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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ SPOLOČNOSTI

Názov a sídlo spoločnosti: SNET GROUP a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08

Dátum založenia spoločnosti: 25.06.2014
Dátum zápisu do obchodného registra: 18.07.2014

IČO:  47 844 787

Hlavné činnosti podľa výpisu z OR: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
reklamné a marketingové služby, počítačové služby,
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických poradcov, prieskum trhu
a verejnej mienky, vedenie účtovníctva.

Predstavenstvo: Ing. Erik Lehotský – predseda
Ing. Ivan Kostelný – podpredseda
Ing. Peter Máčaj – člen
Ing. Marta Rošteková, PhD. – člen

Dozorná rada: Ing. Peter Tomášek – predseda
Ing. Juraj Kováčik – člen
Ing. Danica Lehotská –člen

Základné imanie: 3 845 tis. €
Priemerný počet zamestnancov: 267 zamestnancov, z toho 10 vedúci

VÝVOJ SKUPINY

Spoločnosť SNET GROUP a. s. bola založená v júni 2014 vybranými manažérmi spoločnosti Slovanet, a.s.
a do obchodného registra bola zapísaná v júli 2014.

V októbri 2005 spoločnosť SNET a.s. získala 49% podiel na základnom imaní spoločnosti SLNT, a.s.

V októbri 2006 spoločnosť SNET a.s. získala 49% podiel na základnom imaní spoločnosti Slovanet, a. s., ktorá
je alternatívnym telekomunikačným operátorom na slovenskom trhu.

Dňa 1. januára 2007 sa spoločnosť Slovanet, a. s. so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO:
35 765 143 zlúčila so spoločnosťou SLNT, a.s. so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 958
677, ktorá bola zrušená bez likvidácie, a to na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 27. novembra 2006. Obchodná spoločnosť Slovanet, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá
všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti SLNT, a.s. Na základe uvedeného bola spoločnosť
SLNT, a.s. vymazaná z obchodného registra v celom rozsahu dňa 1. januára 2007.

V júli 2007 spoločnosť SNET a.s. získala 51% podiel na základnom imaní spoločnosti SNETAP, s.r.o.

Dňa 30. júna 2014 Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. odpredala celý svoj 51% podiel na základnom
imaní spoločnosti Slovanet, a. s. spoločnosti SNET, a.s., ktorá sa tak stala úplným vlastníkom Slovanetu.

Dňa 14. augusta 2014 sa akcionárom akciovej spoločnosti SNET a.s. stala spoločnosť SNET GROUP a. s., s
vlastníckym podielom 100 %. Spoločnosť SNET GROUP a. s. obstarala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti
SNET a.s. zvýšením základného imania SNET GROUP a. s. upísaním kmeňových listinných akcií SNET a.s.
akcionármi spoločnosti SNET GROUP a. s. Prevod akcií SNET a.s. na SNET GROUP a. s. nadobudol účinnosť
zápisom jediného akcionára do zoznamu akcionárov spoločnosti, ktorý vedie Centrálny depozitár cenných
papierov SR, 12. septembra 2014.
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Dňa 30. decembra 2014 odpredala spoločnosť SNET a.s. svoj 51% podiel v spoločnosti SNETAP, s.r.o.
spoločnosti SNET GROUP a. s.

S účinnosťou k 1. apríla 2015 sa spoločnosť SNET a.s. zlúčila so spoločnosťou Slovanet, a. s. – svojou 100%
dcérskou spoločnosťou. Nástupnícka spoločnosť SNET a.s. k 1. apríla 2015 zároveň zmenila svoje obchodné
meno na Slovanet, a. s.

Podrobnejšie právne informácie o zlúčení spoločností SNET a.s., a Slovanet, a.s.
 V nadväznosti na uzavretie zmluvy o zlúčení zo dňa 10. marca 2015 medzi spoločnosťami SNET a.s.,

so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 954 612, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3692/B a Slovanet, a.s.,
so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 765 143, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B nastalo s účinnosťou
odo dňa 1. apríla 2015 zlúčenie týchto spoločností.

 Spoločnosť Slovanet, a.s. v dôsledku zlúčenia zanikla bez likvidácie, a bola k 1. apríla 2015 vymazaná
z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.

 Nástupníckou spoločnosťou sa v zmysle zmluvy o zlúčení sa stala spoločnosť SNET a.s., na ktorú
v dôsledku zlúčenia prešli od 1. apríla 2015 všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti Slovanet,
a.s.

 Spoločnosť SNET a.s. od 1. apríla 2015 zároveň pôsobí pod zmeneným obchodným menom Slovanet,
a. s.

Slovanet, a. s. sa týmto stal jedným z mála telekomunikačných operátorov s výlučne slovenským kapitálom.
Zámerom súčasného akcionára SNET GROUP a. s. je pokračovať v raste spoločnosti a hľadať nové možnosti
jej rozvoja.

Dňa 10. decembra 2015 spoločnosť Slovanet, a. s. obstarala 100 % podiel v spoločnosti NT COM s.r.o.
Spoločnosť Slovanet, a. s. sa k 1. októbru 2016 zlúčila so spoločnosťou NT COM s.r.o. a spoločnosť Slovanet,
a. s. sa stala právnym nástupcom spoločnosti NT COM s. r. o.

Dňa 29. septembra 2016 Spoločnosť Slovanet, a. s. uskutočnila prevod časti podniku od spoločnosti LJ Service
s. r. o.

Dňa 27. apríla 2017 Spoločnosť Slovanet, a. s. uskutočnila prevod časti podniku od spoločnosti VARES, s.r.o.
(okolie obcí Lednické Rovne, Dolná Breznica, Valaská, Hronec a Piesok). Dňa 26. mája 2017 Spoločnosť
Slovanet, a. s. uskutočnila prevod časti podniku od spoločnosti VARES, s.r.o. (okolie obcí Dohňany, Mestečko,
Záriečie, Lúky a Lysá pod Makytou). Dňa 30. novembra 2017 Spoločnosť Slovanet, a. s. uskutočnila prevod
časti podniku od spoločnosti VARES, s. r. o. (okolie mesta Dudince).

Dňa 14. decembra 2017 Spoločnosť Slovanet, a. s. obstarala zvyšný 49,4% podiel v dcérskej spoločnosti
MadNet, a.s. a stala sa jej 100% vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 30. decembra 2017.
Spoločnosť Slovanet, a. s. zároveň dňa 18. decembra 2017 obstarala zvyšný 17% podiel v dcérskej spoločnosti
AmiTel, s.r.o. a stane sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 9. januára 2018.

Dňa 4. októbra 2018 Spoločnosť Slovanet, a. s. uskutočnila prevod časti podniku od spoločnosti VARES, s. r.
o. (okolie mesta Stropkov).

V priebehu roku 2019 došlo na základe investičnej zmluvy ku kúpe 100 %-tných podielov v spoločnostiach
RealNet, s.r.o., ADC NET DS, s.r.o, DKD PLUS, s.r.o., EURONET DS, s.r.o., GLOBALNET DS, s.r.o.,
PRIMANET DS, s.r.o., PRONET SK, s.r.o., RENET DS, s.r.o. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme
notárskej zápisnice č. N 637/2019, Nz 19452/2019, NCRls 19903/2019 zo dňa 19. júna 2019 došlo k zlúčeniu
spoločnosti Slovanet, a.s. (IČO: 35 954 612) a spoločností: RealNet, s.r.o. (IČO: 36 235 547), ADC NET DS,
s.r.o. (IČO: 50 764 136), DKD PLUS, s.r.o. (IČO: 46 392 548), EURONET DS, s.r.o. (IČO: 48 327 549),
GLOBALNET DS, s.r.o. (IČO: 50 533 541), PRIMANET DS, s.r.o. (IČO: 50 231 308), PRONET SK, s.r.o. (IČO:
46 883 258), RENET DS, s.r.o. (IČO: 50 230 972) k 1. júlu 2019, pričom nástupníckou spoločnosťou je
spoločnosť Slovanet, a. s.

Dňa 6. septembra 2019 Spoločnosť Slovanet, a. s. 100 % podiel v dcérskej spoločnosti IvankaNet Home, s.r.o.
a stala sa jej 100% vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 3. októbra 2019. Následne v roku
2020 došlo k zlúčeniu spoločnosti IvankaNet Home, s.r.o. so spoločnosťou Slovanet, a. s.
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Dňa 10. októbra 2019 Spoločnosť SNET GROUP a. s. 100 % podiel v dcérskej spoločnosti SNETRI s.r.o. a
stala sa jej 100% vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 14. novembra 2019.

Dňa 16. decembra 2019 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala 52,68 % podiel v dcérskej spoločnosti CARISMA,
spol. s r.o. a stala sa jej 52,68 % vlastníkom. Následne dňa 1. júna 2020 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala
zvyšný 47,32 % podiel a stala sa jej 100 % vlastníkom. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej
zápisnice č. N 915/2020, Nz 42358/2020, NCRls 42973/2020 zo dňa 27. novembra 2020 došlo k zlúčeniu
spoločnosti Slovanet, a. s. (IČO: 35 954 612) a spoločnosti CARISMA, spol. s r.o. (IČO: 36 529 346) k 1.
decembru 2020, pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Slovanet, a. s.
Dňa 29. septembra 2020 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti Flexicomm,
s.r.o. a stala sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 3. októbra 2020. Následne
v roku 2021 došlo k zlúčeniu spoločnosti Flexicomm, s.r.o. so spoločnosťou Slovanet, a. s.
Dňa 2. septembra 2020 Spoločnosť SNET GROUP a. s. získala 55 % podiel v dcérskej spoločnosti LUCID
Solutions, a.s. a stala sa jej 55 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 28. októbra 2020.

Dňa 12. augusta 2021 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti Práva Bánovská
Informačná spol. s r.o. a stala sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 25. augusta
2021. A zároveň získala 1% podiel v dcérskej spoločnosti cns s.r.o. Zmena bola zapísaná v Obchodnom
registri 21. augusta 2021. Následne došlo k zlúčeniu spoločnosti Slovanet, a. s. a spoločností: cns s.r.o. a Prvá
Bánovská Informačná spol. s r.o. k 1. decembru 2021, pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť
Slovanet, a. s.

Skupina nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov
2021 2020

tis. eur tis. eur
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 150 37 467
Tržby z predaja tovaru 1 924 7 081
Tržby z zákazkovej výroby 669 1 686
Tržby celkom 38 744 46 234
Hospodársky výsledok pred zahrnutím finančných nákladov, daní,
odpisov, amortizácie a mimoriadnych položiek (EBITDA) 10 775 20 439

Upravená EBITDA 10 335 9 569
Hospodársky výsledok pred zahrnutím finančných nákladov, daní a
mimoriadnych položiek (EBIT) 909 10 066
Hospodársky výsledok pred zdanením (EBT) 480 9 558
Čistý zisk 298 7 487
z toho pre vlastníkov materskej spoločnosti 296 7 486

Aktíva spolu 48 070 51 005
Vlastné imanie 18 504 19 437
Základné imanie 3 845 3 845
Bankové úvery a výpomoci 14 166 13 412

EBITDA marža1 27,8% 44,2 %
EBIT marža2 2,3% 21,8 %
Marža čistého zisku3 0,8% 16,2 %

ROE4 1,6% 38,5 %
ROA5 0,6% 14,7 %

Pozn.:
1 EBITDA/Tržby, 2 EBIT/Tržby, 3 Čistý zisk/Tržby
 4 Rentabilita vlastného kapitálu (Čistý zisk/Vlastné imanie),5 Rentabilita celkových aktív (Čistý zisk/Aktíva spolu)

Skupina dosiahla v roku 2021 konsolidované výnosy na úrovni 38 744 tis. €, z toho tržby z predaja výrobkov a
služieb predstavovali hodnotu 36 150 tis. €. Medziročný pokles tržieb predstavuje 16,2 %. Celková výška
konsolidovaného ukazovateľa EBITDA dosiahla hodnotu 10 775 tis. €, čo v pomere ku tržbám predstavuje 27,8
%. Upravený konsolidovaný ukazovateľ EBITDA predstavuje zníženie z dôsledku transakcie reshuffling
frekvencie a transakcie z predaja frekvencie vo výške 440 tis. €. Konsolidovaný ukazovateľ EBIT medziročne
klesol o 9 157 tis. €, pričom dosiahol úroveň 909 tis. €.
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Skupina má malý vplyv na vývoj zamestnanosti v regióne. Skupina svojou činnosťou nemá žiadny významný
negatívny vplyv na životné prostredie a dodržuje všetky platné právne predpisy.

Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii v tis. EUR
31. december 2021 31. december 2020

Majetok
Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 20 168 19 331
Nehmotný majetok a goodwill 10 592 9 235
Právo na užívanie majetku 4 543 5 768
Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov
a strát 0

Investície do nekonsolidovaných dcérskych spoločností 251 215
Odložená daňová pohľadávka 352 334
Ostatný majetok 644 648
Pohľadávky 82 32
Neobežný majetok celkom 36 632 35 563
Zásoby 180 288
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky 2 535 2 674
Ostatný majetok 3 195 2 221
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 5 528 10 259
Obežný majetok celkom 11 438 15 442

Majetok celkom 48 070 51 005

Vlastné imanie
Základné imanie 3 845 3 845
Zákonný rezervný fond 1 548 733
Nerozdelený zisk 13 110 14 858
Vlastné imanie priraditeľné spoločníkom materskej
spoločnosti celkom 18 504 19 436

Nekontrolujúce podiely 2 1
Vlastné imanie celkom 18 504 19 437

Záväzky
Úvery a pôžičky 10 180 10 917
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky 1 000 1 667
Odložený daňový záväzok 0 0
Finančné záväzky 270 460
Záväzky z práv na užívanie majetku 2 648 3 463
Výnosy budúcich období 616 585
Neobežné záväzky celkom 14 716 17 092
Úvery a pôžičky 3 986 2 495
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky 6 841 6 136
Záväzky z práv na užívanie majetku 2 018 1 672
Výnosy budúcich období 738 425
Výdavky budúcich období 2 0
Ostatné záväzky 1 265 1 238
Daň z príjmov splatná 0 2 510
Obežné záväzky celkom 14 850 14 476

Záväzky celkom 29 566 31 568

Vlastné imanie a záväzky celkom 48 070 51 005

V roku 2021 dosiahli celkové aktíva Skupiny konsolidovanú úroveň 48 070 tis. €. Rentabilita celkových aktív
predstavovala hodnotu 0,61 %. Vlastné imanie Skupiny dosiahlo konsolidovanú úroveň 18 504 tis. €, pričom
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rentabilita vlastného imania predstavovala hodnotu 1,61 %. Skupina nenadobudla v roku 2021 vlastné akcie,
dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí
komplexného výsledku v tis. EUR

31. december 2021 31. december 2020
Výnosy 38 744 46 234
Náklady na predaj -35 120 -41 503
Hrubý zisk 3 624 4 731

Odbytové náklady -1 729 -3 311
Administratívne náklady -2 425 -1 947
Ostatné prevádzkové výnosy 1 854 11 059
Ostatné prevádzkové náklady -246 -301
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 1 077 10 231

Finančné výnosy 20 25
Finančné náklady -618 -698
Finančné náklady, netto -598 -673

Zisk pred zdanením 480 9 558
Daň z príjmov -181 -2 072
Zisk po zdanení 298 7 486

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom 298 7 486

Zisk priraditeľný:
Spoločníkom materskej spoločnosti 296 7 486
Nekontrolujúcim podielom 2 1
Zisk za účtovné obdobie 298 7 487

Komplexný výsledok za účtovné obdobie priraditeľný:
Spoločníkom materskej spoločnosti 296 7 486
Nekontrolujúcim podielom 2 1
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom 298 7 487

Konsolidovaný výsledok hospodárenia Skupiny dosiahol hodnotu 298 tis. €. Podiel na výsledku hospodárenia
prislúchajúci materskej spoločnosti bol 296 tis. €. Skupina neeviduje za rok 2021 náklady na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja.

