuteľností
vrátane technického zhodnotenia prenajatých priestorov má nulovú hodnotu, predstavujú takisto jednu
CGU ako celok (nevýznamné CGU). Individuálne významné pošty, ktoré nie sú povinné, sa považujú
za individuálne CGU. Individuálne CGU zahŕňajú aj 6 pôšt, ktoré sú síce prevádzkované povinne, ale sú
umiestnené v spoločných budovách s významnými útvarmi spoločnosti, pričom majetok patriaci k povinnej pošte je nevýznamný v pomere k majetku patriacemu iným útvarom (triediace strediská, pošty
hromadného podaja a pod.).
Zostávajúce aktíva predstavujú tzv. korporátne aktíva, t. j. majetok, ktorý nie je možné priamo priradiť
k žiadnej CGU a ani individuálne nevytvára samostatné peňažné toky, ale podporuje prevádzku viacerých, resp. všetkých CGU. Korporátne aktíva sa alokujú medzi jednotlivé vyššie uvedené CGU pomerne
podľa účtovnej hodnoty majetku týchto CGU a v rámci nich sa testujú na zníženie hodnoty. Takýto prístup
presnejšie zodpovedá modelu podnikania spoločnosti.
Predmetom testovania na zníženie hodnoty je nasledovný dlhodobý majetok: software, oceniteľné
práva, dlhodobý drobný nehmotný majetok, stavby, samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
vrátane technického zhodnotenia prenajatých priestorov, výpočtová technika, dopravné prostriedky,
stroje, prístroje a zariadenia, inventár, dlhodobý drobný hmotný majetok a pozemky.
Pri nasledovných druhoch majetku sa predpokladá, že ich predajná cena je na úrovni účtovnej zostatkovej hodnoty (náklady na predaj sa považujú za nevýznamné): výpočtová technika, dopravné prostriedky,
stroje, prístroje a zariadenia, inventár, dlhodobý drobný hmotný majetok, kamerové systémy (ktoré nie sú
ani čiastočne zamurované). Predajná cena pre stavby a pozemky je stanovená na základe odborného
odhadu externej firmy zaoberajúcej sa oceňovaním nehnuteľností, pričom náklady na predaj sa odhadujú
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na 6% odhadnutej predajnej ceny. Pre nehmotný majetok, technické zhodnotenie prenajatých priestorov
a kamerové systémy, ktoré sú aspoň čiastočne zamurované, sa predajná cena považuje za nulovú.
Odhad reálnej hodnoty nehnuteľností vychádza z odborného odhadu, vypracovaného k 31.12.2012
externou firmou zaoberajúcou sa oceňovaním nehnuteľností. Pri odhade reálnej hodnoty k 31.12.2014
a k 31.12.2015 manažment použil predpoklad, že reálna hodnota stavieb za r. 2013 – 2015 poklesla v priemere o 3% ročne. Vývoj odhadu reálnej hodnoty stavieb bol overovaný externým znalcom na vzorke
nehnuteľností (najväčšia skupina budov – pošty a administratívne budovy). Keďže nedošlo k významným
zmenám vo vlastníctve, ani vo využití stavieb, do úvahy sa pri prepočte brali iba parametre s najpodstatnejším vplyvom na zmenu odhadu hodnoty. Parametre boli dva: amortizácia stavieb (vzhľadom na ich
životnosť, opotrebenie a technický stav) a cenová úroveň stavebných prác. Na základe porovnania reálnej
hodnoty na vzorke vypočítaný pokles reálnej hodnoty medzi r. 2012 a r. 2015 nebol významne odlišný od
odhadu spoločnosti. Pri technickom zhodnotení existujúcich stavieb po r. 2012 a pri nových stavbách sa
predpokladá, že ich účtovná zostatková hodnota zodpovedá odhadu ich reálnej hodnoty, pred znížením
o vyššie uvedený ročný pokles hodnoty a odhadované náklady na predaj. Pri pozemkoch sa predpokladá
ich reálna hodnota k 31.12.2015 rovnaká, ako k 31.12.2012.
Hodnota z užívania predstavuje súčasnú hodnotu odhadovaných budúcich peňažných tokov z používania majetku. Peňažné toky sú stanovené s využitím 5-ročného strategického plánu spoločnosti, ktorý
obsahuje plán výnosov, nákladov a investícií do dlhodobého majetku. Po uplynutí 5-ročného obdobia sa
uvažuje s terminálnou hodnotou. Vypočítané peňažné toky sa alokujú na jednotlivé CGU na základe údajov
z vnútropodnikového účtovníctva za príslušné účtovné obdobie (r. 2014, resp. r. 2015).
Diskontný faktor vychádza z váženého priemeru nákladov kapitálu (WACC), ktorý je stanovený podľa
nákladov jednotlivých zložiek kapitálu a priemernej skladby kapitálu spoločnosti za r. 2014 (11,56 %) resp.
za r. 2015 (10,99 %). Náklady na cudzí kapitál vychádzajú z priemernej úrokovej sadzby na investičné úvery
spoločnosti po zdanení za príslušné obdobie. Náklady na vlastný kapitál vychádzajú z tzv. bezrizikovej
úrokovej miery, koeficientu citlivosti poštového odvetvia voči trhu, rizikovej prirážky trhu a rizikovej prirážky
za veľkosť spoločnosti.
Spätne získateľná suma bola pri jednotlivých CGU vo väčšej miere tvorená čistou predajnou cenou,
než hodnotou z užívania. Vypočítaná opravná položka pripadajúca na CGU bola rozdelená medzi jednotlivé položky majetku v rámci tejto CGU podľa pomeru ich zostatkovej ceny pred opravnými položkami.
Test na zníženie hodnoty majetku a výpočet opravných položiek sa vykonáva pravidelne každý
rok v prípade, ak existujú externé alebo interné indikátory znehodnotenia majetku, ktoré sa priraďujú
k jednotlivým CGU. Externé indikátory sú napr. zmena legislatívneho alebo konkurenčného prostredia,
zmena úrokových sadzieb. Interné indikátory sú napr. informácia o poškodení majetku, významná zmena
výsledku hospodárenia CGU, individuálna CGU má interný indikátor nastavený automaticky. Vyhodnotenie prítomnosti indikátorov znehodnotenia majetku sa vykonáva pre jednotlivé CGU na ročnej báze.
Spoločnosť v r. 2015 testovala na znehodnotenie všetky CGU, urobila tak v dôsledku zmeny účtovného
postupu popísaného vyššie.
V prípade, že fakty a okolnosti naznačujú, že hodnota dlhodobých aktív alebo jednotky vytvárajúcej
peňažné prostriedky je znížená, zaúčtuje sa strata zo zníženia hodnoty prostredníctvom opravnej položky
v súlade s IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku na ťarchu nákladov.
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V dôsledku retrospektívnej úpravy (viď tabuľka nižšie) došlo k úprave vlastného imania, majetku a odloženej dane k 1.1.2014, následne k 31.12.2014 a k 31.12.2015. Zároveň došlo k úprave pohybu opravných
položiek, nákladu na odloženú daň a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 a 31.12.2015.

Položka finančných výkazov

14

Pôvodné hodnoty
pred zmenou metódy

Upravené hodnoty
po zmene metódy

Rozdiel

K 1.1.2014 v tis. EUR
Výkaz finančnej situácie
Dlhodobý majetok

218 861

233 669

14 808

Odložený daňový záväzok (-pohľadávka)

887

4 145

3 258

Vlastné imanie

211 790

223 340

11 550

14| Dlhodobý majetok určený na predaj
Dlhodobý majetok a vyraďované skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj,
keď ich účtovnú hodnotu možno realizovať skôr predajom ako nepretržitým používaním. Táto podmienka
sa považuje za splnenú len vtedy, keď je predaj vysoko pravdepodobný, pričom majetok (alebo skupina
aktív a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamžitý predaj v stave, v akom sa práve nachádza.
Spoločnosť sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo predpokladať, že splní kritériá na
vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu takejto klasifikácie.
Dlhodobý majetok určený na predaj (a skupina aktív a záväzkov určených na predaj) sa oceňuje
predchádzajúcou účtovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj, podľa
toho, ktorá je nižšia.
V rámci dlhodobého hmotného majetku spoločnosť vykazuje majetok, ktorý je schválený manažmentom na predaj. Keďže spoločnosť sa snaží o predaj tohto majetku už pomerne dlhú dobu a predpoklad
jeho predaja do jedného roka je málo pravdepodobný, spoločnosť nevykazuje tento majetok ako držaný
na predaj, nakoľko nespĺňa kritériá tejto klasifikácie v zmysle štandardu IFRS 5.

K 31.12.2014 v tis. EUR

15| Lízing

Výkaz finančnej situácie
Dlhodobý majetok

217 539

233 520

15 981

Odložený daňový záväzok (-pohľadávka)

(677)

2 839

3 516

Vlastné imanie

215 141

227 606

12 465

Výkaz komplexného výsledku
Tvorba (-rozpustenie) opravných položiek

156

(1 017)

(1 173)

Odložená daň (+náklad, -výnos)

(1 573)

(1 315)

258

HV po zdanení

3 317

4 232

915

Dlhodobý majetok

226 876

243 303

16 427

Odložený daňový záväzok (-pohľadávka)

(2 176)

1 438

3 614

Vlastné imanie

217 265

230 078

12 813

Tvorba (-rozpustenie) opravných položiek

(535)

(981)

(446)

Odložená daň (+náklad, -výnos)

(1 581)

(1 483)

98

HV po zdanení

1 835

2 183

348

K 31.12.2105 v tis. EUR
Výkaz finančnej situácie

Výkaz komplexného výsledku
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Určenie, či zmluva obsahuje prvky lízingu alebo je lízingom, závisí od podstaty zmluvy pri jej uzatvorení. Zmluva je považovaná za zmluvu, ktorá obsahuje prvky lízingu a je podľa toho zaúčtovaná, ak jej
splnenie závisí od použitia špecifického aktíva alebo prevodu práva používať aktívum.
Finančný lízing
Pokiaľ sú podľa zmluvy všetky podstatné riziká a odmeny súvisiace s aktívom prevedené na nájomcu,
spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v súlade s IAS 17. Prenájom nehnuteľného majetku s obmedzenými
možnosťami vypovedania zmluvy na dobu neurčitú sa posudzuje podľa stanovenej hladiny významnosti.
V súvahe sa zaúčtuje majetok a záväzky, ktoré sa rovnajú objektívnej hodnote prenajatého majetku na
začiatku doby prenájmu, resp. súčasnej hodnote minimálnych lízingových platieb nájomného, podľa toho,
ktorá z hodnôt je nižšia. Súčasťou objektívnej hodnoty je DPH, na ktorej odpočítanie nie je nárok. Pokiaľ
je to z technického hľadiska vhodné, pre výpočet súčasnej hodnoty minimálnych splátok nájomného
spoločnosť používa diskontný faktor, ktorý sa rovná implicitnej úrokovej miere lízingu. Počiatočné priame
náklady vynaložené spoločnosťou pred začiatkom lízingu sa aktivujú. Lízingové platby sú členené (pri
použití metódy efektívnej úrokovej miery) medzi finančné náklady, ktoré sú vykázané v rámci úrokových
nákladov a čiastku znižujúcu záväzok voči prenajímateľovi.
Zodpovedajúci záväzok voči prenajímateľovi sa zahrnie do súvahy ako záväzok z finančného prenájmu.
V súvislosti s finančným lízingom vznikajú spoločnosti v každom účtovnom období v priebehu prenájmu
okrem finančných nákladov aj odpisové náklady. Spoločnosť odpisuje prenajatý majetok po dobu jeho
životnosti podľa rovnakých odpisových zásad ako vlastný majetok.
Operatívny lízing
Všetky ostatné lízingy sa klasifikujú ako operatívny lízing. Splátky realizované v rámci operatívneho lízingu
sú vykazované lineárne ako náklady do ziskov a strát počas doby trvania lízingu. Spoločnosť uzavrela v roku
2014 na základe verejného obstarávania zmluvy na operatívny lízing úžitkových a osobných motorových
vozidiel v rámcovom objeme 22 751 tis. EUR, ktorý bol čerpaný v rokoch 2014 a 2015 a bude čerpaný aj v
ďalších rokoch, s trvaním operatívneho lízingu po dobu 4 rokov.
Lízingové splátky pasívneho lízingu za rok 2015 predstavovali čiastku 3 413 tis. EUR.
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Budúce lízingové splátky pasívneho lízingu z čiastkových zmlúv uzavretých v r. 2014 a 2015:
do 1 roka

4 717

tis. EUR

od 1 do 5 rokov

9 374

tis. EUR

0

tis. EUR

nad 5 rokov

16

Opis podmienok zmluvných dohôd:
Splátky operatívneho lízingu sú rozvrhnuté rovnomerne počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

16| Finančné investície
Dlhodobé finančné investície, keďže neexistuje aktívny trh a nie je možné určiť ich objektívnu hodnotu, sa vykazujú v obstarávacích cenách podľa IAS 39.46 (c) znížených o opravné položky na prechodné
zníženie ich hodnoty, ak takáto situácia nastane. Spoločnosť realizuje test zníženia hodnoty na základe
metódy vlastného imania.
Výnimkou je Rakúska pošta, ktorá je aktívne obchodovateľná na Viedenskej burze a jej hodnota v
súvahe vychádza z reálnej hodnoty akcií k 31. decembru 2015.