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku
Hospodársky výsledok roku 2021, zisk vo výške 298 tis. €, Skupina navrhuje previesť na nerozdelený zisk
minulých rokov.

Rok 2021 bol náročným pre každého z nás a rovnako pre slovenskú aj celosvetovú ekonomiku. Naším šťastím
je, že Skupina pôsobí v telekomunikačnom sektore, ktorého sa koronakríza dotkla len v menšom rozsahu.
Napriek tomu nás zabezpečenie spoľahlivej prevádzky služieb a ochrany zamestnancov aj zákazníkov stálo
nemalé úsilie. Aj keď sme po technologickej stránke zvládli prácu z domu perfektne, chýbajúci fyzický kontakt
a priama komunikácia medzi zamestnancami predstavovala zvýšené nároky na tímovú prácu a jej riadenie.
Obmedzené možnosti osobného kontaktu so zákazníkmi navyše znížili predajný potenciál a mnohí firemní
zákazníci sa viac venovali vlastnému zvládnutiu situácie ako záujmu o rozvojové inovatívne riešenia. Vďaka
našej flexibilite a úsiliu sme však dokázali fungovať plnohodnotne, uskutočniť väčšinu plánovaných aktivít,
udržať stabilné hospodárske výsledky Skupiny a v niektorých oblastiach dokonca aj rásť. Všetkým našim



SNET GROUP a. s., Konsolidovaná výročná správa 2021

7

zamestnancom sa preto za ich nasadenie, prispôsobenie a najmä za dosiahnuté výsledky chceme aj touto
cestou opäť poďakovať.

Akonáhle bolo zrejmé, aké následky pre telekomunikačné odvetvie spôsobí pandémia COVID-19, hľadala
Skupina spôsoby, ako pomôcť zákazníkom v nečakane zmenenej situácii. Prioritnú pozornosť venovala
zabezpečeniu spoľahlivej prevádzky vlastných sietí a technológií, pretože presun veľkej časti komunikácie do
online prostredia spôsobil značný nárast nárokov na prenosové kapacity. K tomu pripravila špeciálnu
zvýhodnenú ponuku riešení zameraných na efektívnejšiu prácu na diaľku využitím šifrovaného pripojenia
(VPN), telekonferencií a videokonferencií, tímového zdieľania dokumentov či automatizácie procesov. Skupina
tak klientom umožnila, aby ich zamestnanci mohli pracovať bezpečne a plnohodnotne aj v režime „home office“.

Keďže funkčnosť telekomunikačných sietí spadá pod kritickú infraštruktúru štátu, Skupina venovala
mimoriadnu pozornosť nielen jej technickému, ale aj personálnemu zabezpečeniu. Už od začiatku pandémie
vytvorila skupinu organizačných opatrení, systém rozdeľovania tímov na zachovanie zastupiteľnosti, povinný
režim práce z domu pre mnohých zamestnancov, zvýšenú ochranu zamestnancov „v teréne“, sprísnené
pravidlá prevádzky zákazníckych miest, kancelárií a ďalšie. Všetkých zamestnancov pravidelne informovala o
aktuálnych opatreniach a povinnostiach. Aj keď sa ochoreniu COVID-19 niekoľko zamestnancov Skupiny
nevyhlo, vďaka zodpovednému prístupu všetky dôležité činnosti, technológie a poskytované služby dokázala
poskytovať nepretržite a bez obmedzení.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SKUPINY

Skupina má vytvorené predpoklady pre rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. Operátor je celoslovenským
poskytovateľom komplexných telekomunikačných služieb pre všetky zákaznícke segmenty - od domácností a
menších firiem až po veľké organizácie a korporácie. Riešenia internetovej komunikácie, dátových služieb,
telefonovania, bezpečnosti a zábavy ponúka zákazníkom samostatne alebo v balíkoch. Stovky významných
klientov využívajú od Skupiny služby virtuálnych privátnych sietí, ktoré im poskytujú spoľahlivé a bezpečné
dátové prepojenie pobočiek. Formou veľkoobchodnej spolupráce s menšími operátormi rozvíja obchodné
aktivity aj v tejto oblasti.

Skupina zabezpečuje aj služby a konzultácie v oblasti bezpečnosti sietí, IT, projektov a budovania LAN aj WAN
sietí. Zároveň dodáva príslušný hardvér a softvér, poskytuje servisné služby, poradenstvo a školenia na všetky
dodané riešenia.

VÝZNAMNÉ RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE SKUPINA VYSTAVENÁ

Vzhľadom na svoje činnosti je Skupina vystavená rozličným finančným rizikám:
 trhovému riziku (vrátane kurzového rizika, úrokového rizika, cenového rizika), ktoré spočíva v tom, že

zmeny v trhových cenách (napríklad výmenné kurzy a úrokové sadzby) ovplyvnia výnosy Skupiny
alebo hodnotu jej finančných nástrojov,

 úverovému riziku, ktoré vzniká najmä z pohľadávok Skupiny voči zákazníkom, a
 riziku likvidity, t. j. že Skupina nebude schopná splniť svoje finančné záväzky v dátume splatnosti.

Skupina je vystavená menovému riziku pri hotovosti, nákupoch a predajoch v inej mene než je euro. Prípadná
zmena hodnoty eura oproti iným menám by nemala mať významný dopad na výsledok hospodárenia Skupiny.
Skupina je vystavená aj riziku úrokovej sadzby v dôsledku prijatých úverov. Úvery s pohyblivou úrokovou
sadzbou vystavujú Skupinu riziku variability peňažných tokov. Skupina pravidelne analyzuje úroveň vystavenia
sa úrokovému riziku.

Vedenie Skupiny má stanovenú úverovú politiku a rozsah úverového rizika neustále sleduje. Hodnotenia
úverovej expozície sa vykonávajú u všetkých zákazníkov mimo Skupiny.

Skupina riadi likviditu tak, aby zabezpečila dostatok peňažných prostriedkov na splnenie svojich záväzkov v
lehote splatnosti (pri bežných aj neobvyklých podmienkach) bez toho, aby vykázala neprijateľné straty.
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UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku
k 31. decembru 2021 okrem nižšie uvedených udalostí.

Na základe zmluvy o predaji obchodného podielu a akcií spoločnosti zo dňa 15.02.2022 vstúpila Skupina do
spoločností RadioLAN, spol. s r.o., RadioInvest a.s. a LIPINA – REAL spol. s r.o. Skupina sa prostredníctvom
účtovnej jednotky Slovanet, a.s. stala majoritným spoločníkom v uvedených účtovných jednotkách.

Vedenie Skupiny vyhlasuje, že v súvislosti s pokračujúcimi vlnami pandémie COVID-19 na území
Slovenska,  neočakávanej vojne na Ukrajine a celkovej ekonomickej situácii na trhu, neustále monitoruje
a zvažuje potencionálne dopady neočakávaných udalostí na podnikateľské aktivity Skupiny.

Vývoj celkovej situácie bude manažment Skupiny nepretržite sledovať a bude pokračovať v monitorovaní
potenciálneho dopadu, pričom podnikne všetky potrebné kroky na zmiernenie negatívnych účinkov na Skupinu
a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej
závierky v roku 2022.

SPRÁVA AUDÍTORA S KOMPLETNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

V súlade s ustanovením § 20 zákona o Účtovníctve súčasťou tejto konsolidovanej výročnej správy je aj
správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Skupiny zostavenej v súlade s Medzinárodnými
štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou (EU), ktorej prílohu tvorí
kompletná účtovná závierka a to Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2021,
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za rok končiaci sa 31.
decembra 2021, Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. decembra 2021,
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a Poznámky.
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Poznámka 31. december 2021 31. december 2020
Majetok
Nehnuteľnosti, stroje, zariadenia 9 20 168 19 331
Nehmotný majetok a goodwill 10 10 592 9 235
Právo na užívanie majetku 9 4 543 5 768
Ostatný majetok 16 644 648
Odložená daňová pohľadávka 21 352 334
Investície do nekonsolidovaných dcérskych spoločností 12 251 215
Pohľadávky 82 32
Neobežný majetok celkom 36 632 35 563

Zásoby 13 180 288
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné
pohľadávky 14 2 535 2 674

Ostatný majetok 16 3 195 2 221
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 17 5 528 10 259
Obežný majetok celkom 11 438 15 442

Majetok celkom 48 070 51 005

Vlastné imanie
Základné imanie 18 3 845 3 845
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 18 1 548 733
Nerozdelený zisk 13 109 14 858
Vlastné imanie priraditeľné spoločníkom materskej
spoločnosti celkom 18 502 19 436

Nekontrolujúce podiely 19 2 1
Vlastné imanie celkom 18 504 19 437

Záväzky
Úvery a pôžičky 20 10 180 10 917
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky 25 1 000 1 667
Odložený daňový záväzok 21 0
Finančné záväzky 22 270 460
Záväzky z lízingu 23 2 648 3 463
Výnosy budúcich období 24 616 585
Neobežné záväzky celkom 14 714 17 092

Úvery a pôžičky 20 3 986 2 495
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky 26 6 841  6 136
Záväzky z lízingu 23 2 018 1 672
Výnosy budúcich období 24 740 423
Výdavky budúcich období 24 2 2
Ostatné záväzky 27 1 265 1 238
Daň z príjmov splatná 0 2 510
Obežné záväzky celkom 14 852 14 476

Záväzky celkom 29 566 31 568

Vlastné imanie a záväzky celkom 48 070 51 005

Poznámky na stranách 10 až 56 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Za obdobie od Poznámka 1. januára do
31. decembra 2021

1. januára do
31. decembra 2020

Výnosy 28 38 744 46 234
Náklady na predaj 30 -35 120 -41 503
Hrubý zisk 3 624 4 731

Odbytové náklady 30 -1 729 - 3 311
Administratívne náklady 30 -2 425 -1 947
Ostatné prevádzkové výnosy 29 1 854 11 059
Ostatné prevádzkové náklady 29 -246 -301
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej
činnosti 1 078 10 231

Finančné výnosy 31 20 25
Finančné náklady 31 -618 -698
Finančné náklady, netto -598 -673

Zisk pred zdanením 480 9 558
Daň z príjmov 32 -181 -2 072
Zisk po zdanení 298 7 486

Komplexný výsledok za účtovné obdobie
celkom 298 7 486

Zisk priraditeľný:
Spoločníkom materskej spoločnosti 296 7 486
Nekontrolujúcim podielom 19 2 1
Zisk za účtovné obdobie 298 7 487

Komplexný výsledok za účtovné obdobie
priraditeľný:
Spoločníkom materskej spoločnosti 296 7 486
Nekontrolujúcim podielom 19 2 1
Komplexný výsledok za účtovné obdobie
celkom 298 7 487

Poznámky na stranách 10 až 56 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Poznámka Základné
imanie

Zákonný
rezervný

fond a
ostatné

fondy

Nerozdelený
zisk Celkom Nekontrolujúce

podiely
Vlastné imanie

celkom

Stav k 1. januáru 2020 18 3 845 186 8 153 12 184 12 184
Vplyv zmeny podielov v dcérskych spoločnostiach
Transfer nekontrolujúcich podielov v dôsledku zmeny podielov
Komplexný výsledok za účtovné obdobie 547 6 939 7 486 1 7 487
Transakcie s vlastníkmi
Dividendy -234 -234 -234

Stav k 31. decembru 2020 18 3 845 733 14 858 19 436 1 19 437

Stav k 1. januáru 2021 3 845 733 14 858 19 436 1 19 437
Vplyv zmeny podielov v dcérskych spoločnostiach
Transfer nekontrolujúcich podielov v dôsledku zmeny podielov
Ostatné 569 569 569
Komplexný výsledok za účtovné obdobie 815 -518 297 1 298
Transakcie s vlastníkmi
Dividendy -1 800 -1800 -1800
Stav k 31. decembru 2021 18 3 845 1 548 13 109 18 502 2 18 504

Poznámky na stranách 10 až 56 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Za obdobie od Poznámka 1. januára do
31. decembra 2021

1. januára do
31. decembra 2020

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Čistý zisk za účtovné obdobie 298 7 487
Úpravy o:

Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného
majetku 30 9 866 10 373

Opravná položka k pohľadávkam 14 -16 10
Úrokové náklady 24 431 519
Daň z príjmov 32 181 2 072
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku -1 124 18
Ostatné nepeňažné operácie -473 -221

Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného
kapitálu 9 163 20 258
Úbytok / (Prírastok) pohľadávok z obchodného styku a
ostatných pohľadávok -882 -1 596
(Úbytok) / Prírastok záväzkov z obchodného styku a
ostatných záväzkov 411 -570

Úbytok zásob 109 6
Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti 8 802 18 098
Zaplatená daň z príjmov -3 979 -1 411
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 823 16 687

Peňažné toky z investičnej činnosti
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení 1 240 252
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného
majetku -5 942 -5 267

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
získané akvizíciou po odpočítaní poskytnutej protihodnoty 0 -1 045

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -4 702 -6 060

Peňažné toky z finančnej činnosti
Splátky úverov -2 627 -159
Príjmy z úverov a leasingov 1 989 237
Platené úroky -427 -519
Zvýšenie dlhodobých záväzkov 0
Splátky lízingu -1 987 -1 803
Dividendy -1 800 -234
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -4 852 -2 478

Čistý (úbytok) / prírastok peňažných prostriedkov a
ekvivalentov peňažných prostriedkov -4 731 8 149
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
na začiatku obdobia 17 10 259 2 110

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných
prostriedkov na konci obdobia 17 5 528 10 259

Poznámky na stranách 10 až 56 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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1. Všeobecné informácie o Skupine

Vykazujúca účtovná jednotka
SNET GROUP a. s.  (ďalej ako “Spoločnosť”) je spoločnosť založená na Slovensku.