17| Finančný majetok
Spoločnosť klasifikuje finančný majetok do nasledovných kategórií: v reálnej hodnote účtovaný
cez výkaz komplexného výsledku, cenné papiere držané do splatnosti, finančný majetok k dispozícii na
predaj a pôžičky a pohľadávky. Klasifikácia závisí od účelu, pre aký bola investícia obstaraná, či je kótovaná
na aktívnom trhu a od zámerov manažmentu.
Finančný majetok sa prvotne vykazuje v reálnej hodnote zvýšenej o transakčné náklady (v prípade
finančného aktíva) a zníženej o transakčné náklady (v prípade finančného záväzku), okrem kategórie
finančného majetku účtovaného v reálnej hodnote cez výkaz komplexného výsledku. Finančný majetok
účtovaný v reálnej hodnote cez výkaz komplexného výsledku je prvotne vykázaný v reálnej hodnote a
transakčné náklady sú účtované priamo do nákladov.
Štandardné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú v deň dohodnutia obchodu – deň,
kedy sa Spoločnosť rozhodne nakúpiť alebo predať majetok.
Spoločnosť odúčtuje finančný majetok, keď (a) sa majetok splatí alebo inak skončia práva na peňažné
toky z investície, alebo (b) spoločnosť previedla práva na peňažné toky z investície alebo uzavrela dohodu
o prevode a tým (i) paralelne previedla v zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom
alebo (ii) ani nepreviedla ani si neponechala v zásade všetky riziká a potenciálne zisky spojené s vlastníctvom, pričom si neponechala kontrolu. Kontrolu si ponechá, ak protistrana nemá reálnu možnosť predať
majetok ako celok nespriaznenej tretej strane bez toho, aby dodatočne obmedzila predaj.
Manažment posudzuje klasifikáciu finančného majetku pri obstaraní.
Finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz komplexného výsledku
Finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz komplexného výsledku je majetok držaný za účelom predaja.
Finančný majetok je klasifikovaný v tejto skupine, ak bol nadobudnutý primárne za účelom predaja alebo
spätného odkupu v blízkej budúcnosti alebo za účelom zníženia niektorých rizík. Finančné deriváty, ak nie
sú určené ako zabezpečovacie, sú tiež klasifikované v tejto skupine. Finančný majetok v tejto kategórii je
klasifikovaný ako krátkodobý.

Slovenská pošta, a. s.

Významné účtovné zásady

Realizované a nerealizované zisky a straty zo zmeny reálnej hodnoty finančného majetku v reálnej
hodnote účtovaného cez výkaz komplexného výsledku sú vykázané vo výkaze ziskov a strát za obdobie,
kedy ku zmene došlo.
Pôžičky a pohľadávky
Pôžičky a pohľadávky predstavujú nederivátový finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými termínmi
splátok, ktorý nie je kótovaný na aktívnom trhu. Pôžičky a pohľadávky sú zahrnuté do krátkodobého majetku, s výnimkou keď ich splatnosť presahuje obdobie 12 mesiacov od dňa zostavenia účtovnej závierky.
V tomto prípade sú klasifikované ako dlhodobý majetok.
Pôžičky a pohľadávky sa vykazujú v účtovnej hodnote zistenej metódou efektívnej úrokovej miery.
Pôžičky a pohľadávky sú v súvahe uvedené ako časť dlhodobého a krátkodobého finančného majetku,
pohľadávok z obchodného styku a peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

18| Zásoby
Zásoby sa vykazujú v obstarávacej cene alebo v čistej realizovateľnej hodnote, vždy v tej, ktorá
je nižšia, upravenej o opravnú položku na zastarané a nepoužiteľné zásoby. Obstarávacia cena zahŕňa
náklady na suroviny a ostatné náklady súvisiace s obstaraním zásob. Súčasťou obstarávacej ceny zásob je aj DPH, na odpočítanie ktorej nie je nárok a táto DPH sa sleduje na osobitnom analytickom účte v
triede 1. Pre určenie hodnoty úbytku zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Čistá
realizovateľná hodnota je odhadom predajnej ceny pri bežných podmienkach obchodovania po odpočítaní nákladov na dokončenie a predaj. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa vykazujú v skutočných
priamych nákladoch, ktoré zahŕňajú priamy materiál a priame mzdy, ostatné priame náklady a súvisiacu
réžiu, ktorá vychádza z normálnej prevádzkovej kapacity.

19| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
V súlade s IAS 7 sa peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty skladajú z hotovosti a peňažných
prostriedkov na účtoch v bankách a z vysoko likvidných investícií s nevýznamným rizikom zmien v hodnote,
ktoré majú pôvodnú splatnosť do troch mesiacov alebo kratšiu odo dňa obstarania.

20| Zverený cudzí finančný majetok a záväzky
z držania zvereného cudzieho finančného
majetku
Spoločnosť poskytuje špecifické typy služieb, ako napríklad služby pre Poštovú banku, a. s., výber
SIPO, poštový platobný styk, vyplácanie dôchodkov a dávok, realizácia stávkových a lotériových činností,
predaj eKolkov a diaľničných nálepiek, pri ktorých prijíma a vypláca finančné prostriedky. V tejto súvislosti
spoločnosť eviduje na svojich bankových účtoch a v pokladniach na poštách finančné prostriedky, ktoré sú
jej zverené na určitú dobu za účelom realizácie týchto služieb. Spoločnosť tiež eviduje pohľadávky a záväzky
voči týmto partnerom vyplývajúce z poskytovania uvedených služieb. Zverené finančné prostriedky sú
evidované na osobitných účtoch, oddelene od vlastných finančných prostriedkov.
Zverený finančný majetok a záväzky z držania zvereného cudzieho finančného majetku sú v súlade so
štandardom IAS 32 ods. 42 vykázané v súvahe samostatne (majetok na strane aktív a záväzky na strane
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pasív) z dôvodu, že finančný majetok a finančný záväzok nie sú vysporiadané súčasne a spoločnosť znáša
všetky riziká vyplývajúce z nevysporiadania transakcií v prípade straty finančných prostriedkov a zároveň
jej plynú výhody z držania takéhoto majetku.

Významné účtovné zásady

24| Dividendy
Dividendy z kmeňových akcií sa účtujú na účtoch spoločnosti v období, v ktorom ich schválili
akcionári spoločnosti.

21| Pohľadávky
18

Dlhodobé pohľadávky prevyšujúce prevádzkový cyklus spoločnosti, s očakávanou splatnosťou
nad 12 mesiacov, sú diskontované na súčasnú hodnotu s použitím úrokovej miery pôžičiek poskytnutých
na porovnateľné časové obdobie.
Krátkodobé pohľadávky sú vykazované v nominálnej hodnote znížené o opravné položky. Opravné
položky sú kalkulované na základe individuálneho rizika a minulých skúseností. Spoločnosť vykazuje
opravné položky k obchodným pohľadávkam.
Metódy hodnotenia pohľadávok v súvislosti so znížením hodnoty sú založené na vekovej štruktúre a na
individuálnom posúdení dlžníkov:
K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 180 dní

10%

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

20%

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 24 mesiacov

50%

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 36 mesiacov

100%

Spoločnosť zároveň individuálne posudzuje platobnú schopnosť svojich dlžníkov v súvislosti s rizikom
nesplatenia a tvorí:
100 % opravnú položku k pohľadávkam po splatnosti voči tým dlžníkom, u ktorých bola vymožiteľnosť
identifikovaná ako vysoko nepravdepodobná.

22| Deriváty
V prípade využívania finančných nástrojov na zabezpečenie sa proti kurzovému a úrokovému
riziku z prevádzkových, finančných a investičných činností sa tieto nástroje (deriváty) prvotne vykazujú
v reálnej hodnote v deň uzatvorenia derivátovej zmluvy (deň obchodu) a následne sa preceňujú na reálnu
hodnotu. Zmeny reálnej hodnoty derivátov sa vykážu vo výkaze ziskov a strát.

23| Vlastný kapitál
Právna forma spoločnosti je akciová spoločnosť. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo
výške zapísanej v obchodnom registri. Fondy zo zisku a ostatné kapitálové fondy vytvára spoločnosť
v súlade s Obchodným zákonníkom, zákonom č. 349/2004 Z. z. o transformácii. Zákonný rezervný fond je
spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 5 % z čistého zisku až do dosiahnutia
výšky najmenej 20 % základného imania.
Spoločnosť riadi kapitál tak, aby bola schopná vždy nepretržite fungovať ako zdravý celok. Optimalizuje
pomer medzi cudzími zdrojmi a celkovým kapitálom. Vlastný kapitál pozostáva zo základného imania,
kapitálových fondov, fondov zo zisku, oceňovacích rozdielov a nerozdelených ziskov.

Slovenská pošta, a. s.

25| Rezervy
Spoločnosť vykazuje rezervu vtedy, ak má súčasnú povinnosť (zmluvnú alebo mimozmluvnú)
vyplývajúcu z minulých udalostí, ak je pravdepodobné, že v súvislosti s vyrovnaním povinnosti dôjde
k úbytku podnikových zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti
možno spoľahlivo odhadnúť.
Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho odhadu vedenia spoločnosti týkajúceho sa nákladov
nevyhnutných na vyrovnanie záväzku, vždy k súvahovému dňu. Ak je efekt časovej hodnoty peňazí významný, rezerva je diskontovaná použitím aktuálnej diskontnej sadzby pred daňou, ktorá vhodne odráža
riziko prislúchajúce k záväzku. Tam, kde sa používa diskontovanie, účtovná hodnota rezervy sa zvyšuje
v každom období, aby sa zohľadnilo znižovanie diskontu z časového hľadiska. Tento nárast je zaúčtovaný
ako finančný náklad.

26| Pôžičky a úvery
Úvery a finančné výpomoci sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú obstarávacou cenou, ktorá sa
rovná reálnej hodnote prijatého peňažného plnenia upravenej o náklady spojené s poskytnutím úveru
alebo finančnej výpomoci. Zisky a straty sa účtujú do výsledku hospodárenia v okamihu, kedy dôjde k
odúčtovaniu záväzku alebo k zníženiu jeho hodnoty.
Úvery a finančné výpomoci sú klasifikované ako krátkodobý záväzok, pokiaľ sa očakáva, že bude
vysporiadaný v rámci dvanástich mesiacov od ročného súvahového dňa. Všetky ostatné pôžičky sú
klasifikované ako dlhodobé záväzky.
Dlhodobé záväzky sú oceňované v súčasnej hodnote budúcich peňažných tokov.

27| Záväzky
Dlhodobé záväzky prevyšujúce vysporiadanie v normálnom prevádzkovom cykle spoločnosti,
so splatnosťou nad 12 mesiacov, sú diskontované na súčasnú hodnotu s použitím úrokovej miery pôžičiek
poskytnutých na porovnateľné časové obdobie.
Krátkodobé záväzky – vysporiadané v normálnom prevádzkovom cykle spoločnosti sú vykázané
v nominálnej hodnote.
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28| Podmienené aktíva
Podmienené aktíva sú:
• možné aktíva, ktoré vznikli z minulých udalostí a ktorých existencia bude potvrdená tým, že dôjde
alebo nedôjde k jednej alebo viacerým neistým budúcim udalostiam, ktoré nie sú celkom pod kontrolou spoločnosti.
20

Podmienené aktíva nie sú uvedené v účtovnej závierke, ale v prípade, že je ekonomický prínos pre
spoločnosť pravdepodobný, uvádza sa o nich informácia v poznámkach k účtovnej závierke.
Podmienené záväzky sú:
• možné povinnosti, ktoré vyplývajú z minulých udalostí a ich existencia bude potvrdená tým, že dôjde
alebo nedôjde k jednej alebo viacerým neistým budúcim udalostiam, ktoré nie sú celkom pod kontrolou spoločnosti,
• súčasné povinnosti, ktoré vznikli z minulých udalostí, avšak nie sú vykázané, pretože nie je pravdepodobné, že na ich vysporiadanie sa bude vyžadovať úbytok ekonomických úžitkov.
Podmienené záväzky nie sú vykázané vo výkaze finančnej situácie, ale ich opis je uvedený v poznámkach k účtovnej závierke.

29| Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sa dajú priamo priradiť k nadobudnutiu, zhotoveniu alebo
výrobe majetku spĺňajúceho kritériá kvalifikovateľného aktíva, sa kapitalizujú ako súčasť obstarávacej ceny
tohto majetku. Ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú ako náklad v období, v ktorom sa
vynaložia.
Aktivácia nákladov na prijaté pôžičky a úvery sa začína vtedy, keď prebiehajú činnosti na prípravu
majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i náklady na prijaté pôžičky a úvery. Náklady na
prijaté pôžičky a úvery sa aktivujú dovtedy, kým majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané použitie.
Náklady na prijaté pôžičky a úvery zahŕňajú úroky z úverov.
Spoločnosť aktivuje náklady na prijaté pôžičky a úvery v prípade, že príprava na výstavbu začala
1. januára 2009 alebo neskôr, v zmysle štandardu IAS 23. Spoločnosť pokračuje v účtovaní nákladov na
prijaté pôžičky a úvery do nákladov v prípade, že sa týkajú majetku, ktorého príprava na výstavbu začala
pred 1. januárom 2009.

Významné účtovné zásady

Odložená daňová povinnosť odráža daňový dopad dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou
majetku a záväzkov vykázanou pre účely finančného vykazovania a hodnotami použitými pre daňové
účely. Odložená daň je vypočítaná použitím daňovej sadzby stanovenej slovenskou legislatívou, ktorej
platnosť sa predpokladá v období, kedy sa očakáva realizácia rozdielov. Odložená daňová pohľadávka
sa vykazuje, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude k dispozícii zdaniteľný zisk, voči ktorému bude
možné uplatniť odpočítateľné dočasné rozdiely. Najvýznamnejšie dočasné rozdiely vznikajú spoločnosti
z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou odpisovaného majetku. Sadzba odloženej
dane je 22%.
21

31| Zisk na akciu
Kmeňové akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Preto spoločnosť neaplikuje IAS
33 – Zisk na akciu.