Sídlo Spoločnosti je:

Záhradnícka 151

821 08  Bratislava

Slovensko

Spoločnosť bola založená 25. júna 2014 a do obchodného registra bola zapísaná 18. júla 2014 (Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5989/B). Identifikačné číslo Spoločnosti (IČO) je 47844787 a
daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2024117040.

Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje účtovnú závierku Spoločnosti a jej dcérskych spoločností (súhrne
nazývané ako “Skupina” a individuálne ako „spoločnosť v Skupine“).

Podiel
k 31.  decembru 2021

Podiel
k 31.  decembru 2020 Hlavná činnosť

Dcérske spoločnosti
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava, Slovensko 100% 100% Poskytovateľ internetových služieb

SNETAP s.r.o., Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava, Slovensko 51% 51% Poskytovateľ stravovacích služieb

SNETRI s.r.o., Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava, Slovensko 100% 100% Služby týkajúce sa telesnej pohody

Flexicomm, s.r.o., J. Kozáčeka 2,
960 01 Zvolen 100% Poskytovateľ internetových služieb

LUCID Solutions, a.s.,
Záhradnícka 151, 821 08
Bratislava, Slovensko

55% 55% Počítačové služby

Dňa 10. októbra 2019 Spoločnosť SNET GROUP a. s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti SNETRI s.r.o.
a stala sa jej 100% vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 14. novembra 2019.

V priebehu roku 2019 došlo na základe investičnej zmluvy ku kúpe 100 %-tných podielov dcérskou účtovnou
jednotkou Slovanet, a.s. v spoločnostiach RealNet, s.r.o., ADC NET DS, s.r.o, DKD PLUS, s.r.o., EURONET DS,
s.r.o., GLOBALNET DS, s.r.o., PRIMANET DS, s.r.o., PRONET SK, s.r.o., RENET DS, s.r.o. Na základe zmluvy
o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 637/2019, Nz 19452/2019, NCRls 19903/2019 zo dňa
19. júna 2019 došlo k zlúčeniu spoločnosti Slovanet, a.s. (IČO: 35 954 612) a spoločností: RealNet, s.r.o. (IČO:
36 235 547), ADC NET DS, s.r.o. (IČO: 50 764 136), DKD PLUS, s.r.o. (IČO: 46 392 548), EURONET DS, s.r.o.
(IČO: 48 327 549), GLOBALNET DS, s.r.o. (IČO: 50 533 541), PRIMANET DS, s.r.o. (IČO: 50 231 308), PRONET
SK, s.r.o. (IČO: 46 883 258), RENET DS, s.r.o. (IČO: 50 230 972) k 1. júlu 2019, pričom nástupníckou
spoločnosťou je spoločnosť Slovanet, a.s.

Dňa 6. septembra 2019 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti IvankaNet Home,
s.r.o. a stala sa jej 100% vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 3. októbra 2019. Na základe
zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2020, Nz 2683/2020, NCRls 2752/2020 zo dňa
28. januára 2020 došlo k zlúčeniu spoločnosti Slovanet, a.s. (IČO: 35 954 612) a spoločnosti IvankaNet Home
s.r.o. (IČO: 50 652 109) k 1. januáru 2020, pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Slovanet, a.s.
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Dňa 16. decembra 2019 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala 52,68 % podiel v dcérskej spoločnosti CARISMA, spol.
s r.o. a stala sa jej 52,68 % vlastníkom. Následne dňa 1. júna 2020 Spoločnosť Slovanet, a. s. získala zvyšný
47,32 % podiel a stala sa jej 100 % vlastníkom. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice
č. N 915/2020, Nz 42358/2020, NCRls 42973/2020 zo dňa 27. novembra 2020 došlo k zlúčeniu spoločnosti
Slovanet, a.s. (IČO: 35 954 612) a spoločnosti CARISMA, spol. s r.o. (IČO: 36 529 346) k 1. decembru 2020,
pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Slovanet, a.s.

Dňa 29. septembra 2020 Spoločnosť Slovanet, a.s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti Flexicomm, s.r.o.
a stala sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 3. októbra 2020. Následne v roku
2021 došlo k zlúčeniu spoločnosti Flexicomm, s.r.o. so spoločnosťou Slovanet, a. s.

Dňa 2. septembra 2020 Spoločnosť SNET GROUP a. s. získala 55 % podiel v dcérskej spoločnosti LUCID
Solutions, a.s. a stala sa jej 55 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 28. októbra 2020.

Dňa 12. augusta 2021 Spoločnosť Slovanet, a.s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti Práva Bánovská
Informačná spol. s r.o. a stala sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 25. augusta
2021. A zároveň získala 1% podiel v dcérskej spoločnosti cns s.r.o. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri
21. augusta 2021. Následne došlo k zlúčeniu spoločnosti Slovanet, a. s. a spoločností: cns s.r.o. a Prvá Bánovská
Informačná spol. s r.o. k 1. decembru 2021, pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Slovanet, a. s.

Informácie o neobmedzenom ručení
Spoločnosti v Skupine nie sú neobmedzene ručiacimi spoločníkmi v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5
Obchodného zákonníka.

Hlavné činnosti Skupiny

Hlavným predmetom činnosti Skupiny sú:

– poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby,
– zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
– poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
– zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
– poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát,
– prenájom strojov a zariadení,
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej

živnosti,
– poradenská činnosť v oblasti hardware a komunikačných technológií.

Počet zamestnancov
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Skupiny v roku 2021 bol 267 (v roku 2020 bol 256).

Počet zamestnancov k 31. decembru 2021 bol 265, z toho 10 vedúci zamestnanci (k 31. decembru 2020 bol 268,
z toho 10 vedúci zamestnanci).

Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Účtovná závierka je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa § 22 zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Ako porovnateľné obdobie je v konsolidovanej účtovnej závierke uvedené obdobie od 1. januára 2020 do 31.
decembra 2020.
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Dátum schválenia konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31. decembru 2021 a za rok končiaci sa 31. decembra 2021
a bude schválená na zverejnenie na valnom zhromaždení predstavenstvom Spoločnosti. Konsolidovaná účtovná
závierka k 31. decembru 2020 a za rok končiaci sa 31. decembra 2020 bola schválená na zverejnenie
predstavenstvom Spoločnosti 9. júna 2021.

Informácie o orgánoch Spoločnosti

Predstavenstvo Ing. Erik Lehotský - predseda
Ing. Ivan Kostelný - podpredseda
Ing. Peter Máčaj - člen
Ing. Marta Rošteková, PhD. - člen

Dozorná rada Ing. Peter Tomášek - predseda
Ing. Juraj Kováčik – člen
Ing. Danica Lehotská – člen

2. Vyhlásenie o zhode

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
v znení prijatom Európskou úniou (IFRS/EÚ).

3. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Skupiny (going concern).
Skupina plánuje na pokrytie krátkodobých potrieb financovania využiť existujúce úverové linky. Skupina taktiež
plánuje pozitívne peňažné toky z prevádzkovej činnosti v nasledujúcom roku. Dlhodobým cieľom Skupiny je úvery
splácať z peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Na pokrytie krátkodobých finančných potrieb Skupina plánuje
využiť dočerpanie predschválených kontokorentných úverov až do výšky 6 000 tisíc EUR a investičných úverov
od Tatra banky, Tatra-leasingu, s.r.o. a SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

i. Základy pre oceňovanie
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená podľa zásady historických obstarávacích cien okrem opcií, ktoré
sa následne oceňujú reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát a podmienených plnení, ktoré sa oceňujú reálnou
hodnotou.

ii. Funkčná a prezentačná mena
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny je prezentovaná v mene euro, ktoré je funkčnou menou Skupiny. Všetky
finančné informácie prezentované v mene euro sú zaokrúhlené na celé tisícky eur, ak nie je uvedené inak. Záporné
hodnoty sú uvedené mínusom.
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iii. Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS/EÚ vyžaduje, aby vedenie Skupiny urobilo úsudky, odhady a
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných postupov a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov,
výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných
faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie
účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od
odhadov.

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

Informácie o významných oblastiach neistoty a použitých úsudkoch v súvislosti s aplikáciou účtovných postupov,
ktoré majú významný dopad na hodnoty vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke, sú bližšie popísané
v nasledujúcich bodoch poznámok:

 4. Významné účtovné metódy a zásady: d) Nehmotný majetok – určenie doby použiteľnosti

Budúce udalosti a ich vplyv sa nedajú určiť s úplnou istotou. Podobne uskutočnené účtovné odhady vyžadujú
posúdenie a tie odhady, ktoré sú použité pri zostavovaní účtovnej závierky, sa zmenia, keď nastanú nové
okolnosti, alebo sú dostupné nové informácie a skúsenosti, alebo keď sa zmení podnikateľské prostredie, v ktorom
Skupina pôsobí. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od tých, ktoré boli odhadované.

4. Významné účtovné metódy a účtovné zásady

Účtovné metódy a účtovné zásady uvedené nižšie boli Skupinou konzistentne aplikované vo všetkých obdobiach,
ktoré sú vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke.

a) Základ pre konsolidáciu

i. Podnikové kombinácie
Pri podnikových kombináciách, pri ktorých Skupina získava kontrolu, sa uplatňuje obstarávacia (akvizičná)
metóda. Poskytnutá protihodnota pri obstaraní sa oceňuje reálnou hodnotou, ktorá sa vypočíta ako súčet reálnych
hodnôt, ktoré má k dátumu akvizície majetok prevedený nadobúdateľom, záväzky, ktoré vznikli nadobúdateľovi
voči bývalým vlastníkom obstarávaného subjektu a podiely na vlastnom imaní emitované nadobúdateľom
výmenou za nadobudnutú kontrolu nad obstarávanou spoločnosťou. Vykázaný goodwill sa každoročne testuje na
znehodnotenie. Zisk z výhodnej kúpy sa po prehodnotení vykáže vo výsledku hospodárenia.  Náklady súvisiace
s obstaraním (transakčné náklady) sa vykážu ako náklad v tom období, v ktorom vznikli, okrem nákladov, ktoré sa
týkajú vydania dlhových cenných papierov a cenných papierov predstavujúcich vlastné imanie.

Súčasťou poskytnutej protihodnoty nie sú čiastky, ktoré sa týkajú vysporiadania vzťahov existujúcich pred
podnikovou kombináciou. Tieto čiastky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.

Podmienená protihodnota sa oceňuje reálnou hodnotou ku dňu obstarania. Ak sa povinnosť zaplatiť podmienenú
protihodnotu, spĺňajúca definíciu finančného nástroja klasifikuje ako vlastné imanie, potom sa podmienená
protihodnota nepreceňuje a jej vysporiadanie sa účtuje do vlastného imania. Inak sa následné zmeny reálnej
hodnoty podmienenej protihodnoty vykážu vo výkaze ziskov a strát.

Ustanovenia o podnikových kombináciách sa nepoužijú pri transakciách pod spoločnou kontrolou. Transakcie pod
spoločnou kontrolou sú také transakcie, pri ktorých všetky kombinujúce sa podniky sú pred aj po transakcii
kontrolované tou istou jednotkou alebo jednotkami, a táto kontrola nie je prechodná. Majetok a záväzky sa pri
týchto transakciách oceňujú v účtovných hodnotách.
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ii. Nekontrolujúce podiely
Nekontrolujúce podiely sa oceňujú vo výške proporcionálneho podielu na identifikovateľných čistých aktívach
obstarávaného subjektu ku dňu obstarania.

Zmeny v podieloch Skupiny v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu kontroly, sa účtujú do
vlastného imania.

iii. Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti sú subjekty, ktoré sú kontrolované Skupinou. Skupina kontroluje subjekt vtedy, ak je
vystavená variabilnej návratnosti zo svojej angažovanosti v tomto subjekte alebo má na túto návratnosť právo,
a je schopná ovplyvniť túto návratnosť svojou právomocou nad týmto subjektom. Účtovné závierky dcérskych
spoločností sa zahrnujú do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa straty kontroly.

iv. Strata kontroly

Ak Skupina stratí kontrolu, odúčtuje majetok a záväzky dcérskej spoločnosti, súvisiace nekontrolujúce podiely
a ostatné zložky vlastného imania. Zisk alebo strata, ktorá sa vznikne v dôsledku straty kontroly, sa vykáže vo
výkaze ziskov a strát. Ak si Skupina ponechá podiel v bývalej dcérskej spoločnosti, tento sa ocení reálnou
hodnotou k dátumu, kedy k strate kontroly došlo.

v. Podiely (investície) v subjektoch účtovaných metódou vlastného imania
Podiely Skupiny v subjektoch účtovaných metódou vlastného imania predstavujú podiely v pridružených
podnikoch.

Pridružené podniky sú tie podniky, v ktorých má Skupina podstatný vplyv na finančné a prevádzkové politiky, ale
nemá nad nimi kontrolu alebo spoločnú kontrolu.

Podiely v pridružených podnikoch sa účtujú použitím metódy vlastného imania. Pri prvotnom ocenení sa ocenia
obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Pri následnom ocenení sa do konsolidovanej
účtovnej závierky zahŕňa podiel Skupiny na zisku / strate a na ostatnom komplexnom výsledku subjektov
účtovaných metódou vlastného imania, a to až do dňa straty podstatného vplyvu.

vi. Transakcie eliminované pri konsolidácii
Zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované výnosy a náklady vyplývajúce z
transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované. Nerealizované zisky
z transakcií so subjektami účtovanými metódou vlastného imania sú eliminované oproti investíciám v týchto
subjektoch, a to do výšky podielu Skupiny v týchto subjektoch. Nerealizované straty sú eliminované rovnakým
spôsobom ako nerealizované zisky, ale iba v takom rozsahu, v akom nie je dôkaz o znehodnotení investície.

vii. Daňový dopad zahrnutia fondov konsolidovaných dcérskych spoločností

Konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje daňové vplyvy, ktoré by mohli vzniknúť z prevodu fondov
konsolidovaných dcérskych spoločností do Spoločnosti, keďže v najbližšej budúcnosti sa neočakáva žiadne
rozdelenie zisku nezdanené pri zdroji a Skupina predpokladá, že tieto fondy budú použité ako zdroj
samofinancovania každej konsolidovanej dcérskej spoločnosti.
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viii. Zjednotenie účtovných metód

Účtovné metódy a účtovné zásady aplikované konsolidovanými spoločnosťami v ich účtovných závierkach
boli  počas konsolidácie zjednotené a zhodujú sa s metódami a zásadami aplikovanými Skupinou.

ix. Rozsah konsolidácie
Do konsolidácie k 31. decembru 2021 boli zahrnuté tri dcérske spoločnosti. Dcérske spoločnosti sú konsolidované
metódou úplnej konsolidácie. Dcérske spoločnosti zostavili svoje individuálne účtovné závierky k 31. decembru
2021.

b) Cudzia mena

Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu výmenným kurzom Európskej Centrálnej banky
platným v deň uskutočnenia transakcie. Peňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, sú prepočítané na euro kurzom cudzej meny platným ku dňu, ku ktorému sa
účtovná závierka zostavuje. Nepeňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene, ktoré sú ocenené v
historických cenách, sú prepočítané kurzom cudzej meny platným v deň uskutočnenia transakcie. Nepeňažné
položky majetku a záväzkov v cudzej mene, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotu, sa prepočítajú na euro kurzom
cudzej meny platným v deň určenia reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely z prepočtu cudzej meny sa vykazujú vo
výsledku hospodárenia.

c) Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

i. Vykazovanie a oceňovanie
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú prvotne ocenené obstarávacími cenami, vlastnými nákladmi, zníženými o
oprávky (pozri nižšie) a o akumulované straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady bod c) iv). Obstarávacia
cena zahŕňa všetky náklady priamo priraditeľné k obstaraniu majetku. Vlastné náklady majetku vytvoreného
vlastnou činnosťou zahŕňajú náklady na materiál, priame mzdové náklady, všetky priamo priraditeľné náklady na
uvedenie majetku do stavu, v ktorom je schopný prevádzky určeným spôsobom. Tam, kde je to relevantné,
obstarávacia cena/vlastné náklady zahŕňajú aj prvotný odhad nákladov na demontáž a odstránenie majetku a na
uvedenie miesta jeho umiestnenia do pôvodného stavu, a náklady na úvery a pôžičky, ako je opísané nižšie.

Náklady na úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného
majetku, sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

Ak položky nehnuteľností, strojov a zariadení majú rôznu dobu použiteľnosti, potom sú účtované ako samostatné
položky nehnuteľností, strojov a zariadení.

Zisk a strata z vyradenia nehnuteľností, strojov a zariadení sa zistí porovnaním príjmu z vyradenia a účtovnej
hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení a vykazuje sa vo výsledku hospodárenia v rámci príjmov
z prevádzkovej činnosti.
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ii. Následné náklady
Následné náklady sa aktivujú  iba vtedy, ak je pravdepodobné, že budúce ekonomické úžitky spojené s príslušným
výdavkom budú plynúť do Skupiny a dajú sa spoľahlivo oceniť. Náklady na opravy alebo údržbu nehnuteľností,
strojov a zariadení, ktoré vznikli v súvislosti s obnovením alebo udržaním očakávaných ekonomických úžitkov
z majetku, sa vykazujú ako náklady v tom období, v ktorom vznikli.

iii. Odpisy
Odpisy sa počítajú z odpisovateľnej hodnoty, ktorou je obstarávacia cena majetku po odpočítaní jeho reziduálnej
hodnoty. Odpisy sú vykázané vo výsledku hospodárenia na rovnomernom základe počas odhadovanej doby
použiteľnosti jednotlivých položiek nehnuteľností, strojov a zariadení. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do užívania.

Odhadované doby použiteľnosti, metódy odpisovania a odpisové sadzby sú stanovené pre jednotlivé skupiny
nehnuteľnosti, strojov a zariadení a sú nasledovné:

Predpokladaná
doba

použiteľnosti
v rokoch

Ročná
odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Budovy a stavby 12 – 40 5 – 8,3 Lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia 4 – 12 8,3 - 25 Lineárna
Dopravné prostriedky 4 – 6 16,67 - 25 Lineárna
Právo na užívanie majetku 1-5 20-100 Lineárna
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2 – 4 25 - 50 Lineárna

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a reziduálne hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa potrebné úpravy.

iv. Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:

 technologický pokrok,
 významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými

prevádzkovými výsledkami,
 významné zmeny v spôsobe použitia majetku Skupiny alebo celkovej zmeny stratégie Skupiny,
 zastaranosť produktov.

Ak Skupina zistí, že existencia jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku môže viesť
k zvýšeniu účtovnej hodnoty majetku nad jeho návratnú hodnotu, určí zníženie hodnoty majetku na základe
odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, vrátane
jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak analýzy
nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti. Pre viac informácií pozri bod h) Zníženie
hodnoty.

d) Nehmotný majetok

i. Vykazovanie a oceňovanie
Nehmotný majetok obstaraný Skupinou má určitú dobu použiteľnosti a oceňuje sa obstarávacou cenou zníženou
o oprávky a kumulované straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady bod d) v).

Nehmotný majetok obstaraný v podnikovej kombinácii je vykazovaný v reálnej hodnote ku dňu obstarania.
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ii. Následné náklady
Následné náklady sa aktivujú len vtedy, ak zvýšia budúce ekonomické úžitky obsiahnuté v položke nehmotného
majetku, ktorého sa týkajú. Všetky ostatné náklady, vrátane nákladov na interne generovaný goodwill a značky,
sa vykazujú ako náklad vo výsledku hospodárenia v tom období, v ktorom vznikli.

iii. Odpisy
Odpisy sa počítajú z obstarávacej ceny majetku zníženej o jeho reziduálnu hodnotu.

Odpisy sa vykazujú vo výsledku hospodárenia na rovnomernom základe počas odhadovanej doby použiteľnosti
jednotlivých položiek nehmotného majetku. Odpisovanie začína od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bol nehmotný majetok uvedený do užívania.

Nehmotný majetok nadobudnutý v podnikovej kombinácii je vykazovaný v reálnej hodnote ku dňu nadobudnutia,
ak je tento nehmotný majetok oddeliteľný alebo vyplýva zo zmluvných alebo iných práv. Goodwill nie je
amortizovaný a vykazuje sa v obstarávacích cenách znížených o stratu zo zníženia hodnoty. Nehmotný majetok
s určitou dobou životnosti je amortizovaný počas doby životnosti a vykazovaný v obstarávacích cenách znížených
o oprávky a straty zo zníženia hodnoty.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre neobežný nehmotný
majetok s určitou dobou použiteľnosti nasledovne:

Predpokladaná
doba

použiteľnosti
v rokoch

Ročná
odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

Softvér 4 - 6 16,67 - 25 Lineárna
Zákaznícky kmeň 10 10 Lineárna
Oceniteľné práva (licencie) 4 25 Lineárna
Ostatný nehmotný majetok 4 25 Lineárna

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a reziduálne hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa potrebné úpravy.

Spoločnosť má so zákazníkmi uzatvorené zmluvy na dobu určitú aj neurčitú, s možnosťou výpovednej lehoty.
Možný vplyv zmeny predpokladanej doby použiteľnosti zákazníckych kmeňov na ročný odpis:

Zmena doby použiteľnosti zákazníckych kmeňov
(v rokoch)

Vplyv zmeny doby použiteľnosti na ročný odpis
(v tis. EUR)

Skrátenie o 4 roky 1 307
Skrátenie o 2 roky 491
Predĺženie o 2 roky -328
Predĺženie o 4 roky -563

iv. Goodwill
Goodwill predstavuje časť obstarávacej ceny podniku, ktorá prevyšuje reálnu hodnotu identifikovateľných aktív,
záväzkov a podmienených záväzkov obstaraného podniku ku dňu jeho obstarania. Goodwill z obstarania
dcérskych spoločností je zahrnutý do nehmotného majetku.

Goodwill je každoročne preverovaný na zníženie jeho hodnoty a je oceňovaný v obstarávacej cene po odpočítaní
akumulovaných strát zo zníženia jeho hodnoty. Zisky a straty z vyradenia určitej spoločnosti zahŕňajú účtovnú
hodnotu goodwillu, ktorý sa týka predanej spoločnosti. Záporný goodwill, ktorý vznikne pri nadobudnutí, je
prehodnotený a akýkoľvek zvyšok záporného goodwillu po prehodnotení je účtovaný priamo do výkazu ziskov
a strát.
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v. Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Posúdenie zníženia hodnoty nehmotného majetku je vykonané podobným spôsobom ako posúdenie zníženia
hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení, ako je  popísané v účtovnej zásade c) vyššie.

e) Nájmy

IFRS 16 Lízingy nadobudol účinnosť 1. januára 2019, nahrádza IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie a vzťahuje
sa na všetky lízingy.

Podľa IFRS 16 nájomca vykazuje majetok s právom používania a záväzok z lízingu. Majetok s právom používania
sa účtuje podobne ako ostatný nefinančný majetok a podľa toho sa aj odpisuje. Záväzok z lízingu sa prvotne
oceňuje súčasnou hodnotou lízingových splátok splatných počas doby trvania lízingu a je diskontovaný sadzbou
v rámci lízingu (implicitná úroková miera lízingu), ak ju možno jednoducho určiť. Ak sa táto sadzba nedá
jednoducho určiť, nájomca použije svoju prírastkovú úrokovú sadzbu pôžičky. Podľa IFRS 16, rovnako ako podľa
jeho predchodcu IAS 17, prenajímatelia klasifikujú lízingy podľa charakteru ako operatívne a finančné. Lízing sa
klasifikuje ako finančný prenájom, ak sa ním prevádzajú v podstate všetky riziká a úžitky plynúce z vlastníctva
podkladového aktíva. V opačnom prípade sa lízing klasifikuje ako operatívny prenájom. V prípade finančných
prenájmov vykazuje prenajímateľ finančné výnosy počas doby trvania lízingu na základe štruktúry, ktorá
zohľadňuje konštantnú periodickú mieru návratnosti čistej investície. Prenajímateľ vykazuje splátky pri
operatívnom prenájme ako výnosy na rovnomernom základe alebo na inom systematickom základe, ak lepšie
zohľadňuje štruktúru, v ktorej sa úžitok z používania podkladového majetku zmenšuje.

Skupina sa taktiež rozhodla uplatniť oslobodenie v prípade nájomných zmlúv, pri ktorých končí doba lízingu do 12
mesiacov od dátumu prvotného uplatnenia a považuje tieto lízingy za krátkodobé a pre nájomné zmluvy, pri
ktorých je podkladové aktívum nízkej hodnoty (aktíva s nízkou hodnotou).

i. Najatý majetok (Skupina ako nájomca)
Posúdenie toho, či zmluva predstavuje alebo obsahuje lízing, závisí na podstate danej zmluvy a vyžaduje
posúdenie, či splnenie zmluvy závisí na použití špecifického, jednoznačne identifikovateľného aktíva alebo či
zmluva poskytuje právo na používanie aktíva na nejaké časové obdobie výmenou za protihodnotu. Nájomca má
právo riadiť užívanie aktíva a získavať podstatné ekonomické úžitky z jeho používania.

Skupina neuplatňuje IFRS 16 na lízingy nehmotných aktív, krátkodobé lízingové zmluvy (kratšie ako jeden rok) a
na lízingy, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu.

Skupina ako nájomca zaúčtuje ku dňu vzniku lízingu aktívum s právom na užívanie a lízingový záväzok.

Aktívum s právom na užívanie sa pri prvotnom zaúčtovaní ocení obstarávacou cenou a je vykázané v individuálnej
súvahe na riadku „Práva na užívanie majetku“. Aktívum s právom na užívanie je následne oceňované uplatnením
modelu ocenenia obstarávacou cenou. Doba odpisovania sa rovná dobe predpokladanej použiteľnosti
podkladového aktíva alebo dobe lízingu. Odpisované aktíva s právom na užívanie sú testované na zníženie
hodnoty kedykoľvek nastanú udalosti alebo zmeny podmienok, ktoré by mohli znamenať, že účtovná hodnota
nemusí byť spätne získateľná, minimálne však ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Lízingový záväzok sa pri prvotnom zaúčtovaní ocení súčasnou hodnotou budúcich lízingových splátok a je
vykázaný v individuálnej súvahe na riadku „Záväzky z lízingu“. Následne je lízingový záväzok zvyšovaný o
príslušný úrok vypočítaný na základe prírastkovej úrokovej sadzby a znižovaný o lízingové splátky. Úrok je
vykázaný v individuálnom výkaze ziskov a strát a iného komplexného výsledku na riadku „Finančné náklady“.

Lízingové prenájmy na dobu neurčitú sú časovo obmedzené na najbližší dátum, ku ktorému je možné lízingovú
zmluvu vypovedať zo strany nájomcu alebo prenajímateľa (so zohľadnením predchádzajúcich zvykov a
hospodárskych dôvodov týchto zvykov). Doba životnosti pre lízingové prenájmy na dobu určitú zodpovedá
zmluvnej dobe.
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Celkové splátky za prenájom pri uplatnení výnimiek (lízingy nehmotných aktív, krátkodobé lízingové zmluvy a
lízingy, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu) sa vykážu ako náklad rovnomerne počas doby lízingu
v individuálnom výkaze ziskov a strát a iného komplexného výsledku.

ii. Platby nájomného
Platby na základe operatívneho nájmu sa vykazujú vo výsledku hospodárenia rovnomerne počas dohodnutej doby
nájmu. Stimuly k nájmu sa vykazujú ako neoddeliteľná súčasť celkových nákladov na nájomné počas doby trvania
nájmu.