32| Vykazovanie výnosov
O výnosoch sa účtuje vtedy, keď je pravdepodobné, že spoločnosti budú z transakcie plynúť
ekonomické úžitky a keď je tieto výnosy možné aj spoľahlivo kvantifikovať. Výnosy sa oceňujú v reálnej
hodnote získanej alebo vymožiteľnej protihodnoty a predstavujú pohľadávky za služby a tovar. Výnosy
sa vykazujú v netto výške, t. j. po odpočítaní diskontov a DPH, keď bol ukončený prevod všetkých rizík
spojených s vlastníctvom, alebo v čase poskytnutia služieb tretím osobám.
Príjmy z dividend z investícií sa vykazujú, keď vznikne právo spoločnosti na ich získanie.
Výnosové úroky sú bežne účtované do finančných výnosov príslušného obdobia.

33| Inflačné účtovníctvo
Spoločnosť nevykonáva svoje aktivity v hyperinflačnej ekonomike. Preto nie je aplikovaný IAS
29 – Finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách.

30| Daň z príjmov
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň sa účtuje do výkazu ziskov a strát okrem prípadov, keď sa týka položiek zaúčtovaných v rámci ostatných komplexných ziskov a strát alebo priamo
vo vlastnom imaní. Ak sa týka takýchto položiek, tak aj daň je zaúčtovaná v rámci komplexných ziskov a
strát alebo priamo vo vlastnom imaní.
Výška splatnej dane z príjmov sa stanovuje v súlade s platnými slovenskými daňovými zákonmi a
vychádza z hospodárskeho výsledku spoločnosti stanoveného podľa slovenských účtovných predpisov a upraveného o daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Sadzba splatnej dane je 22 %,
sadzba zrážkovej dane z úrokov je 19%.
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34| Zamestnanecké požitky

35| Štátne dotácie

Požitky po skončení zamestnania – programy so stanovenými požitkami a iné
dlhodobé zamestnanecké požitky
Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa
má poskytnúť, zamestnancom, väčšinou na základe jedného alebo viacerých faktorov, akými je vek,
odpracované roky alebo výška kompenzácie.
Podľa Kolektívnej zmluvy na roky 2012 – 2014, platnej do 31. decembra 2017 sa spoločnosť zaviazala
vyplatiť svojim zamestnancom jednorazové odchodné pri odchode do starobného alebo invalidného
dôchodku, ako aj k poskytovaniu iných príspevkov pri príležitosti pracovných jubileí. Tieto požitky nie sú
zaistené žiadnymi samostatnými finančnými fondmi, do ktorých by spoločnosť pravidelne prispievala.
V súlade s IAS 19 je hodnota záväzkov na tieto zamestnanecké požitky a príslušných nákladov, ktoré sa
k nim viažu, stanovená použitím metódy projektovanej jednotky kreditu, tzv. „Projected Unit Credit Metod“,
podľa ktorej sa pristupuje ku každému obdobiu služby zamestnanca počas obdobia jeho pracovného
pomeru tak, akoby táto vytvárala dodatočnú jednotku nároku na požitky a meria každú jednotku oddelene, až kým sa nedospeje ku konečnému záväzku. Súvisiace náklady na poskytovanie požitkov sú tak
účtované do výkazu ziskov a strát rozložené na dobu trvania pracovného pomeru.
Súčasná hodnota týchto záväzkov je stanovená diskontovaním predpokladaných budúcich peňažných tokov s použitím úrokových sadzieb odvíjajúcich sa od trhových výnosov štátnych dlhopisov SR,
ktorých doba splatnosti sa približuje k splatnosti príslušného záväzku. Všetky aktuárske straty a zisky sa v
momente ich vzniku vykazujú v plnej výške vo výkaze ziskov a strát. Tento postup sa používa systematicky
počas celého obdobia ich vykazovania od roku 2004.

Dotácie sa vykazujú, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení všetkých podmienok
spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, vykazuje sa ako výnos počas
doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na ktorých úhradu je dotácia určená. Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa ako výnos budúcich období
a rovnomerne sa zúčtováva do výkazu ziskov a strát počas odhadovanej životnosti príslušného majetku.

Požitky po skončení zamestnania – programy so stanovenými príspevkami
Program so stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa ktorého spoločnosť platí fixné príspevky
a nebude mať žiadnu právnu či mimozmluvnú povinnosť platiť ďalšie príspevky v prípade, že v programe
nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých zamestnaneckých požitkov, týkajúcich sa zamestnaneckých služieb v súčasnom období a v predchádzajúcich obdobiach.
Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné zdravotné, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie
a príspevok do Fondu zamestnanosti z objemu hrubých miezd podľa sadzieb platných pre daný rok.
Náklady na sociálne zabezpečenie sa účtujú do výkazu ziskov a strát v rovnakom období ako príslušné
mzdové náklady. Spoločnosť nemá záväzok odvádzať z objemu hrubých miezd prostriedky do týchto
fondov nad zákonom stanovený rámec.
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36| Segmentové vykazovanie
Keďže spoločnosť nemá dlhové nástroje alebo nástroje vlastného imania obchodovateľné na
verejnom trhu, ani nepredkladá alebo nie je v procese predkladania svojej účtovnej závierky komisii pre
cenné papiere alebo inej regulačnej organizácii s cieľom emisie akéhokoľvek druhu nástrojov na verejnom
trhu, neaplikuje IFRS 8 – Prevádzkové segmenty.

37| Reálna hodnota finančných nástrojov
Finančné nástroje vykázané v súvahe tvoria investície, ostatné dlhodobé aktíva, pohľadávky z obchodného styku, ostatné aktíva, peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, krátkodobé a dlhodobé úvery,
ostatné obežné aktíva a záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky. Odhadované reálne hodnoty
týchto nástrojov sa približujú k ich účtovnej hodnote.

Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru, ako je odstupné, sa vykazujú ako záväzok a náklad
vtedy a len vtedy, keď je spoločnosť preukázateľne rozhodnutá buď ukončiť pracovný pomer zamestnanca
alebo skupiny zamestnancov pred riadnym dátumom ich odchodu do dôchodku, alebo poskytnúť požitky
vyplývajúce z predčasného ukončenia pracovného pomeru ako dôsledok ponuky danej na podporu
dobrovoľného odchodu. Keďže záväzky vyplývajúce z týchto požitkov sú v rámci spoločnosti splatné do
jedného roka, oceňujú sa v nediskontovanej výške.
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky z poskytovania krátkodobých zamestnaneckých požitkov sa oceňujú v nediskontovanej výške
a sú zúčtované do nákladov v momente, kedy je poskytnutá súvisiaca služba.
Rezerva sa vytvára vo výške, ktorej vyplatenie sa predpokladá vo forme krátkodobých peňažných
odmien alebo plánov účasti na zisku, ak má spoločnosť existujúci alebo implicitný záväzok vyplatiť túto
sumu v dôsledku minulej služby poskytnutej zamestnancom a tento záväzok možno spoľahlivo odhadnúť.

Slovenská pošta, a. s.
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Riziko vyplývajúce zo zmeny kurzov považujeme za nevýznamné, čo vyplýva aj z nižšie uvedenej analýzy
citlivosti:
Pokles kurzu USD o
peniaze
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38| Kurzové riziko
Spoločnosť je vystavená kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách. Kurzové riziko sa týka
rizika zníženia objektívnej hodnoty pohľadávok denominovaných v cudzích menách v dôsledku znehodnotenia menového kurzu cudzích mien, alebo zvýšenia objektívnej hodnoty záväzkov v dôsledku
zhodnotenia menového kurzu cudzích mien. Väčšina pohľadávok a záväzkov vykázaných v súvahe
sú krátkodobej povahy a denominovaných v mene EUR. Spoločnosť čelí riziku neočakávaných zmien
v menových kurzoch EUR a SDR, ktoré súvisí s činnosťami v oblasti medzinárodných poštových služieb.
Spoločnosť zároveň čiastočne čelí riziku neočakávaných zmien v menových kurzoch EUR a USD formou
uzatvárania forwardových obchodov, ktoré garantujú pri splnení určitých predpokladov fixný kurz cudzej
meny. V roku 2015 nebol uzatvorený žiadny forwardový obchod.

Maximálny dopad

(10)

(20)

(20)

5%

10%

Maximálny dopad

12 914

tis. EUR

(646)

(1 291)

(1 291)

záväzky z obchodného styku

5 255

tis. EUR

263

526

526

(393)

(785)

(785)

39| Úrokové riziko
Úrokové riziko predstavuje riziko kolísania reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančných
nástrojov z dôvodu zmien v trhových úrokových sadzbách.
Aby spoločnosť nebola vystavená zmenám úrokových sadzieb, jej politikou je zabezpečiť, aby 25 %
až 75 % jej portfólia tvorili finančné nástroje s pevnou úrokovou sadzbou za predpokladu, že táto sadzba
je podľa očakávaného vývoja pohyblivých sadzieb na trhu výhodnejšia. Riziko zmien úrokových sadzieb
pri úveroch a lízingoch je čiastočne eliminované uzatváraním úrokových swapov podľa predpokladaných
splátkových kalendárov. V roku 2015 nebol uzatvorený žiadny nový úrokový swap.
Vplyv úrokového rizika sa prejavuje len pri investičných úveroch, ktoré sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou na báze EURIBOR. K 31. decembru 2015 spoločnosť čerpala 1 úver s pohyblivou úrokovou
sadzbou odvodenou od sadzby EURIBOR 3M.

40| Riziko nedostatočnej likvidity

Prehľad aktív a pasív v cudzej mene k 31. decembru 2015
Aktíva v cudzej mene (v tis. EUR)

USD

SDR

CZK

ostatné

peniaze a peňažné ekvivalenty

200

—

—

1

13

12 914

—

1

—

5 255

1
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Politikou spoločnosti je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty na pokrytie rizika nedostatočnej likvidity, čo je sledované priebežnými
výpočtami ukazovateľov bežnej likvidity, ktorá neklesá pod 100% a úverovej zaťaženosti, ktorá neprekračuje 15 %. Spoločnosť v roku 2015 čerpala kontokorentný úver priebežne podľa potreby. Výška úverových
zdrojov k 31.decembru 2015 je 24 000 tis. EUR.

Pasíva v cudzej mene (v tis. EUR)

Dlhodobé úverové zdroje spoločnosti
Krátkodobé úverové zdroje spoločnosti

Slovenská pošta, a. s.

10%

pohľadávky z obchodného styku

Vplyv na výsledok hospodárenia celkom

Podnikateľská činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva, ju vystavuje rozličným finančným rizikám: trhovému
riziku (riziku zmeny výmenných kurzov, úrokovej sadzby), riziku nedostatočnej likvidity a kreditnému riziku
(riziku nesplatenia pohľadávok). Nižšie uvádzame prístup a zásady riadenia jednotlivých finančných rizík.

Záväzky z obchodného styku

tis. EUR

Pokles kurzu SDR o

D| Zásady riadenia
finančných rizík

pohľadávky z obchodného styku

200

5%

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

21 600

0

2 400

0

24 000

0

účtovná závierka 2015
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Zásady riadenia finančných rizík

Prehľad splatnosti záväzkov k 31. decembru 2015:

v tis. EUR
do 1 roka

1 – 5 rokov

nad 5 rokov

záväzky z obchodného styku

54 413

0

0

ostatné krátkodobé záväzky

27 661

0

0

0

8 639

995

záväzky z držania cudzieho finančného majetku
záväzky z bankových úverov

Analýza znehodnotenia pohľadávok z obchodného styku

6 016

Nominálna
hodnota k 31.
decembru 2015

Vytvorená opravná
položka k 31. decembru
2015

Účtovná hodnota
pohľadávok
k 31. decembru 2015

0

0

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

85 156

0

0

44 360

0

44 360

2 400

19 200

2 400

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 656

1 873

3 783

• do 1 roka

3 702

116

3 586

697

500

197

1 257

1 257

0

50 016

1 873

48 143

ostatné dlhodobé záväzky
splatné daňové záväzky
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Spoločnosť minimalizuje kreditné riziko výberom spoľahlivých bánk s vysokým ratingom a dostatočnou
kapitálovou silou, ako aj priebežným sledovaním referencií bánk, s ktorými spolupracuje.

Pohľadávky v lehote splatnosti

• od 1 do 3 rokov

41| Riziko nesplatenia pohľadávok
(kreditné riziko)

• nad 3 roky
Pohľadávky celkom

Kreditné riziko je riziko finančnej straty spoločnosti, ak odberateľ alebo protistrana finančného nástroja zlyhá pri plnení jej zmluvných záväzkov. Kreditné riziko vzniká v princípe z finančných aktív spoločnosti.
Spoločnosť prijala opatrenia na to, aby boli produkty a služby poskytované odberateľom s primeranou
platobnou disciplínou, aby riziko nesplatenia pohľadávok nepresiahlo prijateľnú mieru. Riziká súvisiace
s možným neinkasovaním pohľadávok boli zohľadnené opravnou položkou k pohľadávkam.
Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku ako je uvedené nižšie:
Pohľadávky

v tis. EUR
31/12/2015

31/12/2014

Pohľadávky z obchodného styku

50 016

45 167

Ostatné krátkodobé pohľadávky

12 471

13 605

448

422

62 935

59 194

Dlhodobé pohľadávky

Účty v bankách a krátkodobé bankové vklady
(vrátane zvereného finančného majetku)

Poštová banka, a. s.
VÚB, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Ostatné banky

Pohľadávky po lehote splatnosti, ku ktorým nebola vytvorená žiadna opravná položka sú po lehote
splatnosti do 180 dní a dosahujú čiastku 2 512 tis. EUR, pričom sa predpokladá, že budú v krátkom čase
splatené.
K pohľadávkam po lehote splatnosti bola vytvorená opravná položka v čiastke 1 873 tis. EUR. Opravné
položky boli tvorené predovšetkým podľa doby po ich lehote splatnosti a to v rozsahu od 10 % pri omeškaní nad 180 dní, 20 % pri omeškaní nad 12 mesiacov a do 100 % pri omeškaní nad 36 mesiacov. Okrem
opravných položiek k pohľadávkam z obchodného styku spoločnosť tvorí aj opravné položky k ostatným pohľadávkam, ktoré k 31. decembru dosahujú čiastku 335 tis. EUR. Riziko nesplatenia pohľadávok
je čiastočne eliminované analýzou bonity klientov, ktorá pozostáva z hodnotenia nasledovných kritérií:
podiel obratu na celkovom obrate spoločnosti za posledných 12 mesiacov, rizikovosť zákazníkov v rámci
odvetvovej štruktúry, priemerná dohodnutá doba splatnosti faktúr, platobná disciplína za posledných
12 mesiacov, výška omeškanej dlžnej sumy za posledných 12 mesiacov.
Pri neplatení pohľadávok sa vyžaduje od dlžníkov platba vopred.

v tis. EUR
31/12/2015

31/12/2014

39 229

34 285

21 778

3 776

1 357

3 457

74

39

62 438

41 557

Bankové účty a krátkodobé bankové vklady sú vedené vo viacerých bankách. Najvýznamnejšia
hodnota peňažnej hotovosti k 31. decembru 2015 bola uložená v Poštovej banke, a. s.

Slovenská pošta, a. s.
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Špecifické poznámky k finančným výkazom

42| Riadenie kapitálu

28

Spoločnosť považuje za kapitál všetky zložky vlastného imania tak, ako sú prezentované v tejto
účtovnej závierke. Riadenie kapitálu je zodpovednosťou úseku generálneho riaditeľa a financií. Cieľom pri
riadení kapitálu je zabezpečenie jeho zdravej štruktúry tak, aby spoločnosť mohla pokračovať vo svojich
činnostiach bez obmedzení vyplývajúcich z nedostatku kapitálu.
Spoločnosť monitoruje zadĺženie prostredníctvom pomeru medzi celkovým kapitálom a cudzími
zdrojmi (gearing ratio). Na krytie strát vytvára spoločnosť rezervný fond a jeho výška k 31. decembru 2015
predstavovala 2 128 tis. EUR.
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

24 000

0

(47 572)

(44 959)

0

0

Vlastné imanie

230 078

227 606

Kapitál celkom

230 078

227 606

0%

0%

Pôžičky celkom
Mínus: Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Čistý dlh

Podiel čistých dlhov na celkovom kapitáli

E| Špecifické poznámky
k finančným výkazom
43| Dlhodobý nehmotný majetok
Oceniteľné
práva

Softvér

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

358

78 758

5 021

84 137

Prevody

0

0

0

0

Prírastky

0

0

7 087

7 087

Zaradenie

0

9 950

(9 950)

0

Úbytky

0

(836)

(85)

(921)

358

87 872

2 073

90 303

Prevody

0

0

0

0

Prírastky

0

0

8 553

8 553

Zaradenie

0

7 676

(7 676)

0

Úbytky

(69)

(6 264)

(49)

(6 382)

Stav k 31. decembru 2015

289

89 284

2 901

92 474

Obstarávacia cena

Stav k 1. januáru 2014

Stav k 1. januáru 2015

Slovenská pošta, a. s.
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Oceniteľné
práva

Softvér

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Stav k 1. januáru 2014

0

(68 693)

0

(68 693)

Prevody

0

0

0

0

Odpisy

0

(9 124)

0

(9 124)

Úbytky

0

836

0

836

Stav k 1. januáru 2015

0

(76 981)

0

(76 981)

Prevody

0

0

0

0

Odpisy

0

(8 261)

0

(8 261)

Úbytky

0

6 289

0

6 289

Stav k 31. decembru 2015

0

(78 953)

0

(78 953)

Oceniteľné
práva

Softvér

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Stav k 1. januáru 2014

0

(1 079)

0

(1 079)

Tvorba

0

(16)

0

Rozpustenie

0

471

Stav k 1. januáru 2015

0

Oprávky
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Opravné položky

Stav k 1. januáru 2015 po korekcii
Tvorba
Rozpustenie
Stav k 31. decembru 2015

Pozemky
a zbierkové
predmety

Stavby

Stroje,
prístroje a
zariadenia

Dopravné
prostriedky

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

21 775

204 818

137 692

43 745

9 826

417 856

Prevody

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

25 782

25 782

Zaradenie

110

5 701

14 055

2 135

(21 965)

36

Úbytky

(16)

(87)

(5 396)

(8 874)

(374)

(14 747)

21 869

210 432

146 351

37 006

13 269

428 927

Prevody

0

0

0

0

82

82

Prírastky

24

5 384

28 123

164

28 202

61 896

(16)

Zaradenie

0

0

0

0

(33 695)

(33 676)

0

471

Úbytky

(12)

(224)

(4 248)

(3 819)

(140)

(8 443)

(624)

0

(624)

21 881

215 592

170 226

33 351

7 736

448 786

(241)

(429)

0

(670)

0

(783)

0

(783)

241

605

0

846

Pozemky
a zbierkové
predmety

Stavby

Stroje,
prístroje a
zariadenia

Dopravné
prostriedky

Nedokončené
investície

SPOLU

0

(607)

0

(607)

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Stav k 1. 1. 2014

0

(49 063)

(104 092)

(36 472)

0

(189 627)

Prevody

0

0

0

0

0

0

Odpisy

0

(8 438)

(12 523)

(4 211)

0

(25 172)

Úbytky

0

87

5 396

8 874

0

14 357

Stav k 1. 1. 2015

0

(57 414)

(111 219)

(31 809)

0

(200 442)

Prevody

0

(100)

100

0

0

0

Odpisy

0

(7 736)

(9 326)

(1 956)

0

(19 018)

Úbytky

0

159

3 834

3 740

0

7 733

Stav k 31. 12. 2015

0

(65 091)

(116 611)

(30 025)

0

(211 727)

Oceniteľné
práva

Softvér

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Stav k 1. januáru 2014

358

8 986

5 021

14 365

Stav k 1. januáru 2015

358

10 267

2 073

12 698

117

10 462

2 073

12 652

289

9 724

2 901

12 914

Účtovná hodnota

Stav k 1. januáru 2015 po korekcii
Stav k 31. decembru 2015

Spoločnosť k 31. decembru 2015 eviduje plne odpísaný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý sa stále
využíva, v obstarávacej hodnote 43 425 tis. EUR.

Slovenská pošta, a. s.

44| Dlhodobý hmotný majetok – pozemky, stavby,
stroje a zariadenia, dopravné prostriedky
a inventár
Obstarávacia
cena

Stav k 1. 1. 2014

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

Oprávky

účtovná závierka 2015
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Opravné položky

Pozemky
a zbierkové
predmety

Stavby

Stroje,
prístroje a
zariadenia

Dopravné
prostriedky

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

(1 274)

(18 928)

(1 473)

0

(2 059)

(23 734)

0

0

0

0

0

0

(205)

(4 863)

(558)

0

0

(5 626)

437

4 024

503

0

752

5 716

(1 042)

(19 767)

(1 528)

0

(1 307)

(23 644)

(443)

(5 534)

(333)

0

(1 307)

(7 617)

0

0

0

0

0

0

(443)

(6 068)

(69)

0

(22)

(6 602)

525

6 986

16

0

22

7 549

(361)

(4 616)

(386)

0

(1 307)

(6 670)

Stav k 1. 1. 2014
Prevody
Tvorba
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Rozpustenie
Stav k 1. 1. 2015
Stav k 1. 1. 2015 po
korekcii
Prevody
Tvorba
Rozpustenie
Stav k 31. 12. 2015

Pozemky
a zbierkové
predmety

Stavby

Stroje,
prístroje a
zariadenia

Dopravné
prostriedky

Nedokončené
investície

SPOLU

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Stav k 1. 1. 2014

20 501

136 827

32 127

7 273

7 767

204 495

Stav k 1. 1. 2015

20 827

133 251

33 604

5 197

11 962

204 841

Stav k 1. januáru
2015 po korekcii

21 426

147 484

34 799

5 197

11 962

220 868

Stav k 31. 12. 2015

21 520

145 885

53 229

3 326

6 429

230 389

Účtovná hodnota

Súbor hnuteľného majetku je poistený:
• pre prípad odcudzenia veci do výšky poistnej sumy 166 tis EUR, za každú poistnú udalosť na prvé
riziko na novú cenu,
• pre prípad živelnej pohromy do výšky:
• stroje 11 748 tis. EUR na časovú cenu,
• železničné vozne 112 tis. EUR na časovú cenu,
• elektronika 11 383 tis. EUR na časovú cenu,
• inventár 15 469 tis. EUR na časovú cenu,
• iný majetok 3 198 tis. EUR na časovú cenu.
Súbor nehnuteľného majetku je poistený:
• pre prípad živelnej pohromy do výšky 156 899 tis. EUR, na časovú cenu
• stavebné súčasti budov, hál a stavieb pre prípad odcudzenia veci do výšky 17 tis. EUR, na novú cenu,
prvé riziko.
Prioritný investičný majetok
Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2015 stavby a pozemky ako prioritný investičný majetok, v nasledovnej
hodnote:
Stavby

Pozemky

Celkom

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Obstarávacia cena

63 672

8 020

71 692

Oprávky

(18 782)

0

(18 782)

Zostatková hodnota

44 890

8 020

52 910

Nakladanie, s týmto majetkom je podmienené rozhodnutím MDVRR SR.

Spoločnosť k 31. decembru 2015 eviduje plne odpísaný dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa stále
využíva v obstarávacej hodnote 122 499 tis. EUR.
Spoločnosť v priebehu roka predala dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej hodnote 219 tis. EUR.
Spoločnosť eviduje majetok, ktorý drží pre účely predaja:
• pozemky v hodnote 5 238 tis. EUR
• stavby v obstarávacej hodnote 9 259 tis. EUR , v zostatkovej hodnote 5 943 tis. EUR.
Spoločnosť nevykazuje tento majetok ako držaný na predaj, nakoľko nespĺňa kritériá tejto klasifikácie
z dôvodu, že príslušné orgány spoločnosti síce schválili predaj tohto majetku, avšak k 31.12.2015 neprebehli
žiadne kroky, ktoré by zabezpečili to, že tento majetok bude s veľkou pravdepodobnosťou predaný do
jedného roka. Takýmito krokmi sa rozumie uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, alebo iný zámer vstúpiť do
transakčného vzťahu s kupujúcim, alebo potencionálnym kupujúcim.
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45| Investície do spoločností
Obchodné meno
spoločnosti

34

Krajina
registrácie

Záväzky ocenené
reálnou hodnotou
cez zisky a straty

Zabezpečovacie
deriváty

Ostatné finančné záväzky
ocenené amortizovanými
nákladmi

Spolu

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Úvery okrem záväzkov
z finančného lízingu

0

0

24 000

24 000

Záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
okrem nefinančných
záväzkov

0

0

82 074

82 074

Spolu

0

0

106 074

106 074

k 31. decembru 2015

Majetková
účasť v %

Základná činnosť

Hodnota
investície

Hodnota
investície

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Poštová banka, a. s.

Slovensko

banková činnosť

1,48

3 261

3 261

Rakúska pošta

Rakúsko

poštová činnosť

0,001

34

40

SPPS, a. s.

Slovensko

služby súvisiace
s počítačovým spracovaním údajov

60

162

162

Poštová poisťovňa, a.s.

Slovensko

poisťovacia činnosť

20

6 100

0

9 557

3 463

SPOLU

46| Dlhodobé pohľadávky
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

448

422

0

677

Opravné položky k dlhodobým pohľadávkam

(79)

(93)

SPOLU

369

1 006

Všetky podiely sú vo forme kmeňových akcií.
Pohľadávka

Členenie finančných nástrojov podľa kategórií

Odložená daňová pohľadávka
Pôžičky a
pohľadávky

Majetok
ocenený reálnou
hodnotou cez
zisky a straty

Zabezpečovacie
deriváty

Majetok
k dispozícii
na predaj

Spolu

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Finančný majetok k dispozícií
na predaj preceňovaný cez
vlastné imanie

0

0

0

9 557

9 557

Zabezpečovacie
deriváty

0

0

0

0

0

60 648

0

0

0

60 648

0

0

0

0

0

60 648

0

0

9 557

70 205

k 31. decembru 2015

Pohľ.z obch.styku a iné
pohľ.okrem poskytnutých
preddavkov
Majetok ocenený reálnou
hodnotou cez zisky a straty
Spolu

Spoločnosť eviduje dlhodobé pohľadávky vo výške 448 tis. EUR. Z toho najväčšia dlhodobá pohľadávka vo výške 137 tis. EUR je evidovaná voči spoločnosti CVP s.r.o. Bratislava/PHC Garáže, s. r. o.
Bratislava za prenájom nebytových priestorov (garáží) kde bola uzatvorená nájomná zmluva na dobu 25
rokov. K uvedenej dlhodobej pohľadávke bola vytvorená opravná položka, ktorej zostatok k 31. decembru
2015 je vo výške 78 tis. EUR.
K ostatným dlhodobým pohľadávkam bola vytvorená opravná položka vo výške 1 tis. EUR.