Minimálne leasingové splátky sa pri finančnom leasingu rozdeľujú medzi finančné náklady a zníženie
nesplateného záväzku. Finančné náklady sú alokované do každého obdobia počas doby trvania nájmu tak, aby
bola zabezpečená konštantná úroková sadzba na zostávajúcu hodnotu záväzku.

iii. Najatý majetok (Skupina ako prenajímateľ)
Lízingy, ktorými Spoločnosť neprevádza v podstate všetky riziká a úžitky plynúce z vlastníctva podkladového
aktíva, sú klasifikované ako operatívny prenájom. Výnosy z takéhoto prenájmu sa účtujú na rovnomernom základe
počas doby trvania lízingu a sú zahrnuté vo výnosoch vo výkaze ziskov a strát podľa svojej podstaty. Počiatočné
priame náklady súvisiace s uzatvorením operatívneho prenájmu sa zahrňujú do hodnoty prenajímaného aktíva a
vykazujú sa počas doby trvania lízingu na rovnakom základe ako výnosy z prenájmu. Podmienené nájomné sa
vykazuje ako výnos v období, v ktorom bolo nadobudnuté.

f) Zásoby

Zásoby sú ocenené obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou, podľa toho, ktorá je nižšia. Čistá
realizačná hodnota je odhadovaná predajná cena pri bežnom obchodnom styku znížená o predpokladané náklady
na ich dokončenie a o náklady na predaj.

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím váženého aritmetického priemeru.
Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania a súvisiace náklady (prepravné, clo, provízie, atď.), ktoré vznikli
v súvislosti s uvedením zásob do ich súčasného miesta a stavu. Zľavy a rabaty sú súčasťou ocenenia zásob.

Zníženie hodnoty zásob na ich čistú realizačnú hodnotu a všetky straty zo zásob sa vykazujú ako náklad v tom
účtovnom v období, v ktorom k zníženiu hodnoty alebo k strate došlo.

g) Finančné nástroje

Skupina klasifikuje nederivátový finančný majetok ako úvery a pohľadávky a finančný majetok v reálnej hodnote
cez výkaz ziskov a strát.

Finančný majetok je klasifikovaný ako finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát, ak bol
nadobudnutý primárne za účelom predaja alebo spätného odkupu v blízkej budúcnosti alebo za účelom zníženia
niektorých rizík.

Skupina klasifikuje nederivátové finančné záväzky do kategórie ostatných finančných záväzkov.
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i. Nederivátový finančný majetok a záväzky – vykazovanie a odúčtovanie
Skupina prvotne vykazuje úvery a pohľadávky ku dňu ich vzniku. Všetok ostatný finančný majetok a záväzky sú
prvotne vykázané ku dňu uzavretia obchodu.

Skupina odúčtuje finančný majetok, keď uplynie zmluvné právo na peňažné toky plynúce z tohto majetku alebo
keď prevedie práva získať zmluvné peňažné toky v transakcii, v ktorej všetky podstatné riziká a odmeny plynúce
z vlastníctva finančného majetku sú prevedené, alebo nepostúpi ani nezachová všetky riziká a odmeny plynúce z
vlastníctva, a nebude udržiavať kontrolu nad prevedeným majetkom. Úrok v prípade odúčtovaného finančného
majetku, ktorý je vytvorený alebo zachovaný Skupinou, sa vykáže ako samostatný majetok alebo záväzok.

Skupina odúčtuje finančné záväzky, keď sú jej zmluvné záväzky vyrovnané, zrušené alebo uplynuli.

ii. Nederivátový finančný majetok – ocenenie

Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát

Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát je prvotne vykázaný v reálnej hodnote
a transakčné náklady sú účtované priamo do nákladov.

Realizované a nerealizované zisky a straty zo zmeny reálnej hodnoty finančného majetku v reálnej hodnote
preceňovaného cez výkaz ziskov a strát sú vykázané v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období, kedy ku
zmene došlo.

Úvery, pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky

Úvery, pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote.
Následne sa oceňujú vo výške amortizovaných nákladov, použitím efektívnej úrokovej miery, upravené o straty zo
znehodnotenia.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov obsahujú peňažné prostriedky. Peňažné prostriedky
sa oceňujú ich nominálnou hodnotou.

iii. Nederivátové finančné záväzky - ocenenie

Úročené úvery a pôžičky

Úročené úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote zníženej o priraditeľné transakčné náklady. Po
prvotnom vykázaní sa úročené pôžičky vykazujú vo výške amortizovaných nákladov, pričom rozdiel medzi
hodnotou, v ktorej sa úvery splatia a obstarávacími nákladmi, sa vykáže vo výsledku hospodárenia počas doby
trvania úverového vzťahu metódou efektívnej úrokovej miery.

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne sa oceňujú
amortizovanými nákladmi.
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iv. Derivátové finančné nástroje
Derivátové finančné nástroje slúžia na ekonomické krytie úrokových rizík Skupiny vyplývajúcich z finančnej
činnosti. V súlade so svojou finančnou politikou Skupina nedrží ani nevydáva derivátové finančné nástroje na
účely obchodovania. Hoci žiadne deriváty nespĺňajú podmienky pre ich vykazovanie medzi zabezpečovacími
derivátmi, sú vykázané ako obchodné nástroje.

Derivátové finančné nástroje sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote a následne sa oceňujú na reálnu hodnotu.
Zisk alebo strata z precenenia na reálnu hodnotu sa ihneď vykážu vo výsledku hospodárenia ako súčasť čistých
finančných nákladov. Priraditeľné transakčné náklady sa vykážu vo výsledku hospodárenia v momente ich vzniku.

Pre stanovenie reálnej hodnoty finančných derivátov, pozri účtovné zásady 6.vii.

h) Zníženie hodnoty

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Skupiny, iného ako
zásob (pozri účtovné zásady bod f)) a odloženej dane (pozri účtovné zásady bod l)) posudzovaná z hľadiska
možnosti existencie indikátorov zníženia hodnoty tohto majetku.

Ak existuje akýkoľvek takýto náznak, je odhadnutá návratná hodnota tohto majetku. Goodwill a nehmotný majetok,
ktorý má neobmedzenú životnosť, nie je predmetom amortizácie; zníženie hodnoty takéhoto majetku sa
každoročne preveruje ako súčasť jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ku ktorej tento majetok patrí.

O znížení hodnoty majetku sa účtuje vždy vtedy, keď účtovná hodnota daného majetku alebo jeho jednotky
vytvárajúcej peňažné prostriedky, presiahne jeho návratnú hodnotu. Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané vo
výkaze ziskov a strát.

Návratná hodnota finančného majetku Skupiny držaného do splatnosti a pohľadávok vykazovaných
v amortizovanej hodnote je stanovená ako súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov
diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou mierou (t.j. efektívna úroková miera vypočítaná pri prvotnom
vykázaní tohto finančného majetku).

Návratná hodnota ostatného majetku je hodnota, ktorá je vyššia spomedzi jeho reálnej hodnoty zníženej o náklady
na vyradenie a úžitkovej hodnoty (angl. value in use). Pri stanovovaní úžitkovej hodnoty sa odhadované budúce
peňažné toky diskontujú na ich súčasnú hodnotu použitím takej diskontnej miery pred zdanením, ktorá odráža
súčasné trhové ocenenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný majetok. Pre majetok, ktorý
negeneruje do značnej miery samostatné peňažné toky, sa návratná hodnota určuje pre jednotku vytvárajúcu
peňažné prostriedky, do ktorej tento majetok patrí.

Straty zo zníženia hodnoty týkajúce sa finančného majetku držaného do splatnosti alebo pohľadávok
vykazovaných v amortizovanej hodnote sú zúčtované, ak nárast návratnej hodnoty môže byť objektívne pripísaný
udalosti, ktorá nastala po znížení ich hodnoty v účtovníctve.

V prípade goodwillu nie je možné stratu zo zníženia hodnoty následne zrušiť.

Pre ostatný majetok sa strata zo zníženia hodnoty zruší alebo zníži, ak existuje náznak, že toto zníženie hodnoty
už nie je opodstatnené a došlo k zmene predpokladov použitých pri stanovení návratnej hodnoty.

Strata zo zníženia hodnoty môže byť zrušená alebo znížená len do takej výšky, aby účtovná hodnota neprevýšila
účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov a amortizácie, ak by nebola vykázaná strata zo
zníženia hodnoty.
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i) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace
s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Dotácie na hospodársku činnosť Skupiny sa najskôr vykazujú ako
výnosy budúcich období a do konsolidovaného výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z prevádzkovej
činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy
budúcich období a do konsolidovaného výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so
zaúčtovaním odpisov z tohto majetku.

j) Výnosy

Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi sa účtujú pri dodaní tovarov alebo poskytnutí služieb bez dane z pridanej hodnoty
a zliav k určitému momentu alebo v čase v súlade s IFRS 15, s cieľom zobraziť prevod tovarov alebo služieb
zákazníkom v sume, ktorá odráža protiplnenie, na ktoré má Spoločnosť podľa očakávania nárok výmenou za tieto
tovary a služby.

i. Predaj tovaru
Tržby z predaja tovaru z bežných činností sa oceňujú v reálnej hodnote prijatej protihodnoty alebo nárokovateľnej
protihodnoty po zohľadnení všetkých vratiek, obchodných zliav a objemových rabatov. Tržby sa vykážu, ak
existuje presvedčivý dôkaz, vo väčšine prípadov vo forme predajnej zmluvy, že významné riziká a výhody spojené
s vlastníctvom tovaru boli prevedené na kupujúceho, je pravdepodobné, že protihodnota sa obdrží, súvisiace
náklady a možné vratky tovaru sa dajú spoľahlivo odhadnúť, neexistuje manažérska spoluzodpovednosť v
súvislosti s výrobkami a tovarom, a suma výnosu sa dá spoľahlivo oceniť. Ak je pravdepodobné, že budú
poskytnuté zľavy a ich hodnota sa dá spoľahlivo oceniť, potom sa zľava vykáže ako zníženie tržieb vtedy, keď sa
vykáže predaj. Výnosy sa vykážu na základe dodacích podmienok dohodnutých s konečným zákazníkom.

Ak je uzatvorená zmluva na predaj tovaru spolu s poskytovanou službou, z takto poskytovaného produktu je vždy
z celej transakcie realizovaný zisk. Tržby za služby sa vykazujú počas obdobia, v ktorom sú poskytované.
Výsledok, zisk alebo strata, realizovaný z predaja tovaru je časovo rozlišovaný počas doby trvania zmluvy.

ii. Poskytnutie služieb
Výnosy zo služieb sa vykážu v účtovnom období, v ktorom sú služby poskytnuté zákazníkovi. Pokiaľ sa Skupina
bude zaoberať predajom služieb tretích strán, zváži, či koná ako sprostredkovateľ alebo agent; vo väčšine
prípadov však konštatuje, že Skupina je hlavnou stranou, ktorá je povinná splniť záväzok, a preto sú výsledné
výnosy vykázané vo výške hrubého plnenia.

Výnosy zo zriadenia služieb sa vykážu v účtovnom období, v ktorom sú služby zriadené zákazníkovi. Skupina
uznáva takéto výnosy ako výnosy budúcich období a sú časovo rozlišované počas doby trvania zmluvy.
Z praktických dôvodov, Skupina vykazuje výnosy zo zriadenia služieb ako výnos v čase jeho vzniku v prípade, ak
doba trvania zmluvy so zákazníkom je jeden rok alebo kratšia. Skupina poskytuje telekomunikačné služby
zákazníkom bez viazanosti, preto sa spoločnosť rozhodla pre zmluvy bez viazanosti použiť odhadovanú priemernú
dobu zotrvania zákazníka v dĺžke 4 roky.

Tržby za poskytnuté služby alebo za zriadenie služieb neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).
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iii. Zákazková výroba
Ak sa výsledok zákazkovej výroby dá spoľahlivo odhadnúť, zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na
účtovné obdobie sa účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia (angl. percentage-of-completion
method), pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje kumulatívne na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných
nákladov a zmluvných výnosov,  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ako :

 pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaného
rozpočtu celkových nákladov na zákazkovú výrobu.

Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Náklady vynaložené v bežnom roku a súvisiace s
budúcou činnosťou na zákazke sa do výpočtu stupňa dokončenia nezahrnú.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je možné spoľahlivo
odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri
ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené („metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku
zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie
na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy
nulového zisku vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo
zákazky.

Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu ako pohľadávky
z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal
pred vykonaním príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky.

Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že náklady prevýšia výnosy, účtuje sa
odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezerva na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej
straty je určená bez ohľadu na to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej
výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej
zákazkovej výrobe.

Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť. V účtovnom
období,  v ktorom už nie je pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zníženie straty
zo zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie ostatných nákladov na hospodársku činnosť.

Spájanie zmlúv. Ako jedna zákazková výroba sa účtuje skupina zmlúv s jedným objednávateľom alebo
s niekoľkými objednávateľmi, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) skupina zmlúv a ich podmienky sa dohadujú ako celok,
b) skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí tak, že sú súčasťou jedného projektu a majú spoločnú maržu,
c) zmluvy sa vykonávajú súbežne alebo na seba postupne nadväzujú.

Delenie zmlúv. Ak sa v jednej zmluve dohodlo zhotovenie viacerých majetkov, účtuje sa o zhotovení jednotlivého
majetku tvoriaceho predmet zmluvy ako o samostatnej zákazkovej výrobe, ak sú súčasne splnené tieto
podmienky:

a) pre jednotlivý majetok sa predložili samostatné ponuky,
b) jednotlivý majetok bol predmetom samostatného rokovania a zhotoviteľ a objednávateľ mali možnosť

prijať alebo odmietnuť tú časť zmluvy, ktorá sa vzťahuje na jednotlivý majetok,
c) ku jednotlivému majetku možno identifikovať zmluvné náklady a zmluvné výnosy.

iv. Premenlivé stanovisko
V súlade s IFRS 15, ak zmluvná protihodnota zahŕňa akúkoľvek variabilnú sumu, Skupina odhadne výšku
protihodnoty, na ktorú bude mať nárok výmenou za prevod sľúbeného tovaru alebo služieb zákazníkovi a zahrnie
časť alebo celú sumu variabilnej protihodnoty v transakčnej cene, ale iba v takom rozsahu, v akom je
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pravdepodobné, že nedôjde ku významnej zmene vo výške vykázaných kumulatívnych výnosov po následnom
vyriešení neistoty spojenej s premenlivou protihodnotou.

v. Významná zložka financovania
Pri určovaní ceny transakcie Skupina upraví sumu protihodnoty za účinky časovej hodnoty peňazí, ak načasovanie
platieb dohodnutých zmluvnými stranami poskytuje zákazníkovi alebo spoločnosti Skupiny významný prínos
financovania prevodu tovaru alebo služieb zákazníkovi. Za týchto okolností sa zmluva bude považovať za zmluvu
obsahujúcu významnú finančnú zložku.