Akcie spoločnosti Poštová banka, a.s. , Poštovej poisťovne, a.s. a spoločnosti SPPS, a.s. nie sú verejne
obchodovateľné. Spoločnosť nemá žiadne informácie o zrealizovaných obchodoch na mimoburzových
trhoch v priebehu roku 2015, resp. do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré by mali vplyv na hodnotu
akcií týchto spoločností. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, spoločnosť neprecenila finančný majetok na
reálnu hodnotu a ponechala ocenenie tohto finančného majetku na úrovni obstarávacích cien.
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47| Peniaze a peňažné ekvivalenty

49| Pohľadávky z obchodného styku
31/12/2015

36

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Účty v bankách a peniaze na ceste

13 073

7 157

Pohľadávky voči odberateľom z obchodného styku

19 016

18 234

Pohľadávka voči klientskému okruhu

33 750

37 096

Zálohy

2 006

1 735

Ostatné

749

706

Pohľadávky z medzinárodnej poštovej prepravy (MPP)

28 171

24 673

SPOLU

47 572

44 959

Dodávatelia bežní – dobropisy a vyúčtovacie faktúry

611

338

Ostatné pohľadávky

212

187

Opravné položky

(1 873)

(1 725)

SPOLU

48 143

43 442

Peňažné prostriedky a ekvivalenty má SP, a. s., proti odcudzeniu poistené u vedúceho poisťovateľa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., s prvým spolupoisťovateľom Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna
Insurance Group:
• na priehradkách a v skriňových trezoroch podľa bezpečnostnej triedy a zabezpečenia až do výšky
poistnej sumy 166 tis EUR, pri komorových trezoroch na sumu 1 660 tis. EUR na novú cenu na prvé riziko,
• počas prepravy až do výšky poistnej sumy 1 000 tis. EUR, avšak v závislosti od spôsobu zabezpečenia.
Peňažné prostriedky a ekvivalenty má SP, a. s., pre prípad živelnej pohromy poistené do výšky 166 tis.
EUR na novú cenu, na prvé riziko.
Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s krátkodobým finančným majetkom, ani k nemu nemá
zriadené záložné právo. Zverené peňažné prostriedky klientov sú vykázané osobitne (viď Poznámka 48).

Vývoj opravných položiek:
Stav k 31. decembru 2014
Tvorba

31/12/2015

Vplyv kurzových rozdielov

(6)

31/12/2014

85 156

64 782

98 115

91 103

(33 750)

(37 096)

• z toho ostatné

20 791

10 775

Záväzky z držania zvereného cudzieho finančného majetku

85 156

64 782

• z toho záväzok voči vlastnému okruhu

220
1 873

Spoločnosť má vytvorenú opravnú položku na pohľadávky z obchodného styku (k pohľadávkam do
lehoty splatnosti a po lehote splatnosti) vo výške 1 873 tis. EUR. Opravné položky sú počítané na základe
posúdenia individuálneho rizika a doterajších skúseností s platobnou disciplínou dlžníka.

v tis. EUR

• z toho peňažné prostriedky

378
16

Stav k 31. decembru 2015

v tis. EUR
Zverený cudzí finančný majetok:

1 725

Použitie (odpis)

Zrušenie

48| Zverený cudzí finančný majetok a záväzky
z držania zvereného cudzieho finančného
majetku

v tis. EUR

•
•
•
•
•

Opravná položka ku krátkodobým pohľadávkam:
z obchodného styku vo výške 1 543 tis. EUR,
opravná položka k pohľadávkam v cudzej mene (vrátane kurz. rozdielov) vo výške 125 tis. EUR,
kurzové rozdiely k OP v cudzej mene vo výške (0,1) tis. EUR,
opravná položka k preceneným pohľadávkam vo výške 11 tis. EUR,
opravná položka ku konkurzom vo výške 194 tis. EUR.

Spoločnosť k 31. decembru 2015 vykazuje pohľadávky v nominálnej hodnote v nasledovnej štruktúre:
• do splatnosti vo výške 44 360 tis. EUR
• po splatnosti vo výške 5 656 tis. EUR

Spoločnosť pri realizácii poštového platobného styku, výplate dôchodkov a sociálnych dávok, SIPO,
eKolok a inej obstarávateľskej činnosti prijíma a vypláca finančné prostriedky, ktoré drží na svojich účtoch,
a preto sú tieto finančné prostriedky vykázané osobitne v súvahe v položke zverený cudzí finančný majetok,
spolu so súvisiacimi záväzkami z držania tohto zvereného cudzieho finančného majetku.
Majetok a záväzky sú vykázané vo výkaze finančnej pozície osobitne z dôvodu, že nie sú splnené
kritéria IAS 32 ods. 42 pre kompenzovanie týchto položiek majetku a záväzkov.
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Pohľadávky po lehote splatnosti

do 60 dní

do 90 dní

do 180 dní

do 270 dní

do 360 dní

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

762

233

96

111

545

2 005

131

376

1 089

101

do 720 dní

do 1080 dní

nad 1080 dní

SPOLU

Stav k 1. januáru 2015

795

81

1 211

3 834

Stav k 31. decembru 2015

323

374

1 257

5 656

Stav k 1. januáru 2015
Stav k 31. decembru 2015

Pohľadávky po lehote splatnosti

38
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Spoločnosť nemá pohľadávky, ktoré sú zabezpečené záložným právom a nemá obmedzené právo
nakladať s inými pohľadávkami.

51| Ostatný obežný majetok

Pohľadávky voči zamestnancom
Príspevok z kompenzačného fondu
Splatné daňové pohľadávky
Ostatné pohľadávky
Opravná položka ku kompenzačnému fondu
Opravná položka k ostatným krátkodobým pohľadávkam
SPOLU

50| Zásoby
Zásoby tvoria tieto položky:
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Materiál

1 730

1 671

Tovar

1 856

1 467

Opravné položky

(124)

(99)

3 462

3 039

SPOLU

K materiálu a tovaru bola tvorená opravná položka k pomaloobrátkovým zásobám.
Zásoby má spoločnosť poistené u vedúceho poisťovateľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., s prvým
spolupoisťovateľom Kooperatíva poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group:
• pre prípad živelnej pohromy do výšky 2 694 tis. EUR pre živel na novú cenu ,
• pre prípad odcudzenia do výšky 100 tis EUR na novú cenu pre 1. riziko.
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby, ani nemá obmedzené právo nakladať s nimi.
Výnos z predaja tovaru roku 2015 predstavoval výšku 14 476 tis EUR.

Slovenská pošta, a. s.

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

148

100

11 326

12 991

0

941

997

577

0

(1 295)

(335)

(335)

12 136

12 979

V nadväznosti ustanovenia Zákona o poštových službách č. 349/2011 Z. z. (ďalej len „Zákon“) má spoločnosť nárok na úhradu čistých nákladov na univerzálnu službu ( ďalej len „ČNUS“), ktorých odhadovaná
výška za rok 2015 je vo výške EUR 9 361 tis. EUR. Podľa §57 ods.(3) Zákona sú tieto ČNUS uhrádzané
Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „ÚREKaPS“) počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý „ÚREKaPS“ určí predbežné
ČNUS, pričom definitívna výška ČNUS za rok 2015 bude známa podľa §57 ods.(5) Zákona 31. augusta
2016. K 31. decembru 2015 vykázala spoločnosť uvedený nárok ako časť pohľadávku voči „ÚREKaPS“
v celkovej výške EUR 11 318 tis. EUR súvzťažne s položkou „Ostatné výnosy“ v rámci prevádzkového zisku.
Druhú časť EUR 1 957 tis. tvorí rozdiel medzi definitívnymi a predbežnými ČNUS za rok 2014.
Podľa §57 ods. 7 Zákona uhradil ÚREKaPS v nasledujúcom kalendárnom roku v termíne do 14. februára
2015 čisté náklady v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi predbežnými ČNUS a súčtom príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu. Súčet príspevkov poštových podnikov do kompenzačného
fondu je 9 tis. EUR a suma uvedeného rozdielu je 9 352 tis. EUR.

52| Vlastné imanie
Vlastné imanie pozostáva zo základného imania, kapitálových fondov, fondov zo zisku, z výsledku
hospodárenia minulých rokov ako aj výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.

účtovná závierka 2015
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53| Základné imanie
Spoločnosť má akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe jednej triedy, s ktorými nie je spojené
žiadne právo na pevný príjem. Celá výška základného imania je zapísaná v obchodnom registri. Štruktúra
akcionárov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
hodnota podielu
v tis. EUR

percentuálna
výška podielu

31/12/2015

31/12/2015

214 300

100%

40
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

56| Nerozdelené zisky minulých rokov a výsledok
hospodárenia za bežné obdobie
v tis. EUR
Stav k 31. decembru 2013

(20 965)

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia doplnenie fondu na financovanie rozvojových potrieb

0

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia výplata dividend

0

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia prídel do rezervného fondu

(106)

Zisk za rok 2014

4 232

Stav k 31. decembru 2014

54| Kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Ostatné fondy

Celkom

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

stav k 1. januáru 2014

2 166

1

2 167

stav k 31. decembru 2014

2 166

1

2 167

stav k 1. januáru 2015

2 166

1

2 167

stav k 31. decembru 2015

2 166

1

2 167

Kapitálové fondy pozostávajú predovšetkým zo zákonného rezervného fondu, z kapitálových vkladov,
ktorý je zriadený v súlade so slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych budúcich strát a nerozdeľuje
sa z kapitálových vkladov a iných vkladov do kapitálových fondov.

55| Fondy zo zisku

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia doplnenie fondu na financovanie rozvojových potrieb

0

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia výplata dividend

0

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaždenia prídel do rezervného fondu

(166)

Zisk za rok 2015

2 183

Stav k 31. decembru 2015

57| Bankové úvery

Krátkodobá časť k dlhodobému úveru

stav k 1. januáru 2015
zmeny v priebehu roka
stav k 31. decembru 2015

Ostatné fondy

Celkom

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

1 962

27 293

29 255

166

0

166

2 128

27 293

29 421

(14 822)

Dividendy
Do dátumu zostavenia tejto účtovnej závierky neboli navrhnuté alebo schválené žiadne dividendy
na rok 2015.

Dlhodobé bankové úvery

Zákonný rezervný fond

(16 839)

SPOLU

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

21 600

0

2 400

0

24 000

0

V roku 2015 bol čerpaný nový investičný úver vo výške 24 000 tis. EUR. Úver sa začne splácať v r. 2016
s 20 kvartálnymi splátkami, splatnosť úveru je 30.6.2021. Uver je bez zabezpečenia. Výška úrokovej miery
predstavuje 0,66% p.a. + EURIBOR.

Fondy zo zisku pozostávajú predovšetkým zo zákonného rezervného fondu, ktorého výška k 31. decembru 2015 predstavovala 2 128 tis. EUR a z fondu na financovanie rozvojových potrieb, ktorého výška
k 31. decembru 2015 predstavovala 27 293 tis. EUR.
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B| Odsúhlasenie počiatočného a konečného stavu súčasnej hodnoty záväzkov
zo zamestnaneckých požitkov týkajúcich sa programov so stanovenými požitkami
k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014.

58| Rezervy
v tis. EUR

Rezervy na súdne spory

Ostatné rezervy

Rezervy celkom

634

8 450

9 084

22

1 036

1 058

Rezervy použité počas obdobia

(49)

(3 779)

(3 828)

Stav k 1. januáru 2015

607

5 707

6 314

12

1 247

1 259

(504)

(3 210)

(3 714)

Stav k 31. decembru 2015

115

3 744

3 859

Dlhodobá časť

115

2 520

2 635

0

1 224

1 224

Stav k 1. januáru 2014
Rezervy vytvorené počas obdobia

42

Rezervy vytvorené počas obdobia
Rezervy použité počas obdobia

Krátkodobá časť

Požitky po
skončení
zamestnania

Ostatné
dlhodobé
požitky

Odvody

2015

2014

5 192

1 019

2 140

8 351

8 093

580

(12)

0

568

461

Náklady minulej služby

0

0

0

0

0

Redukcie

0

0

0

0

0

186

36

0

222

184

Výplaty požitkov počas roka

(499)

(143)

0

(642)

(496)

Poistno-matemat. straty (+) zisky(-)
počas obdob.

(379)

64

0

(315)

43

0

0

(57)

(57)

66

5 080

964

2 083

8 127

8 351

v tis. EUR
Súčasná hodnota záväzkov k 1. januáru
Náklad súčasnej služby

Úrokový náklad

Tvorba rezervy na odvody k požitkom

V súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 37, spoločnosť ponechala bezo zmeny v rámci
ostatných rezerv aj iné rezervy vytvorené v roku 2010 v celkovej hodnote 2 820 tis. EUR, na pravdepodobné budúce vysporiadanie zákonných povinností, ktoré môžu v dohľadnom čase vyplynúť z minulých
konaní spoločnosti vo vzťahu k svojim odberateľom a ktoré by mohli byť predmetom záujmu Európskej
komisie, prípadne iných orgánov v pôsobnosti Slovenskej republiky. V súlade s ods. 92 Medzinárodného
účtovného štandardu IAS 37 sa spoločnosť rozhodla uplatniť svoje právo nezverejniť ďalšie podrobnosti
okolností vedúcich k rozhodnutiu o tvorbe tejto rezervy, keďže by mohli výrazným spôsobom negatívne
ovplyvniť oprávnené záujmy spoločnosti a oslabiť tak jej budúcu vyjednávaciu pozíciu v tejto veci.
Spoločnosť eviduje k 31. decembru 2015 ostatné rezervy:
• na odstupné, vrátane poistného vo výške 327 tis. EUR,
• na riziká a straty inde neuvedené vo výške 213 tis. EUR,
• krátkodobá časť rezervy na zamestnanecké požitky vo výške 684 tis. EUR.
Dlhodobá časť rezervy na zamestnanecké požitky vo výške 7 443 tis. EUR v súčte tabuľky uvedenej
vyššie nie je zahrnutá (viď Poznámka 59).

59| Zamestnanecké požitky

Súčasná hodnota záväzkov
k 31. decembru

C| Odsúhlasenie súčasnej hodnoty záväzkov zo zamestnaneckých požitkov s čistým
záväzkom vykázaným v súvahe k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014
Požitky po
skončení
zamestnania

Ostatné
dlhodobé
požitky

Odvody

2015

2014

5 080

964

2 140

8 184

8 285

Nevykázané straty (+ )zisky(-) poist.
matematiky

0

0

0

0

0

Tvorba rezervy na odvody k požitkom

0

0

(57)

(57)

66

5 080

964

2 083

8 127

8 351

363

146

0

509

432

0

0

175

175

149

4 717

818

1 908

7 443

7 770

V tis. EUR
Súčasná hodnota záväzkov (nekrytá)

Čistý záväzok
Krátkodobá časť k požitkom
Krátkodobá časť k odvodom z požitkov
Dlhodobá časť k požitkom

A| Všeobecný popis požitkov a typov programov podľa IAS 19
V zmysle podmienok Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2012 – 2014, platnej do 31. decembra 2017
poskytuje spoločnosť, svojim zamestnancom nasledovné dlhodobé zamestnanecké požitky:
Požitky po skončení zamestnania – odchodné
Každý zamestnanec má nárok na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí
nároku na predčasný starobný, starobný alebo invalidný dôchodok. Základná výška odchodného predstavuje 1 priemerný mesačný zárobok zamestnanca. Zvýšené odchodné sa poskytuje vo výške 2,5 násobku
priemernej mzdy a to v prípade, ak zamestnanec splní podmienky uvedené v platnej kolektívnej zmluve.
Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky – fixné odmeny pri pracovných a životných jubileách
Odmeny za pracovné jubileá sa poskytujú pri odpracovaní 25, 30, 35 a 40 rokov v spoločnosti v čiastkach
od 166,- EUR do 200,- EUR. Odmena za životné jubileum sa neposkytuje.

Slovenská pošta, a. s.
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D| Odsúhlasenie pohybov v čistom záväzku zo zamestnaneckých požitkov
k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014

G| Historické informácie
v tis. EUR

V tis. EUR

Čistý záväzok k 1. januáru

44

Náklad za príslušný rok
Výplaty požitkov za príslušný rok
Tvorba rezervy na odvody k požitkom
Čistý záväzok k 31. decembru

Požitky po
skončení
zamestnania

Ostatné
dlhodobé
požitky

Odvody

2015

2014

5 192

1 019

2 140

8 351

8 093

387

88

0

475

688

(499)

(143)

0

(642)

(496)

0

0

(57)

(57)

66

5 080

964

2 083

8 127

8 351

Požitky po
skončení
zamestnania

Ostatné
dlhodobé
požitky

Odvody

2015

2014

580

(12)

0

568

461

Náklad minulej služby

0

0

0

0

0

Redukcie

0

0

0

0

0

186

36

0

222

184

(379)

64

0

(315)

43

387

88

0

475

688

0

0

(57)

(57)

66

Náklad súčasnej služby

Úrokový náklad
Vykázané straty(+) zisky(-) poistnej matematiky
Náklad za príslušný rok
Tvorba rezervy na odvody k požitkom

2012

2013

2014

2015

5 587

5 591

8 093

8 351

8 127

H| Iné informácie
Koncom roka 2010 boli schválené a formálne zverejnené viaceré novely zákonov o zdravotnom a sociálnom
poistení účinné od 1. januára 2011, a to novela zákona č. 580 / 2004 Z. z. o zdravotnom poistení a novela
zákona č. 461 / 2003 Z. z. o sociálnom poistení. Uvedenými novelami sa ustanovuje povinnosť platenia
zdravotných a sociálnych odvodov aj z vyššie uvedených zamestnaneckých požitkov.
Od 1.1.2013 je účinná novela medzinárodného účtovného štandardu IAS-19 Zamestnanecké požitky,
podľa ktorej sa poistno-matematické zisky/straty zo stanovených požitkov (požitky po skončení zamestnania) vykazujú len v ostatných častiach komplexného výsledku hospodárenia.
I|

E| Náklady vykázané vo výkaze ziskov a strát v položke mzdových nákladov
k 31. decembru 2015 a 31. decembru 2014
V tis. EUR

Súčasná hodnota záväzkov zo zamest. požitkov k 31. 12.

2011

Vykázanie poistno-matematických ziskov/strát zo stanovených
zamestnaneckých požitkov
Poistno-matematické zisky/straty zo stanovených zamestnaneckých požitkov (odchodné) sú podľa IAS-19
vykázané vo výkaze komplexného výsledku v ostatných častiach komplexného výsledku. Poistno-matematický zisk zo stanovených zamestnaneckých požitkov vo výške 379 tis. EUR (tabuľka B) je vykázaný
vo výkaze komplexného výsledku vo výške 379 tis. EUR pred zdanením (rok 2014: poistno-matematický
zisk vo výške 38 tis. EUR pred zdanením). Vo výkaze finančnej situácie sú poistno-matematické zisky/
straty zo stanovených zamestnaneckých požitkov vykázané vo vlastnom imaní v samostatnej položke
s rovnomenným názvom a to vo výške po zdanení odloženou daňou z príjmu. Za rok 2015 je vykázaná
kumulatívna strata vo výške 991 tis. EUR (po zdanení odloženou daňou) , rok 2014: kumulatívna strata 1 286
tis. EUR (po zdanení odloženou daňou).

F| Poistno – matematické predpoklady použité pri výpočte výšky záväzkov
zo zamestnaneckých požitkov k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014

Diskontná sadzba k 31. decembru
Budúci rast platov
Budúci rast požitkov
Priemerná miera fluktuácie zamestnancov
Iné predpoklady použité pri výpočte

Slovenská pošta, a. s.

2015

2014

3,504%

3,573%

(-)0,06% za rok 2016,
0,04% za rok 2017,
0,03 % za rok 2018

1,11% za rok 2015,
0% za rok 2016,
1,19 % za rok 2017

—

—

8,67%

7,88%

fluktuácia sa počíta ako kĺzavý priemer za 5
rokov z relevantných údajov
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60| Odložený daňový záväzok/pohľadávka

46

61| Ostatné dlhodobé záväzky

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Odložená daň

1 438

2 839

Záväzky zo sociálneho fondu

61

73

SPOLU

1 438

2 839

Dlhodobé preddavky úverové istiny

1 405

1 424

Dlhodobé záväzky Poštová banka, a.s.

12 721

13 991

468

493

14 655

15 981

Odložená daň k 31. decembru 2015, resp. 2014 pozostáva z nasledovných položiek:

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku
Rezervy na záväzky
Opravné položky k pohľadávkam
Opravné položky k zásobám
Ostatné položky
Dopad zmeny sadzby dane (z 19% na 23 % r. 2012, z 23% na 22% r. 2013)
SPOLU

Dlhodobé preddavky iné

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

7 501

7 680

(5 769)

(4 456)

(108)

(370)

(27)

(18)

(159)

3

0

0

1 438

2 839

Zmena v odloženom daňovom záväzku je pokles záväzku vo výške 1 401 tis. EUR a vyplýva zo súm:
• pokles 1 483 tis. EUR – vplyv zmeny dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku a záväzkov v r. 2015 vykázané vo výsledku hospodárenia,
• nárast 82 tis EUR – vplyv zmeny dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku
(cenné papiere) a záväzkov časť rezervy na zamestnanecké požitky) v roku 2015 vykázané v ostatnom
komplexnom výsledku
Porovnanie zmeny odloženej dane:

vykázané v zisku /strate vo výkaze komplexného výsledku
vykázané v ostatných častiach komplexného výsledku
Spolu zmena stavu v odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť má dlhodobé preddavky od klientov vo výške 1 405 tis. EUR na základe zmlúv o poštovom
úvere. Tieto záväzky neboli diskontované z toho dôvodu lebo nemajú určené na akú dobu sú poskytnuté.
Záväzky zo sociálneho fondu boli tvorené vo výške 1 411 tis. EUR a čerpané vo výške 1 423 tis. EUR.
Dlhodobý záväzok voči Poštovej banky, a. s., vo výške 12 988 tis. EUR predstavuje:
• vopred vyplatenú odmenu za prenájom poštovej siete na obdobie rokov 2006 – 2026 na základe
dodatku č. 1 k rámcovej zmluve o zabezpečovaní a obstarávaní bankových a iných finančných služieb.
Príslušná časť tejto odmeny je v časovej a vecnej súvislosti rozpúšťaná do výnosov bežného obdobia,
• vopred vyplatenú odmenu za rozšírenie a modernizáciu siete podľa vykonávacej zmluvy k vyššie
uvedenej rámcovej zmluve na obdobie rokov 2012-2026. Príslušná časť tejto odmeny je v časovej
a vecnej súvislosti rozpúšťaná do výnosov bežného obdobia.
• spoločnosť vzhľadom na nejednoznačný výklad ustanovení IAS 18 Výnosy a tiež ďalších štandardov
sa rozhodla uvedené dlhodobé záväzky nediskontovať. Uvedené dlhodobé záväzky nemajú charakter finančných záväzkov v zmysle ustanovení štandardu IAS 39. Účelom týchto platieb zo strany
spoločnosti Poštová banka, a.s. bolo zabezpečiť si budúcu kapacitu spoločnosti na poskytovanie
požadovaných služieb v dohodnutej kvalite.

62| Záväzky z obchodného styku

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

22 578

26 910

6 162

7 417

16 485

16 363

Nevyfakturované dodávky

1 006

6

Ostatné záväzky

8 182

5 482

54 413

56 178

(1 483)
82
(1 401)

Spoločnosť pri svojej transformácii na akciovú spoločnosť k 1. októbru 2004 vykázala precenenie
dlhodobého majetku v celkovej výške 120 373 tis. EUR. Keďže išlo o prvotné vykázanie majetku v transakcii, ktorá nebola podnikovou kombináciou, odložený daňový záväzok z tohto precenenia nebol v súlade
s IAS 12 vykázaný. Príslušný oceňovací rozdiel predstavuje pre účely odloženej dane trvalý rozdiel, ktorý
je umorovaný v súlade s odpisovaním, resp. predajom príslušného majetku.

Slovenská pošta, a. s.

SPOLU

Záväzky voči dodávateľom z obchodného styku
Prijaté zálohy
Záväzky z medzinárodnej poštovej prepravy (MPP)

SPOLU
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Spoločnosť eviduje záväzky po splatnosti v nasledovnej štruktúre:
Záväzky po lehote splatnosti

Stav k 1. januáru 2015
Stav k 31. decembru 2015

48

Záväzky po lehote splatnosti
Stav k 1. januáru 2015
Stav k 31. decembru 2015

65| Ostatné krátkodobé záväzky a ostatné pasíva

do 60 dní

do 90 dní

do 180 dní

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

68

62

85

1 449

20

278

do 360 dní

nad 360 dní

SPOLU

485

32

732

54

19

1 820

63| Splatné daňové záväzky, ostatné dane zo
závislej činnosti

Daň z príjmu právnických osôb
Daň zo závislej činnosti
Predpis daňovej povinnosti DPH
Ostatné dane
SPOLU

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

191

0

778

638

0

0

26

0

995

638

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

16 715

14 475

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia

7 813

6 865

Časové rozlíšenie predplatného na noviny a časopisy

1 517

1 448

Časové rozlíšenie odmeny za služby pre Poštovú banku, a. s.

1 272

1 272

Ostatné

344

345

SPOLU

27 661

24 405

Záväzky voči zamestnancom (mzdy a dovolenky)

Spoločnosť k 31. decembru 2015 eviduje najvýznamnejšie záväzky voči zamestnancom z titulu miezd
za mesiac december 2015 vo výške 7 805 tis. EUR.
Ďalej boli zaúčtované záväzky z titulu sociálneho zabezpečenia vo výške 3 317 tis. EUR, zdravotného
poistenia vo výške 1 342 tis. EUR a doplnkového dôchodkového zabezpečenia vo výške 186 tis. EUR, ktoré
prináležia k vyplateným mzdám za mesiac december 2015 a iné rezervy voči zamestnancom.
Vyplatené mzdy v roku 2015 boli k priemernému prepočítanému počtu zamestnancov 13 570.
Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.

66| Výnosy z hlavnej činnosti
Tržby za vlastné výrobky

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

147 719

149 309

1 028

1 193

148 747

150 502

943

844

0

0

1 187

1 132

9 773

8 063

78

(25)

11 981

10 014

Spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2015 splatný daňový záväzok, dane zo závislej činnosti.
Vnútroštátne a medzinárodné poštové služby
Univerzálne služby

64| Záväzky z finančného prenájmu

Listová a balíková služba – univerzálna
Reklamné adresné zásielky
SPOLU

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Krátkodobá časť záväzkov z finančného lízingu

0

0

Neuniverzálne služby

SPOLU

0

0

Listová a balíková služba – neuniverzálna
Periodické zásielky
Služby spojené s podajom / dodajom zásielok
Expresné služby
Ostatné neuniverzálne služby
SPOLU

Slovenská pošta, a. s.
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Tržby za vlastné výrobky (pokračovanie tabuľky z predcházajúcej strany)

Špecifické poznámky k finančným výkazom

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

67| Výnosy z predaja služieb
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Výnosy z prenájmu majetku

2 763

2 969

Výnosy z nákladnej dopravy

1 097

1 512

Výnosy z reklamných služieb

256

345

Výnosy z poskytovania ubytovania a stravovania

270

256

Výnosy Postservis Mail

775

539

Ostatné výnosy

1 609

1 597

SPOLU

6 770

7 217

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Tržby z predaja tovaru POSTshop a POFIS

2 330

2 089

Tržby z predaja tlače na poštách

5 074

4 938

Tržby za predaj tlače v predplatnom

5 355

5 571

Ostatné výnosy

1 692

1 507

14 451

14 105

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

22

88

1 009

776

577

144

1 608

1 008

Medzinárodný poštový styk
Medzinárodný poštový styk

17 955

21 105

SPOLU

17 955

21 105

50
Zmluvné zásielkové služby
Letáky

2 874

2 882

Zmluvný list

11 486

9 039

Zmluvný balík

4 888

4 523

0

473

19 248

16 917

Periodický katalóg
SPOLU

68| Výnosy z predaja tovaru

Finančné služby pošty
Poštový platobný styk

18 027

19 464

Peňažné služby – inkasné – SIPO

8 942

8 897

Peňažné služby – inkasné – RTVS

2 595

2 528

Výplaty dôchodkov a dávok

6 888

7 210

Poštová banka, a. s.