Skupina neupravuje sumu protihodnoty, ak od založenia zmluvy očakáva, že obdobie medzi prevodom tovaru
alebo služby na zákazníka a uhradením tovaru alebo služby zákazníkom, bude jeden rok alebo kratšie.

Zmluva so zákazníkom neobsahuje významnú zložku financovania, ak rozdiel medzi protihodnotou a predajnou
cenou tovaru alebo služby v hotovosti vzniká z iných dôvodov ako poskytnutie finančných prostriedkov
zákazníkovi a tento rozdiel je úmerný z dôvodu rozdielu medzi nimi (napríklad ak zmluvné platobné podmienky
poskytujú ochranu voči druhej strane, ktorá nedostatočne splní niektoré alebo všetky svoje záväzky vyplývajúce
zo zmluvy).

vi. Náklady zo zmlúv so zákazníkmi
Náklady na získanie zmluvy sú tie náklady vynaložené skupinou, ktoré by nevznikli v prípade, ak by zmluva nebola
získaná. Skupina uznáva takéto náklady ako majetok, ak očakáva, že tieto náklady budú spätne získané. Takéto
kapitalizované náklady na získanie zmluvy sa odpisujú počas obdobia, keď skupina plní plnenia vyplývajúce zo
zmluvy. Z praktických dôvodov, Skupina vykazuje náklady na získanie zmluvy ako náklad v čase jeho vzniku
v prípade, ak doba odpisovania majetku, ktorý by Skupina inak vykázala, je jeden rok alebo kratšia. Skupina
poskytuje telekomunikačné služby zákazníkom bez viazanosti, preto sa spoločnosť rozhodla pre stanovenie doby
odpisovania majetku použiť odhadovanú priemernú dobu zotrvania zákazníka v dĺžke 4 roky.

Náklady na plnenie zmluvy sú náklady, ktoré vznikli pri plnení zmluvy so zákazníkom. Skupina tieto náklady
vykazuje ako majetok, ak nepatria do pôsobnosti iného štandardu a ak tieto náklady spĺňajú nasledovné kritériá:

 náklady sa priamo vzťahujú na zmluvu so zákazníkom,
 náklady vytvárajú alebo zvyšujú zdroje Skupiny, ktoré sa použijú na uspokojenie povinnosti v budúcnosti,
 očakáva sa, že náklady budú vrátené.

k) Finančné náklady a finančné výnosy

Finančné náklady a finančné výnosy zahŕňajú najmä:

 nákladové úroky z úverov a pôžičiek, počítané metódou efektívnej úrokovej miery (okrem tých, ktoré sú
priamo priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného majetku);

 výnosové úroky z investovaných prostriedkov,
 kurzové zisky a straty a
 zisky/straty z precenenia finančného majetku/záväzkov.

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia na báze časového rozlíšenia metódou efektívnej
úrokovej sadzby.

Náklady na úvery a pôžičky, ktoré nie sú priamo priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného
majetku, sa vykážu vo výsledku hospodárenia metódou efektívnej úrokovej miery.

Kurzové zisky a straty z finančného majetku a záväzkov sú vykázané netto ako finančné náklady alebo finančné
výnosy podľa toho, či je výsledkom pohybu kurzov cudzích mien čistý zisk alebo čistá strata.
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l) Daň z príjmov

Daň z príjmov (náklad) zahŕňa splatnú a odloženú daň. Splatná a odložená daň sa vykazujú vo výsledku
hospodárenia okrem položiek vykazovaných priamo vo vlastnom imaní alebo v ostatných súčastiach komplexného
výsledku.

i. Splatná daň
Splatná daň z príjmov je očakávaný daňový záväzok/pohľadávka zo zdaniteľných príjmov za obdobie počítaná
s použitím sadzby dane platnej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a úprav daňového záväzku
z minulých rokov.

ii. Odložená daň
Odložená daň je vypočítaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou
základňou.

Odložená daň sa nepočíta z/zo:

 dočasných rozdielov, ktoré vznikajú pri prvotnom vykázaní majetku alebo záväzkov v transakcii, ktorá nie
je podnikovou kombináciou a ktorá v čase transakcie nemá vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na
základ dane,

 dočasných rozdielov týkajúcich sa investícií v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch a
spoločne kontrolovaných podnikoch ak je Skupina schopná kontrolovať vyrovnanie dočasných rozdielov,
a ak je pravdepodobné, že tieto rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti a

 zdaniteľných dočasných rozdielov, ktoré vznikajú pri prvotnom vykázaní goodwillu.
Odložená daň vyjadruje daňové dôsledky, ktoré sledujú spôsob, akým Skupina očakáva úhradu alebo vyrovnanie
účtovnej hodnoty svojho majetku a záväzkov na konci účtovného obdobia.

Odložená daň sa počíta podľa sadzby dane, o ktorej sa predpokladá, že sa bude uplatňovať na dočasné rozdiely
v čase, kedy dôjde k ich vyrovnaniu, pričom sa použijú sadzby dane podľa zákonov alebo návrhu zákonov, ktoré
boli prijaté alebo v podstate prijaté do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Odložená daňová pohľadávka a záväzok sa môžu vzájomne započítať, ak existuje právne vymožiteľné právo
započítať splatný daňový záväzok a pohľadávku a ak ide o rovnaký daňový úrad a rovnakého daňovníka, alebo
sa týkajú rôznych daňovníkov, ale títo majú v úmysle vyrovnať daňové záväzky a pohľadávky netto alebo ich
daňové pohľadávky a záväzky budú realizované súčasne.

O odloženej daňovej pohľadávke z nevyužitých daňových strát, daňových úľav a odpočítateľných dočasných
rozdielov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému bude možné vyrovnať
dočasné rozdiely, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane z
príjmov.

iii. Daňové riziko
Pri určovaní hodnoty splatnej a odloženej dane berie Skupina do úvahy vplyv neistých daňových pozícií a prípadné
ďalšie dane a úroky, ktoré by mohli byť splatné. Toto zhodnotenie je založené na odhadoch a predpokladoch
a môže predstavovať celý rad úsudkov, ktoré sa viažu k budúcim udalostiam. Nové informácie, ktoré môžu byť
k dispozícii, môžu zmeniť úsudok Skupiny ohľadom primeranosti existujúcich daňových záväzkov; takéto zmeny
v daňových záväzkoch ovplyvnia náklad dane z príjmu v tom účtovnom období, v ktorom k takejto zmene dôjde.
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m) Zamestnanecké požitky

Krátkodobé zamestnanecké požitky sa nediskontujú a vykazujú sa ako náklad v tom období, v ktorom
zamestnanec poskytol súvisiacu službu. Rezerva sa vykazuje vo výške, v ktorej sa očakáva vyplatenie
krátkodobých peňažných odmien, ak má Skupina  existujúci právny alebo implicitný záväzok vyplatiť túto sumu
ako  dôsledok služby poskytnutej zamestnancom v minulosti a tento záväzok možno spoľahlivo oceniť.

n) Kompenzácia

Finančný majetok a záväzky sa vzájomne započítavajú, ak má Spoločnosť právo na kompenzáciu týchto zostatkov
a má v úmysle platiť na netto báze alebo predať majetok a súčasne uhradiť záväzok.

Výnosy a náklady sa vykazujú na netto báze len vtedy, ak to dovoľujú účtovné štandardy, alebo v prípade ziskov
a strát vznikajúcich zo skupiny podobných transakcií.

5. Zmeny účtovných zásad a zverejňovaní

Skupina prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné
štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných
štandardov finančného výkazníctva (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB,
ktoré boli schválené na použitie v Európskej únii, a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a sú platné pre účtovné obdobia
so začiatkom 1. januára 2021.

6. Určenie reálnej hodnoty

Reálna hodnota pre účely oceňovania a/alebo zverejňovania je určená na základe nasledovných metód:

i. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
Reálna hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení obstaraných pri podnikových kombináciách je založená na
trhových hodnotách. Trhová hodnota majetku je odhadovaná hodnota, za ktorú by mohol byť majetok vymenený
ku dňu ocenenia medzi kupujúcim a predávajúcim pripravenými kúpiť a predať v nezávislej transakcii po vhodnom
marketingu, v ktorej každá strana koná odborne a dobrovoľne. Reálna hodnota budov, zariadení a inventáru je
založená na trhovom princípe a nákladovom princípe pri použití kótovaných trhových cien pre podobné položky
tam, kde je to možné.

Reálna hodnota pozemkov sa stanovuje na základe súčasných cien na aktívnom trhu pre podobné nehnuteľnosti
v rovnakej lokalite a v rovnakom stave, alebo, ak nie sú k dispozícii, používajú sa všeobecne aplikovateľné
postupy oceňovania ako oceňovacie techniky aplikované znalcami v danom odbore a metódy yieldu.

ii. Nehmotný majetok
Reálna hodnota nehmotného majetku sa stanovuje na základe diskontovaných peňažných tokov očakávaných
z používania a prípadného predaja majetku.
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iii. Zásoby
Reálna hodnota zásob obstaraných  v podnikovej kombinácii sa stanovuje na základe odhadovanej predajnej ceny
v bežnom podnikaní zníženej o odhadované náklady na ich dokončenie a predaj, a o primerané ziskové rozpätie
za úsilie dokončiť a predať zásoby.

iv. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok je určená ako súčasná hodnota
budúcich peňažných tokov diskontovaná trhovou úrokovou mierou ku dňu ocenenia. Krátkodobé pohľadávky,
ktoré nemajú stanovenú úrokovú mieru, sa oceňujú fakturovanou hodnotou, ak efekt diskontovania je
nevýznamný.  Reálna hodnota sa určuje pri prvotnom ocenení a, pre účely zverejnenia, k dátumu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.

v. Nederivátový finančný majetok a finančné záväzky
Nederivátový finančný majetok a finančné záväzky sa oceňujú reálnou hodnotou pri ich prvotnom vykázaní a pre
účely zverejnenia ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Reálna hodnota sa určuje ako
súčasná hodnota budúcich peňažných tokov z istiny a úrokov diskontovaná trhovou úrokovou mierou ku dňu
ocenenia.

Reálne hodnoty prijatých úverov sa vypočítajú diskontovaním budúcich peňažných tokov použitím platných
medzibankových sadzieb. Pri prijatých úveroch, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je
vhodné pokladať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu.

vi. Podmienené plnenia
Reálna hodnota podmienených plnení, ktoré vzniknú pri podnikovej kombinácii, sa vypočíta metódou
diskontovaných cash-flows (výnosovou metódou), ktorá vychádza z očakávanej sumy platieb a s nimi súvisiacich
pravdepodobností. Ak je to vhodné, diskontuje sa na súčasnú hodnotu.

vii. Deriváty
Reálna hodnota opcií na kúpu obchodného podielu je stanovená v závislosti od reálnej hodnoty daného podniku.
Primeranosť reálnej hodnoty Skupina overuje použitím oceňovacieho modelu. Volatilita použitá v tomto modeli sa
získava z verejne dostupných zdrojov.
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7. Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte neboli aplikované

Nasledujúce štandardy a dodatky k existujúcim štandardom a nové interpretácie, ktoré vydala Rada pre
medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie:

 Dodatky k IFRS 4 „Poistné zmluvy“ – prijaté EÚ dňa 15. decembra 2020 (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr),

 Dodatky k IFRS 9 „Finančné nástroje“, IAS 39 „Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie“,
IFRS 7 „Finančné nástroje: zverejnenia“, IFRS 4 „Poistné zmluvy“ a IFRS 16 „Lízingy“ – Reforma
referenčnej úrokovej sadzby – 2. fáza - prijaté EÚ dňa 13. januára 2021 (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr),

 Dodatky k IFRS 16 „Lízingy“ – Covid-19 – úľavy súvisiace s prenájmom po 30. júni 2021 – prijaté
EÚ dňa 30. augusta 2021 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. apríla 2021 alebo neskôr).

Uplatnenie týchto štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom a nových interpretácií neviedlo k významným
zmenám v účtovnej závierke spoločnosti.

K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli vydané nasledujúce nové štandardy a dodatky k existujúcim
štandardom a interpretácie vydané radou IASB a schválené EÚ, ktoré zatiaľ nenadobudli účinnosť:

 Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“, IAS 16 „Pozemky, budovy, zariadenia“, IAS 37
„Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva“ a dodatky k rôznym štandardom z dôvodu
„Projektu zvyšovania kvality IFRS (cyklus 2018 - 2020)” vyplývajúce z ročného projektu zvyšovania
kvality IFRS, ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a vysvetliť znenie - prijaté EÚ dňa
28. júna 2021 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr),

 IFRS 17 „Poistné zmluvy“, vrátane dodatkov k IFRS 17 - prijaté EÚ dňa 19. novembra 2021
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr),

 Dodatky k IAS 8 „Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby: Definícia účtovných
odhadov“ - prijaté EÚ dňa 2. marca 2022 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára
2023 alebo neskôr),

 Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ a Oznámenie k IFRS 2: Zverejnenie účtovných
zásad - prijaté EÚ dňa 2. marca 2022 (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023
alebo neskôr)

Skupina neplánuje aplikovať vyššie uvedené nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie pred dňom ich
účinnosti. Všetky nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie, ktoré sú relevantné pre Skupinu, budú
aplikované Skupinou, keď nadobudnú účinnosť.

V súčasnosti sa štandardy IFRS tak, ako ich schválila EÚ, významne neodlišujú od predpisov schválených Radou
pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) okrem nasledujúcich nových štandardov a dodatkov k existujúcim
štandardom, ktoré neboli schválené na použitie v EÚ k dátumu zostavenia účtovnej závierky (uvedené dátumy
účinnosti sa vzťahujú na IFRS v plnom znení):

 IFRS 14 „Účty časového rozlíšenia pri regulácii“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2016 alebo neskôr) – Európska komisia sa rozhodla, že nezačne proces schvaľovania tohto
predbežného štandardu a počká na jeho konečné znenie,

 Dodatky k IAS 1 „Prezentácia účtovnej závierky“ – Klasifikácia záväzkov na krátkodobé alebo
dlhodobé a klasifikácia záväzkov na krátkodobé alebo dlhodobé – odklad dátumu účinnosti (s účinnosťou
pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr),
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 Dodatky k IAS 12 „Dane z príjmov: Odložená daň súvisiaca s majetkom a záväzkami vyplývajúce
z jednej transakcie“ (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo neskôr),

 Dodatky k IFRS 17 „Poistné zmluvy: Prvotná aplikácia IFRS 17“ a IFRS 9 „Finančné nástroje“ –
porovnávacie informácie (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2023 alebo
neskôr).