16 276

16 591

700

580

53 428

55 270

Ostatné peňažné služby
SPOLU

SPOLU
Vybrané služby pošty
Služby súvisiace s tlačou

2 521

2 732

Služby TIPOS

4 708

4 511

Ostatné vybrané služby pošty

12 321

6 399

19 550

13 642

SPOLU

VÝNOSY Z HLAVNEJ ČINNOSTI

270 909

69| Finančné výnosy

267 450
Prijaté úroky
Kurzové rozdiely
Ostatné finančné výnosy
SPOLU

Slovenská pošta, a. s.
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70| Ostatné výnosy

52

72| Služby
31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

v tis. EUR

Aktivácia

1 447

1 360

Opravy a udržiavanie

9 000

9 693

Príspevok z kompenzačného fondu

11 315

12 980

Telekomunikačné služby

5 087

5 057

Ostatné výnosy

1 463

1 201

Prepravné

7 469

8 051

14 225

15 541

Nájomné

7 200

4 742

Údržba softvéru a ochrana sietí

10 241

8 099

Náklady na zabezpečenie MPP

10 495

9 247

874

4 409

Služby spojené s ochranou majetku

5 001

4 615

Cestovné

3 618

3 521

Náklady na audit a konzultácie

1 169

1 291

Ostatné služby

11 438

8 565

SPOLU

71 592

67 291

SPOLU

Náklady na služby Consignment a Direct entry

71| Osobné náklady
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Mzdové náklady

113 979

110 288

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

40 275

38 832

1 191

1 216

Zákonné sociálne náklady

10 736

9 500

Ostatné sociálne náklady

49

43

Odmeny štatutárnych orgánov

175

154

Tvorba rezervy na odstupné

227

62

Tvorba rezervy na zamestnanecké požitky

213

264

166 845

160 360

Doplnkové dôchodkové sporenie

SPOLU

Náklady na audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou
a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

120

92

0

1

120

93

31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Spotreba materiálu prevádzkového

4 995

4 631

Spotreba palív, olejov a mazadiel

3 284

3 647

680

686

6 401

6 413

15 360

15 377

Overenie účtovnej závierky
Iné súvisiace služby – konzultácie k IFRS
SPOLU

73| Spotreba materiálu a energií

Spotreba materiálu ostatná
Spotreba energie
SPOLU

Slovenská pošta, a. s.
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74| Náklady na predaný tovar

54

77| Daň z príjmov
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Predaný tovar POSTshop a POFIS

1 551

1 363

Predaj tlače v predplatnom

3 617

3 745

Predaj tlače na poštách

4 355

4 128

1 581

1 381

11 104

10 617

Predané predplatené telefónne karty a ostatný predaný tovar
SPOLU

Daňová legislatíva
Manažment spoločnosti je presvedčený, že k 31. decembru 2015 sú jeho interpretácie príslušných ustanovení
daňových zákonov správne a daňová pozícia spoločnosti je v súlade so slovenskou daňovou legislatívou.
Zložky nákladov na daň z príjmov k 31. decembru 2015, resp. 2014

31/12/2015
v tis. EUR

v tis. EUR

3 342

3 151

(1 483)

(1 315)

Daň z úrokov na bankových účtoch

4

17

Dodatočná daň predošlých období

0

0

1 863

1 853

Splatná daň
Odložená daň

Daň z príjmov spolu

75| Ostatné prevádzkové náklady

31/12/2014

Odsúhlasenie daňového nákladu s účtovným hospodárskym výsledkom
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

8 378

8 799

356

253

(1 295)

0

144

293

Ostatné náklady- dane, poplatky

2 030

2 024

Ostatné prevádzkové náklady

1 368

1 283

10 981

12 652

Neuplatnená DPH
Zostatková cena predaného majetku
Tvorba opravnej položky k príspevku kompenzačného fondu
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam

SPOLU

76| Finančné náklady

k 31. decembru 2015
základ
dane

daň v
tis. EUR

% dane

základ
dane

daň v
tis. EUR

% dane

4 046

890

22,00

4 912

1 081

22,00

868

191

22,00

1 555

342

22,00

4 914

1 081

22,00

6 467

1 423

22,00

10 277

2 261

22,00

7 858

1 728

22,00

0

0

22,00

0

0

19,00

15 191

3 342

82,60

14 325

3 151

64,14

Daň z úrokov na bank.účtoch

4

0,10

17

0,35

Dodatočná daň predošlých období

0

0,00

0

0,00

(1 483)

(36,65)

(1 315)

(26,77)

1 863

46,05

1 853

37,71

Výsledok hospodárenia pred zdanením IFRS
Účtovné rozdiely IFRS-SAS
Výsledok hospodárenia pred zdanením SAS
Položky upravujúce základ dane
Odpočet daňovej straty
Splatná daň

Odložená daň
Celková vykázaná daň
31/12/2015

31/12/2014

v tis. EUR

v tis. EUR

Platené úroky

27

0

Kurzové straty

415

457

Ostatné finančné náklady

4 108

1 624

SPOLU

4 550

2 081

Slovenská pošta, a. s.

k 31. decembru 2014
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78| Transakcie so spriaznenými osobami

s materskou účtovnou jednotkou MDVRR SR:
náklady – výnosy
spotreba materiálu a služieb

so spoločnosťou SPPS, a. s.:
náklady – výnosy

56

v tis. EUR

náklady

128

výnosy z poskytovania finančných služieb

773

nákladové úroky – nezaplatené
výnosy z univerzálnej a neuniverzálnej služby
výnosy z poskytovania finančných služieb

pohľadávky a záväzky

v tis. EUR
0

16 203

v tis. EUR
1 886

prijaté krátkodobé preddavky

1 370

pohľadávky z obstarávateľskej činnosti

záväzky z obchodného styku neuhradené

hospodárska mobilizácia

(129)

výnosy

89

pohľadávky a záväzky

v tis. EUR
0

prijaté krátkodobé preddavky

211

prijaté dlhodobé preddavky

0

záväzky z obchodného styku neuhradené

0

2 102

pohľadávky z obchodného styku neuhradené

prijaté dlhodobé preddavky

0

pohľadávky z obchodného styku neuhradené

so spoločnosťou Poštová banka, a. s.:
náklady – výnosy

v tis. EUR

10 026
0

Spoločnosť je presvedčená, že obchodné podmienky poskytované spriazneným spoločnostiam
sa v zásade nelíšia od bežných obchodných podmienok poskytovaných iným spoločnostiam či inými
spoločnosťami.
INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH
ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Spoločnosť za činnosť vykonávanú v sledovanom účtovnom období poskytla nasledovné plnenie:
predstavenstvo

dozorná rada

v tis. EUR

v tis. EUR

160

5

• z toho neuhradené k 31. decembru 2015

0

0

nepeňažné plnenie

0

0

požitky vyplývajúce z ukončenia prac. Pomeru

0

0

ost. dlhodobé zamestnanecké požitky – požitky po skončení zamestnania

0

0

160

5

472

záväzky z obstarávateľskej činnosti

0

krátkodobý bankový úver

0

Spoločnosť uzavrela zmluvu o kúpe cenných papierov podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch v znení neskorších predpisov medzi Poštovou bankou, a.s., ako predávajúcim a Slovenskou
poštou, a.s., ako kupujúcim. Zmluva bola podpísaná 11. novembra 2014. Predmetom zmluvy je nadobudnutie majetkového podielu v Poisťovni Poštovej banky, a.s. K registrácii prevodu cenných papierov došlo
v máji 2015. Uzatvorenie tejto zmluvy bolo premietnuté do výšky majetku a záväzkov spoločnosti k 31.
decembru 2015.

Popis
krátkodobé zamestnanecké požitky (vrátane funkčných požitkov):

Spolu suma nákladov za rok 2015

V roku 2015 boli odmeny členom predstavenstva a dozornej rady vyplácané podľa Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenská pošta, a. s., schválených valným
zhromaždením.
Členovia predstavenstva a dozornej rady vykonávali v roku 2015 funkcie v orgánoch spoločnosti na
základe uzatvorených zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva spoločnosti a na základe uzatvorených zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti schválených valným zhromaždením,
na základe osvedčení o zvolení za člena dozornej rady vydaného ústrednou volebnou komisiou a na
základe rozhodnutí jediného akcionára, ktorými boli noví členovia predstavenstva a dozornej rady do
funkcií orgánov spoločnosti zvolení.
Za rok 2015 boli členom predstavenstva a dozornej rady v zmysle pravidiel odmeňovania vyplatené
odmeny v celkovej výške 165 tis. EUR, tantiémy vyplatené neboli.

Slovenská pošta, a. s.
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79| Výnosy a náklady z poskytovania univerzálnej
služby a ostatných služieb
Výnosy a náklady z poskytovania univerzálnej služby a ostatných služieb za obdobie
k 31. decembru 2015

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

58

Univerzálne
služby

Ostatné
služby

Spolu

Výnosy z hlavnej činnosti

163 190

107 719

270 909

Výnosy z predaja služieb

0

6 770

6 770

Výnosy z predaja tovaru

0

14 451

14 451

Ostatné výnosy

0

14 225

14 225

Finančné výnosy

0

1 608

1 608

Osobné náklady

(101 467)

(65 378)

(166 845)

Služby

(36 171)

(35 421)

(71 592)

Spotreba materiálu a energie

(8 760)

(6 600)

(15 360)

0

(11 104)

(11 104)

(16 620)

(9 739)

(26 359)

0

2 874

2 874

(7 966)

(3 015)

(10 981)

(858)

(3 692)

(4 550)

Náklady na predaný tovar
Odpisy
Tvorba rezerv
Ostatné prevádzkové náklady
Finančné náklady

Slovenská pošta, a. s.

Výnosy a náklady z poskytovania univerzálnej služby a ostatných služieb za obdobie
k 31. decembru 2014

všetky položky sú uvedené v tis. EUR

Univerzálne
služby

Ostatné
služby

Spolu

Výnosy z hlavnej činnosti

163 646

103 804

267 450

Výnosy z predaja služieb

0

7 217

7 217

Výnosy z predaja tovaru

0

14 105

14 105

Ostatné výnosy

0

15 541

15 541

Finančné výnosy

0

1 008

1 008

Osobné náklady

(97 159)

(63 201)

(160 360)

(36 299)

(30 992)

(67 291)

(9 140)

(6 237)

(15 377)

0

(10 617)

(10 617)

(21 741)

(11 714)

(33 455)

0

2 597

2 597

(8 873)

(4 952)

(13 825)

(945)

(1 136)

(2 081)

Služby
Spotreba materiálu a energie
Náklady na predaný tovar
Odpisy
Tvorba rezerv
Ostatné prevádzkové náklady
Finančné náklady

Čiastka výnosov 163 190 tis. EUR v roku 2015 a obdobne aj v roku 2014, obsahuje aj časť výnosov
z medzinárodného poštového styku. V poznámke č. 66 nie sú výnosy z medzinárodného poštového styku
rozdelené na výnosy z univerzálnej služby a ostatných služieb.
Spoločnosť v zmysle § 54 Zákona č. 324/2011 Z.z. o Poštových službách ( ďalej len „poštový zákon“)
vedie vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania služieb a produktov, ktoré sú
súčasťou univerzálnej služby a náklady a výnosy z poskytovania ostatných služieb a produktov, na účely
výpočtu ČNUS, sledovania zákazu krížového financovania a regulácie poštových sadzieb poskytovateľa
univerzálnej služby. Spoločnosť sleduje v nákladovom modeli náklady až na konečný produkt a to pomocou
vnútorného účtovného systému „Nákladový model – Activity Based Costing“ (ďalej „Nákladový model“).
Informácie o výnosoch a nákladoch z poskytovania univerzálnej služby a ostatných služieb sú informatívneho charakteru a ich uvedenie nevyplýva z požiadaviek zo zákona o účtovníctve. Definitívna
alokácia nákladov a výnosov na univerzálnu službu a ostatné služby môže byť v súlade s poštovým
zákonom predmetom úprav do 30. apríla 2016, alebo následne podľa požiadaviek Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb.
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80| Podmienené záväzky a podmienené aktíva
Spoločnosť eviduje možné záväzky v hodnote 112 tis. EUR, ktoré by mohli vyplývať zo súdnych
rozhodnutí, prípadne zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky nedisponuje informáciami umožňujúcimi odhad
finančného vplyvu podmienených záväzkov a načasovania úbytku ekonomických úžitkov.
Spoločnosť neeviduje bianko zmenky.
60

81| Poštové múzeum
Organizačnou zložkou spoločnosti je aj Poštové múzeum, ktoré disponuje rôznymi zbierkovými
predmetmi – napr. známkami, rôznymi dokumentmi a predmetmi z oblasti poštovníctva za obdobie od
roku 1900.
Zbierkové predmety sú vedené v odbornej evidencii a vykazujú sa na podsúvahových účtoch, pretože podľa zákona č.206/2009 Z. z. o múzeách a galériách nemôžu byť predmetom predaja a tým ani
nenapĺňajú definíciu aktíva na základe zákona o účtovníctve a medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo (IFRS).

82| Poznámky ku Cash Flow
Peniaze a peňažné ekvivalenty sú reprezentované hotovosťou, vkladmi v bankách a krátkodobými
vysoko likvidnými investíciami so splatnosťou do troch mesiacov.
Spoločnosť eviduje na svojich bankových účtoch a v pokladniach na poštách aj finančné prostriedky,
ktoré sú jej zverené na určitú dobu za účelom realizácie služieb pre svojich zákazníkov, ktoré sú osobitne
vykázané v súvahe v rámci položky „Zverený cudzí finančný majetok“ (Poznámka 19 a 47). Keďže spoločnosť zároveň eviduje pohľadávky a záväzky voči svojim klientom vyplývajúce z realizácie týchto služieb,
a teda celkové aktíva a pasíva z titulu zvereného finančného majetku sa rovnajú, do výkazu peňažných
tokov sa tieto peňažné prostriedky ani príslušné pohľadávky a záväzky nezapočítavajú.

83| Návrh na vysporiadanie zisku
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti vykázaného podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS/ IAS za rok 2015 v čiastke 2 183 tis. EUR (po zdanení):
prídel do zákonného rezervného fondu
preúčtovanie zisku za rok 2015 na neuhradenú stratu minulých rokov a jej zníženie

Slovenská pošta, a. s.

110

tis. EUR

2 073

tis. EUR

84| Obchodné riziko – dlhodobý pokles
objemov listovej pošty a problematika
univerzálnej služby
1. januára 2013 nadobudla účinnosť nová poštová licencia ( č.815/001/2012), ktorú Slovenskej
pošte, a.s., ako jedinému účastníkovi konania udelil PRÚ svojím rozhodnutím z 15.augusta 2012, a to s
platnosťou na 10 rokov. Nová poštová licencia udelila Slovenskej pošte, a.s., právo poskytovať univerzálnu
službu a zároveň jej uložila povinnosť vykonávať poštový platobný styk na celom území SR. S účinnosťou
od 1. januára 2015 bola poštová licencia zmenená a doplnená predovšetkým s ohľadom na zmenu balíkového portfólia univerzálnej služby (rozhodnutie regulačného úradu č. 599/ORPS/2014 z 26. 08. 2014).
Dynamika vývoja poštového trhu, vrátane intenzívnej hospodárskej súťaže a elektronickej substitúcie, ktoré neustále znižujú objemy listovej pošty, rastúce nároky a požiadavky orgánov EÚ na ochranu
záujmov európskych spotrebiteľov, vyčíslenie čistých nákladov povinnosti univerzálnej služby a pomerne
obmedzený čas na preukázanie neprimeraného finančného bremena záväzku univerzálnej služby (2
mesiace), ktoré je podľa zákona o poštových službách povinnosťou poskytovateľa univerzálnej služby,
takmer dobrovoľná identifikácia alternatívnych poštových podnikov, ktoré poskytujú zameniteľné služby,
rozhodnutie Európskej komisie zo 7. októbra 2008 o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa
služieb tzv. hybridnej pošty, ktoré z financovania univerzálnej služby vylučuje prevádzkovateľov týchto
služieb, možná napätosť štátneho rozpočtu v prípade potreby dofinancovania kompenzačného fondu a
možnosť čerpania prostriedkov kompenzačného fondu až v nasledujúcom roku, ako aj nedostatok politickej
vôle v EÚ objektivizovať požiadavky na poskytovanie a rozsah univerzálnej služby a skôr naopak – snaha
o reguláciu cezhraničnej balíkovej služby sú hlavné a konkrétne riziká, ktoré môžu až výrazne ovplyvniť
hospodárenie a stabilitu spoločnosti v nasledujúcich rokoch

85| Významné udalosti, ktoré nastali
po súvahovom dni
V účtovnej závierke sú uvedené všetky udalosti, ktoré nastali po dátume účtovnej závierky a ktoré
poskytujú dodatočné informácie o finančnej situácii spoločnosti k 31. decembru 2015 (udalosti ovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke). Ostatné udalosti (udalosti neovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke) sa
uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke iba v prípade, ak sú významné.
Podľa § 57 ods. 7 zákona o poštových službách uhradil „ÚREKaPS“ v nasledujúcom kalendárnom
roku v termíne 15. februára 2016 čisté náklady v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi predbežnými čistými
nákladmi univerzálnej služby a súčtom príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu. Súčet
príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu je 9 tis. EUR a suma uvedeného rozdielu je
9 352 tis. EUR.
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86| Schválenie účtovnej závierky
Túto účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo vedenie spoločnosti dňa 22. marca 2016
Zostavené dňa: 22. marca 2016
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
62

JUDr. Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

Ing. Róbert Gálik, MBA
podpredseda predstavenstva

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva

Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií

Mgr. Juraj Méry
riaditeľ sekcie financií

Slovenská pošta, a. s.

Finančné
výkazy
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Individuálna účtovná závierka za rok
končiaci sa 31. decembra 2015 zostavená
podľa Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS) v znení
prijatom Európskou úniou
64

po korekcii k 31.
decembru 2014

66

270 909

267 450

Výnosy z predaja služieb

67

6 770

7 217

Výnosy z predaja tovaru

68

14 451

14 105

Ostatné výnosy

69

14 225

15 541

306 355

304 313

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

6

Poistno-matematické zisky/straty zo stanov.zam.požitkov

379

38

Daň z príjmov z ostatných súčastí KV

(82)

(10)

Ostatný komplexný výsledok po zdanení

290

34

2 473

4 266

2 183

4 232

0

0

Zisk/strata po zdanení za účtovné obdobie

2 183

4 232

Komplexný výsledok hospodárenia priraditeľný

2 473

4 266

Vlastníkom materskej spoločnosti

2 473

4 266

0

0

2 473

4 266

Komplexný výsledok za obdobie po zdanení

Zisk/strata priraditeľná:

Vlastníkom nekontrolných podielov

Vlastníkom nekontrolných podielov

Náklady z hospodárskej činnosti
Osobné náklady

71

(166 845)

(160 360)

Služby

72

(71 592)

(67 291)

Spotreba materiálu a energie

73

(15 360)

(15 377)

Náklady na predaný tovar

74

(11 104)

(10 617)

(26 359)

(33 455)

2 874

2 597

(10 981)

(12 652)

(299 367)

(297 155)

6 988

7 158

43-44

Tvorba rezerv
75

Náklady z hospodárskej činnosti spolu

Zisk/strata z hospodárskej činnosti

Finančné výnosy

70

1 608

1 008

Finančné náklady

76

(4 550)

(2 081)

4 046

6 085

Zisk/ strata pred zdanením
Daň z príjmov

77

(3 346)

(3 168)

Odložená daň

77

1 483

1 315

Slovenská pošta, a. s.

(7)

Vlastníkom materskej spoločnosti

Výnosy z hlavnej činnosti

Ostatné prevádzkové náklady

4 232

Úpravy z precenenia finančných aktív

Výnosy z hospodárskej činnosti

Odpisy

2 183

Ostatný komplexný výsledok

všetky položky sú uvedené v tis. €
k 31. decembru
2015

po korekcii k 31.
decembru 2014

Zisk/ strata po zdanení za účtovné obdobie

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Výkaz komplexného výsledku IFRS
za obdobie k 31. decembru 2015

Pozn.

k 31. decembru
2015

Pozn.

Komplexný výsl.hosp. za účt. obdobie po zdanení

Dňa: 22.marca 2016

JUDr.Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

Ing. Róbert Gálik MBA
podpredseda predstavenstva

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií

Mgr. Juraj Méry
riaditeľ sekcie financií
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Individuálna účtovná závierka za rok
končiaci sa 31. decembra 2015 zostavená
podľa Medzinárodných štandardov pre
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Pozn.
Poistno-matematické zisky/straty zo stanovených
zamestnaneckých požitkov

všetky položky sú uvedené v tis. €
Pozn.

k 31. decembru
2015

po korekcii k 31.
decembru 2014

Majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

43

12 914

12 652

Dlhodobý hmotný majetok

44

230 389

220 868

Investície do spoločností

45

9 557

3 463

Dlhodobé pohľadávky

46

369

329

Dlhodobá odložená daňová pohľadávka

46

0

0

253 229

237 312

Dlhodobý majetok spolu

Obežný majetok
Peniaze a peňažné ekvivalenty

47

47 572

44 959

Zverený cudzí finančný majetok

48

85 156

64 782

Pohľadávky z obchodného styku

49

48 143

43 442

Zásoby

50

3 462

3 039

Ostatný obežný majetok

51

12 136

12 038

Splatné daňové pohľadávky

51

0

941

Obežný majetok spolu

196 469

169 201

Majetok spolu

449 698

406 513

(991)

(1 286)

55

29 421

29 255

Nerozdelené zisky minulých rokov

56

(17 005)

(21 071)

Výsledok hospodárenia - bežný rok

56

2 183

4 232

230 078

227 606

Dlhodobé záväzky
Bankové úvery

57

21 600

0

Rezervy

58

2 635

5 188

Rezerva na zamestnanecké požitky

59

7 443

7 770

0

0

Záväzky z finančného prenájmu

Dlhodobý majetok

po korekcii k 31.
decembru 2014

Fondy zo zisku

Vlastné imanie spolu

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Výkaz finančnej situácie IFRS za obdobie
k 31. decembru 2015

k 31. decembru
2015

Odložený daňový záväzok

60

1 438

2 839

Ostatné dlhodobé záväzky

61

14 655

15 981

47 771

31 778

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

57

2 400

0

Záväzky z obchodného styku

62

54 413

56 178

Záväzky z držania zvereného cudzieho finančného majetku

48

85 156

64 782

Splatné daňové záväzky

63

191

0

Ostatné dane zo závislej činnosti, DPH a iné

63

804

638

Záväzky z finančného prenájmu

64

0

0

Rezervy krátkodobé

58

1 224

1 126

Ostatné krátkodobé záväzky a ostatné pasíva

65

27 661

24 405

171 849

147 129

Záväzky spolu

219 620

178 907

Vlastné imanie a záväzky spolu

449 698

406 513

Krátkodobé záväzky spolu

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie

52

Základné imanie

53

214 300

214 300

Kapitálové fondy

54

2 167

2 167

3

9

Oceňovacie rozdiely

Slovenská pošta, a. s.
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Individuálna účtovná závierka za rok
končiaci sa 31. decembru 2015 zostavená
podľa Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS) v znení
prijatom Európskou úniou
68

69

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 31. decembra 2015
Základné
imanie

Kapitálové
fondy

Fondy zo
zisku

Nerozdelený
zisk

Úprava

Nerozdelený
zisk

Poistno-matematické
zisky/straty zo stanov.
zam. požitkov

Oceňovacie
rozdiely

Vlastný
kapitál spolu

v tis. €

v tis. €

v tis. €

v tis. €

v tis. €

v tis. €

v tis. €

v tis. €

v tis. €

214 300

2 167

29 149

(32 515)

11 550

(20 965)

(1 315)

4

223 340

Prídel do rezervného fondu

0

0

0

0

0

0

0

0

Prídel do ostatných fondov

0

0

106

(106)

(106)

0

0

0

Precenenie investícií

0

0

0

0

0

0

5

5

Čistý zisk za obdobie

0

0

0

3 317

4 232

0

0

4 232

Ostatné súčasti komplexného výsledku hospodárenia

0

0

0

0

0

29

0

29

Celkový komplexný výsledok hospodárenia

0

0

106

3 211

915

4 126

29

5

4 266

214 300

2 167

29 255

(29 304)

12 465

(16 839)

(1 286)

9

227 606

Prehodnotenie opravných položiek k dlhodobému majetku

0

0

0

0

0

0

0

Prídel do rezervného fondu

0

0

0

0

0

0

0

0

Prídel do ostatných fondov

0

0

166

(166)

(166)

0

0

0

Precenenie investícií

0

0

0

0

0

0

(6)

(6)

Čistý zisk za obdobie

0

0

0

1 843

340

2 183

0

0

2 183

Ostatné súčasti komplexného výsledku hospodárenia

0

0

0

1

-1

0

295

0

295

Celkový komplexný výsledok hospodárenia

0

0

166

1 678

339

2 017

295

(6)

2 472

214 300

2 167

29 421

(27 626)

12 804

(14 822)

(991)

3

230 078

Stav k 31. decembru 2013 po korekcii

Stav k 31. decembru 2014 po korekcii

Stav k 31. decembru 2015

Slovenská pošta, a. s.
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Individuálna účtovná závierka za rok
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Obdobie
končiace
31.12.2014

449

0

24 000

0

Finančné činnosti

Výplata dividend
Bankové úvery

71

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2015
Nepriama metóda vykazovania
Obdobie
končiace
31.12.2015

Obdobie
končiace
31.12.2014

4 046

4 912

5

-88

-449

0

27 352

33 961

34

9

-54

-180

• Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv a opravných položiek k majetku okrem pohľadávok

-3 372

-2 967

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu

27 562

35 647

-448

-193

Zníženie/(zvýšenie) stavu pohľadávok

-4 088

-8 016

Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov

-2 858

3 605

Peňažné toky z prevádzkových činností

20 168

31 043

Zaplatená daň z príjmov

-3 156

-6 895

-27

0

16 985

24 148

22

88

410

433

-28 104

-24 938

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

-8 429

-7 457

Obstaranie finančných investícií

-2 720

-81

-38 821

-31 955

Prevádzkové činnosti
Zisk/strata pred zdanením

Obdobie
končiace
31.12.2015

Čisté peňažné toky (použité v rámci) z finančných činností

24 449

0

Čisté zvýšenie (zníženie) peňazí a peňažných ekvivalentov

2 613

-7 807

Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

44 959

52 766

Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť

47 572

44 959

Upravený o:
• Úrokové výnosy a náklady
• Výplatu dividend
• Odpisy budov, stavieb, strojov a zariadení
• Zostatková hodnota dlhodobého majetku vyradeného inak ako predajom
• Zisk z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení

Zníženie/(zvýšenie) stavu zásob

Zaplatené úroky
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností
Investičné činnosti
Prijaté úroky
Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti

Slovenská pošta, a. s.

Dňa: 22.marca 2016

JUDr.Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

Ing. Róbert Gálik MBA
podpredseda predstavenstva

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií

Mgr. Juraj Méry
riaditeľ sekcie financií

účtovná závierka 2015