Skupina/spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov a dodatkov k existujúcim štandardom nebude mať
významný vplyv na účtovnú závierku skupiny v období prvého uplatnenia.

8. Obstaranie dcérskej spoločnosti v rokoch 2020 až 2021

Spoločnosť SNET GROUP a. s. v priebehu roku 2021 nenadobudla podiely.

Dňa 29. septembra 2020 Spoločnosť Slovanet, a.s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti Flexicomm, s.r.o.
a stala sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 3. októbra 2020. Následne v roku
2021 došlo k zlúčeniu spoločnosti Flexicomm, s.r.o. so spoločnosťou Slovanet, a. s.

Informácie o poskytnutej protihodnote a vykázaných hodnotách obstaraného majetku a prevzatých záväzkoch
od spoločnosti Flexicomm, s.r.o. k dátumu obstarania sú uvedené nižšie.

Poskytnutá protihodnota
Poskytnutá protihodnota vo výške 309 tisíc EUR bola poskytnutá za:

Identifikovaný obstaraný majetok a prevzaté záväzky
v tisícoch eur
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 36
Nehmotný majetok 332
Ostatné 8
Odložený daňový záväzok -70
Reálna hodnota obstaraného čistého identifikovateľného majetku 306

Spôsob určenia reálnej hodnoty je opísaný v časti 6.

Goodwill
v tisícoch eur
Poskytnutá protihodnota celkom 309
Nekontrolujúce podiely, na základe ich proporcionálneho podielu na čistom identifikovateľnom majetku 0
Reálna hodnota obstaraného čistého identifikovateľného majetku -306
Goodwill 3

Dňa 12. augusta 2021 Spoločnosť Slovanet, a.s. získala 100 % podiel v dcérskej spoločnosti Práva Bánovská
Informačná spol. s r.o. a stala sa jej 100 % vlastníkom. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri 25. augusta
2021. A zároveň získala 1% podiel v dcérskej spoločnosti cns s.r.o. Zmena bola zapísaná v Obchodnom registri
21. augusta 2021. Následne došlo k zlúčeniu spoločnosti Slovanet, a. s. a spoločností: cns s.r.o. a Prvá Bánovská
Informačná spol. s r.o. k 1. decembru 2021, pričom nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Slovanet, a. s.
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Informácie o poskytnutej protihodnote a vykázaných hodnotách obstaraného majetku a prevzatých záväzkoch
od spoločností Práva Bánovská Informačná spol. s r.o. a cns s.r.o. k dátumu obstarania sú uvedené nižšie.

Poskytnutá protihodnota
Poskytnutá protihodnota vo výške 2 192 tisíc EUR bola poskytnutá za:

Identifikovaný obstaraný majetok a prevzaté záväzky
v tisícoch eur
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 339
Nehmotný majetok 2 185
Ostatné 218
Reálna hodnota obstaraného čistého identifikovateľného majetku 2 742

Spôsob určenia reálnej hodnoty je opísaný v časti 6.

Goodwill
v tisícoch eur
Poskytnutá protihodnota celkom 2 192
Nekontrolujúce podiely, na základe ich proporcionálneho podielu na čistom identifikovateľnom majetku 0

Reálna hodnota obstaraného čistého identifikovateľného majetku
    -
2
742

Goodwill -550
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9. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

v tisícoch eur Pozemky,
budovy

a optické
siete

Hardvér
a ostatné
zariadenia

Dopravné
prostriedky
a ostatný

hmotný majetok

Obstarávaný
hmotný
majetok

Právo na
užívanie
majetku

Celkom

Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2020 15 932 16 214 343 3 127 11 326 46 941
Dopad IFRS 16 0 0 0 0 0 0
Majetok obstaraný akvizíciou 36 0 0 0 0 36
Prírastky 1 235 1 878 35 1 627 75 4 850
Presuny 638 2 486 0 -3 124 0 0
Úbytky 0 -1 451 -65 -2 -269 -1 787
Stav k 31. decembru 2020 17 841 19 127 313 1 628 11 132 50 041

Stav k 1. januáru 2021 17 841 19 127 313 1 628 11 132 50 041
Majetok obstaraný akvizíciou 339 29 368
Prírastky 745 2 766 109 2 168 1 391 7 179
Presuny 322 1 289 -1 611 0
Úbytky -3 -1 249 -1 -2 976 -4 223
Stav k 31. decembru 2021 19 244 21 933 451 2 183 9 547 53 358
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v tisícoch eur Pozemky,
budovy

a optické
siete

Hardvér
a ostatné
zariadenia

Dopravné
prostriedky
a ostatný

hmotný majetok

Obstarávaný
hmotný
majetok

Právo na
užívanie
majetku

Celkom

Oprávky a straty zo zníženia
hodnoty majetku
Stav k 1. januáru 2020 7 709 7 929 160 0 2 303 18 101
Odpisy za účtovné obdobie 1 582 3 571 104 0 3 248 8 505
Zostatková cena vyradeného
majetku 0 28 11 0 0 39

Úbytky 0 -1 451 -65 0 -187 -1 703
Stav k 31. decembru 2020 9 291 10 077 210 0 5 364 24 942

Stav k 1. januáru 2021 9 291 10 077 210 0 5 364 24 942
Odpisy za účtovné obdobie 1 579 3 599 72 0 2 582 7 832
Zostatková cena vyradeného
majetku 2 37 24 63
Úbytky -3 -1 249 0 -2 941 -4 193
Stav k 31. decembru 2021 10 872 12 464 306 0 5 005 28 647

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2020 8 223 8 285 183 3 127 9 023 28 840
K 31. decembru 2020 8 550 9 050 103 1 628 5 768 25 099

K 1. januáru 2021 8 550 9 050 103 1 628 5 768 25 098
K 31. decembru 2021 8 372 9 469 145 2 184 4 542 24 711
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Poistenie
Poistný program Skupiny pokrýva všetky štandardné riziká súvisiace s hmotným a nehmotným majetkom (krádež,
vlámanie, živelné pohromy, vandalizmus a iné škody).

Vybraný dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou s celkovou
poistnou sumou  5 651 tisíc eur (k 31. decembru 2020: 5 651 tisíc eur), pre prípad škôd spôsobených odcudzením
s prekonaním prekážky  s celkovou poistnou sumou 893 tisíc eur (k 31. decembru 2020: 893 tisíc eur) a pre prípad
lomu stroja s celkovou poistnou sumou 893 tisíc eur (k 31. decembru 2020: 893 tisíc eur). Dopravné prostriedky
sú poistené do výšky obstarávacej ceny.

Záložné práva
Na hnuteľné veci v Spoločnosti Slovanet, a. s. v účtovnej hodnote 9 616 tisíc eur bolo v prospech Tatra banky
zriadené záložné právo z titulu poskytnutého kontokorentného úveru vo výške 6 000 tisíc eur a z titulu Zmluvy
o financovaní vo výške 23 500 tisíc eur. Pod hnuteľnými vecami sú chápané „Komponenty“, ktoré tvoria sieť.

10. Nehmotný majetok a goodwill
v tisícoch eur Goodwill Softvér Zákaznícky

kmeň
Oceniteľné

práva Celkom

Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2020 178 834 13 638 1 193 15 843
Majetok obstaraný akvizíciou 255 0 1 809 0 2 064
Prírastky 0 524 0 582 1 106
Úbytky 0 -1 0 -4 -5
Stav k 31. decembru 2020 433 1 357 15 447 1 771 19 008

Stav k 1. januáru 2021 433 1 357 15 447 1 771 19 008
Majetok obstaraný akvizíciou 21 2 186 2 207
Prírastky 262 1 130 1 392
Úbytky -31 -564 -595
Stav k 31. decembru 2021 454 1 588 17 633 2 337 22 012

Oprávky a straty zo zníženia hodnoty
majetku
Stav k 1. januáru 2020 0 363 7 104 443 7 910
Odpisy za účtovné obdobie 0 180 1 380 308 1 868
Úbytky 0 -1 0 -4 -5
Stav k 31. decembru 2020 0 542 8 484 747 9 773

Stav k 1. januáru 2021 0 542 8 484 747 9 773
Odpisy za účtovné obdobie 0 228 1 539 429 2 196
Úbytky 0 -31 -28 -491 -550
Stav k 31. decembru 2021 0 739 9 995 685 11 419

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2020 178 471 6 534 750 7 933
K 31. decembru 2020 433 815 6 963 1 024 9 235

K 1. januáru 2021 433 815 6 963 1 024 9 235
K 31. decembru 2021 454 849 7 638 1 652 10 593
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Zákaznícke kmene/zoznamy sú v zostatkovej hodnote 7 638 tisíc eur k 31. decembru 2021 (k 31. decembru 2020:
6 963 tisíc eur). Jedná sa o zákaznícke kmene/zoznamy, ktoré boli nadobudnuté a identifikované pri obstaraní
spoločností Kryha, CATV Tekov, Micronet, BrNet, Robur, AmiTel Retail,, M-Elektronik, MadNet, LJ Servis, NT
Com, VARES, Realnet, IvankaNet Home, Carisma, Flexicomm, Prvej Bánovskej Informačnej a cns a pri kúpe časti
podniku POMA spoločnosťou Slovanet a zákaznícky kmeň/zoznam Slovanet, ktorý bol identifikovaný pri obstaraní
100% podielu spoločnosti Slovanet, a. s. spoločnosťou SNET a.s.

Záložné právo
Na nehmotný majetok nie je k 31. decembru 2021 ani k 31. decembru 2020 zriadené záložné právo.

Skupina neeviduje k 31. decembru 2021 žiadny nehmotný majetok, pri ktorom má obmedzené právo s ním
nakladať (k 31. decembru 2020: žiadny).

Goodwill
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
AmiTel, s.r.o. 34 34
MICRONET a.s. 144 144
CARISMA, spol. s r.o. 252 252
Flexicomm, s.r.o. 3 3
PBI spol. s r.o. a cns s.r.o. 21 -
Goodwill 454 433

Goodwill súvisí s obstaraním majoritného 51% podielu spoločnosti AmiTel, s.r.o. v roku 2008, s obstaraním 100%
podielu spoločnosti Micronet, s.r.o. v roku 2008, s obstaraním CARISMA, spol. s r.o. v roku 2020, s obstaraním
Flexicomm, s.r.o. v roku 2020 a tiež s obstaraním podielov v spoločnostiach Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.
a cns s.r.o.

Na základe vstupov použitých v oceňovacích technikách bolo ocenenie reálnou hodnotou pre účely testovania
zníženia hodnoty vykázané ako Úroveň 3. Spôsob, na základe ktorého bola určená realizovateľná hodnota
goodwillu, je hodnota v používaní (value in use) za použitia očakávaných budúcich peňažných tokov zostavených
na základe najaktuálnejších plánov na 5-ročné obdobie. Diskontná sadzba aplikovaná na budúce peňažné toky
po období 5 rokov je upravená o projektovanú sadzbu rastu. Diskontná sadzba aj projektovaná sadzba rastu sa
stanovujú špecificky pre slovenský trh a boli vypočítané ako vážený aritmetický priemer nákladov kapitálu (WACC)
každej jednotky generujúcej hotovosť.

Skupina použila nasledovné sadzby k 31. decembru 2021:
2021 2020

Diskontná sadzba 7,84% 6,1%
Projektovaná sadzba rastu 1,5% 1,5%

Výpočet hodnoty v použití berie do úvahy nasledovné kľúčové parametre:

 diskontné sadzby,
 projektované sadzby rastu použité na extrapoláciu peňažných tokov po skončení plánovaného obdobia,
 vývoj prevádzkovej marže po skončení plánovaného obdobia.

Na základe uskutočnenej analýzy citlivosti pri zmene diskontnej sadzby zo 6,1% na 7,84% alebo pri znížení
EBITDA marže o 1 percentuálny bod Skupina nezistila v roku 2021 žiadne dodatočné znehodnotenie goodwillu.



SNET GROUP a. s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
za rok končiaci sa 31. decembra 2021

36

11. Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát

Skupina nemá k 31.decembru 2021 finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný cez výkaz ziskov a strát.

12. Investície do nekonsolidovaných dcérskych spoločností

Skupina v priebehu roka 2020 obstarala dcérsku účtovnú jednotku LUCID Solutions, a.s. v obstarávacej cene 15
tisíc eur. Spoločnosť je 55 %-tným spoločníkom tejto dcérskej účtovnej jednotky. Zápis do obchodného registra
sa uskutočnil 28. októbra 2020.

Z dôvodu nevýznamnosti sa spoločnosť SNET GROUP a. s. rozhodla nezahrnúť do konsolidácie účtovnú dcérsku
jednotku – LUCID Solutions, a.s.

Spoločnosť SNET GROUP a. s. je presvedčená, že nekonsolidovanie uvedenej dcérskej jednotky nemá významný
dopad na konsolidovanú účtovnú závierku. Nekonsolidovaná dcérska účtovná jednotka je ocenené v obstarávacej
cene upravená o zníženie hodnoty a vykázaná v riadku Investície do nekonsolidovaných dcérskych spoločností.

13. Zásoby

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Materiál 0 0
Tovar 185 290
Opravná položka k tovaru -5 -2
Zásoby 180 288

V roku 2021 bola spotreba tovaru vykázaná ako náklady na predaj v hodnote 1 865 tisíc eur (v roku 2020: 6 577
tisíc eur).

V roku 2021 vytvorila Skupina opravnú položku k zásobám vo výške 5 tisíc eur (v roku 2020: 2 tisíc eur). Tvorba
a rozpustenie opravnej položky sú zahrnuté v položke Náklady na predaj.

Skupina nemá žiadne zásoby, ktoré by boli ocenené čistou realizačnou hodnotou.

K 31. decembru 2021 nebolo na zásoby zriadené záložné právo (k 31. decembru 2020: žiadne).

K 31. decembru 2021 Skupina neeviduje zásoby, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.
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14. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky predstavujú finančný majetok. Všetky pohľadávky
z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky sú denominované v eurách.

Pohľadávky z obchodného styku
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Pohľadávky voči spriazneným osobám 16 2
Pohľadávky voči tretím stranám 2 635 2 754
Opravné položky k pohľadávkam -144 -122

2 507 2 634

Ostatné finančné pohľadávky
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Pohľadávky z postúpenia pohľadávok 0 0
Ostatné pohľadávky 28 40
Opravné položky 0 0

28 40

Úverové a kurzové riziká, ktorým je Skupina vystavená, sú opísané v bode 38.

Veková štruktúra finančných pohľadávok z obchodného styku a ostatných finančných pohľadávok je uvedená
v nasledujúcom prehľade:

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Pohľadávky v lehote splatnosti 1 874 2 202
Pohľadávky po lehote splatnosti 778 554
Celkom 2 652 2 756

Pohľadávky, ktoré sú v lehote splatnosti, nie sú znehodnotené a nebola k nim tvorená opravná položka.

Analýza pohľadávok z obchodného styku a ostatných finančných pohľadávok, ktoré sú po lehote
splatnosti a ku ktorým nie je vytvorená opravná položka

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Po lehote splatnosti 1 - 90 dní 550 354
Po lehote splatnosti 90 – 180 dní 28 29
Celkom 578 382

Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku a ostatným finančným pohľadávkam
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku je nasledovný:

v tisícoch eur 2021 2020
K 1. januáru 121 107
Tvorba opravnej položky 62 68
Použitie/zrušenie opravnej položky -39  -53
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Ostatné (pohľadávky nadobudnuté obstaraním dcérskych spoločností) 0
K 31. decembru 144 122

Záložné právo
Na pohľadávky z obchodného styku v Spoločnosti Slovanet, a. s. vo výške 2 512 tisíc eur je
k 31. decembru 2021 zriadené záložné právo (k 31. decembru 2020: 2 401 tisíc eur). Záložné právo bolo zriadené
v prospech Tatra banky z titulu poskytnutého kontokorentného úveru s limitom vo výške 6 000 tisíc eur a z titulu
Zmluvy o financovaní vo výške 23 500 tisíc eur.

15. Finančné nástroje podľa kategórií

v tisícoch eur Finančný
majetok v reálnej

hodnote cez
výkaz ziskov a

strát

Úvery a
pohľadávky Celkom

31. decembra 2021
Majetok podľa výkazu finančnej pozície
Finančný majetok v reálnej hodnote 0 0 0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 0 5 528 5 528
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky 0 2 535 2 535

0 8 063 8 063

v tisícoch eur Finančné záväzky Celkom
31. decembra 2021
Záväzky podľa výkazu finančnej pozície
Úvery a pôžičky 14 166 14 166
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky 8 112 8 112
Záväzky z lízingu 4 666 4 666

26 944 26 944

v tisícoch eur Finančný
majetok

v reálnej
hodnote cez

výkaz ziskov a
strát

Úvery a
pohľadávky Celkom

31. decembra 2020
Majetok podľa výkazu finančnej pozície
Finančný majetok v reálnej hodnote 0 0 0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 0 10 259 10 259
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky 0 2 674 2 674

0 12 933 12 933
v tisícoch eur Finančné záväzky Celkom
31. decembra 2020
Záväzky podľa výkazu finančnej pozície
Úvery a pôžičky 13 412 13 412
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky 8 263 8 263
Záväzky z lízingu 5 135 5 135

26 810 26 810
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16. Ostatný majetok

Ostatný majetok zahŕňa nefinančný majetok, ktorý zvyšuje ekonomické úžitky príjmom tovarov alebo služieb a nie
príjmom peňazí alebo iného finančného majetku.

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Poskytnuté preddavky 435 416
Predplatené telekomunikačné služby od iných operátorov 311 254
Čistá hodnota zákazky 18 97
Ostatné predplatené služby a náklady 1 265 1 233
Daňové pohľadávky 1 750 824
Pohľadávky voči zamestnancom 60 45
Ostatný majetok 3 839 2 869
Z toho dlhodobá časť 644 648

17. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Bankové účty 5 523 10 228
Hotovosť 5 31
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 5 528 10 259

Účtami v bankách môže Skupina voľne disponovať.

Skupina neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo, resp. s ktorým má obmedzené
právo nakladať.

18. Základné imanie a fondy

Základné imanie
Schválené a upísané základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 je 3 845 tisíc eur (k 31.decembru 2020:
3 845 tisíc eur). Základné imanie je splatené v plnej výške.

Základné imanie Spoločnosti v hodnote 3 845 tisíc eur k 31. decembru 2021 pozostáva z 1 000 akcií na meno
v menovitej hodnote 3 845 eur.

Akcionári majú právo podieľať sa na zisku Spoločnosti formou dividend a na likvidačnom zostatku Spoločnosti.
Akcionári majú vzájomne predkupné právo na kúpu akcií Spoločnosti, a to pomerne podľa množstva nimi
vlastnených akcií. Akcie možno previesť len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia.

Na akcie Spoločnosti SNET GROUP a. s. bolo zriadené záložné právo v prospech Tatra Banky, a.s. z titulu Zmluvy
o financovaní vo výške 23 500 tisíc eur pre Spoločnosť Slovanet, a. s.
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Štruktúra akcionárov je nasledovná:

31. december
2021

(EUR)

Podiel na
základnom imaní a

hlasovacích
právach (%)

31. december
2020

(EUR)

Podiel na základnom
imaní a hlasovacích

právach (%)

8 fyzických osôb 3 845 000 100 3 845 000 100
Celkom 3 845 000 100 3 845 000 100

Žiaden z akcionárov nevlastní viac ako 25 percentný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach.

Zákonný rezervný fond
Spoločnosť je podľa slovenských právnych predpisov povinná tvoriť pri svojom vzniku zákonný rezervný fond vo
výške najmenej 10 % základného imania. Zároveň je povinná každoročne vytvárať zákonný rezervný fond zo zisku
v sume určenej v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej
účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách Spoločnosti, najmenej však do
výšky 20 % základného imania. Zákonný rezervný fond sa môže použiť iba na krytie strát Spoločnosti.

V budúcnosti bude potrebné dotvoriť zákonný rezervný fond zo zisku do výšky 769 tis. EUR, čo predstavuje 20%
základného imania.

19. Nekontrolujúce podiely

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
SNETAP, a.s. 1 1
Celkom 1 1

Nasledujúce tabuľky poskytujú požadované informácie vzťahujúce sa ku nekontrolujúcim podielom. Údaje sú pred
intra-skupinovými elimináciami:

v tisícoch eur SNETAP, a.s. Celkom

31. decembra 2021
Majetok 30 30
Záväzky 28 28
Goodwill priraditeľný skupine 0 0
Čisté aktíva bez goodwillu 2 2
Percento nekontrolujúcich podielov 49,0% -
Účtovná hodnota nekontrolujúcich podielov 1 1

Výnosy 6 6
Zisk 2 2
Ostatný komplexný výsledok hospodárenia 0 0
Celkový komplexný výsledok hospodárenia 2 2
Percento nekontrolujúcich podielov 49,0% -
Zisk pripadajúci na nekontrolujúce podiely 1 1
Ostatný komplexný výsledok hospodárenia pripadajúci na
nekontrolujúce podiely 0 0
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v tisícoch eur SNETAP, a.s. Celkom

31. decembra 2020
Majetok 30 30
Záväzky 28 28
Goodwill priraditeľný skupine 0 0
Čisté aktíva bez goodwillu 2 2
Percento nekontrolujúcich podielov 49,0% -
Účtovná hodnota nekontrolujúcich podielov 1 1

Výnosy 6 6
Zisk 2 2
Ostatný komplexný výsledok hospodárenia 0 0
Celkový komplexný výsledok hospodárenia 2 2
Percento nekontrolujúcich podielov 49,0% -
Zisk pripadajúci na nekontrolujúce podiely 1 1
Ostatný komplexný výsledok hospodárenia pripadajúci na
nekontrolujúce podiely 0 0

20. Úvery a pôžičky

Tento bod obsahuje informácie o zmluvných podmienkach úročených úverov a pôžičiek Skupiny, ktoré sa oceňujú
vo výške amortizovaných nákladov.

v tisícoch eur Mena Aktuálny úrok Splatnosť 31.  december 2021 31.  december 2020

Krátkodobá časť úverov
Revolvingový úver č.
S00154/2019 EUR 1M Euribor + 1,65% 30.09.2027 960 629

Splátkový úver č. S00151/2019 EUR 1M Euribor + 1,90% 30.09.2024 1 391 1 391
Kontokoretný úver č. S00153/2019 EUR 1M Euribor + 1,00% 30.11.2022 1 399 0
SG Equipment Finance EUR - 15.11.2021 25 255
MadNet Services, s.r.o. EUR 5,00% 20.3.2021 0 17
ESSOX FINANCE EUR 5 22.07.2024 4
Tatra-Leasing, s.r.o. EUR 5,00% 30.6.2020 207 204

3 986 2 495

Dlhodobá časť úverov
Revolvingový úver č.
S00154/2019 EUR 1M Euribor + 1,65% 30.09.2027 3 502 2 606

Splátkový úver č. S00151/2019 EUR 1M Euribor + 1,90% 30.09.2024 6 481 7 871
SG Equipment Finance EUR - 15.11.2021 0 26
SNETAP – spoločníci EUR 0% - 0 17
ESSOX FINANCE EUR 5 22.07.2024 6 0
Tatra-Leasing, s.r.o. EUR 5,00% 1.12.2023 191 397

10 180 10 917

Úvery a pôžičky celkom 14 166 13 412
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Skupina má k dispozícii nasledujúce úverové linky, ktoré boli čerpané len čiastočne:

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Kontokorentný úver – TB 6 000 6 000

6 000 6 000

Zabezpečenie povoleného limitu prečerpania (6 000 tisíc eur):
- záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nepoistené,
- záložné právo na hnuteľný majetok – iný hnuteľný majetok.

Zabezpečenie revolvingového úveru č. S00154/2019 (limit 12 500 tisíc eur):
- záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nepoistené,
- záložné právo na hnuteľný majetok – iný hnuteľný majetok.

Zabezpečenie splátkového úveru č. S00151/2019 (limit 11 000 tisíc eur):
- záložné právo na zmluvne zabezpečené pohľadávky nekryté akreditívom, nepoistené,
- záložné právo na hnuteľný majetok – iný hnuteľný majetok.

Súčasťou zmlúv o úvere č. S00151/2019 ; č. S00153/2019 ; č. S00154/2019 sú aj kovenanty. Dcérska účtovná
jednotka Slovanet, a.s. vykonala prepočet kovenantov v súlade s vyššie uvedenými zmluvami o úvere. Na základe
prepočtov kovenantov dcérska účtovná jednotka spĺňa všetky kovenanty.

Forma zabezpečenia jednotlivých úverov je nasledovná:

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Stroje, zariadenia 9 616 9 059
Zmluvne zabezpečené pohľadávky 2 512 2 401
Hodnota majetku, ktorým sú zabezpečené 12 128 11 460
Zabezpečené úvery celkom 14 131 13 352

Z titulu Zmluvy o financovaní bolo na akcie Spoločnosti SNET GROUP a.s. zriadené záložné právo v prospech
Tatra Banky, a.s. Pre viac informácií ohľadom úrokového rizika Skupiny pozri bod 38.

21. Odložený daňový záväzok (odložená daňová pohľadávka)

Prehľad položiek, ktoré tvoria odložený daňový záväzok je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 323 377
Nehmotný majetok 11 91
Pohľadávky a ostatný majetok 1 063 1 149
Záväzky a časové rozlíšenie na strane pasív -1 237 -1 332
Rezervy -497 -540
Daňové straty -15 -39
Odložený daňový záväzok (odložená daňová pohľadávka) -352 -334

Odložená daň z dočasných rozdielov bola vykázaná vo výsledku hospodárenia za príslušné obdobie.
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Odložená daň sa počíta podľa sadzby dane, o ktorej sa predpokladá, že sa bude uplatňovať na dočasné rozdiely
v čase, kedy dôjde k ich vyrovnaniu.

Prehľad pohybov odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:

v tisícoch eur 2021 2020
K 1. januáru -334 203
K 31. decembru -352 -334
Zmena -18 -537
Z toho:
Zaúčtovaná ako náklad -18 -816
Akvizícia dcérskej spoločnosti 279

22. Finančné záväzky – dlhodobé

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Záväzky z obstarania dcérskej spoločnosti 270 460

270 460

23. Záväzky z lízingu

Minimálna výška záväzkov z budúcich lízingových splátok rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby
splatnosti z finančného lízingu áut a technologického zariadenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020

Istina
Splatnosť do jedného roka vrátane 2 018 1 672
Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane 2 648 3 463

4 666 5 135

Budúci finančný náklad -150 -323
Súčasná hodnota finančného lízingu 4 516 4 812

Splatnosť do jedného roka vrátane 1 910 1 500
Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane 2 606 3 312

K 31. decembru 2021 bola efektívna úroková miera pri lízingu osobných áut 1,97 % (k 31.decembru 2020 bola
1,82 %) a pri prenajatých zariadeniach formou lízingu 1,97% (k 31.decembru 2020 bola 1,95%). Informácie
o zostatkovej hodnote majetku najímaného formou finančného lízingu sú uvedené v bode 9.

Všetky prenájmy majú pevne určené splátky a neuzatvorili sa žiadne dohody o podmienených budúcich splátkach
nájomného.

Záväzky z  lízingu sú denominované v eurách. Reálna hodnota záväzkov skupiny z  lízingu sa približne rovná ich
účtovnej hodnote.

Záväzky spoločnosti z  lízingu sú zabezpečené vlastníckym právom prenajímateľa k prenajatému majetku.



SNET GROUP a. s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
za rok končiaci sa 31. decembra 2021

44

24. Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020

Výnosy budúcich období dlhodobé
Predplatené telekomunikačné služby 616 585
Dotácie na obstaranie hmotného majetku 0 0

616 585

Výnosy budúcich období krátkodobé
Predplatené telekomunikačné služby 740 425
Dotácie na obstaranie hmotného majetku 0 0

740 425

25. Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky – dlhodobé

Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky zahŕňajú finančné záväzky. Všetky záväzky sú
denominované v eurách.

Záväzky z obchodného styku
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Nevyfakturované dodávky 1 000 1 667

1 000 1 667

26. Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky – krátkodobé

Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky zahŕňajú finančné záväzky. Všetky záväzky sú
denominované v eurách.

Záväzky z obchodného styku
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Záväzky voči spriazneným osobám 209 67
Záväzky voči tretím stranám 4 546 4 754
Nevyfakturované dodávky 1 176 790

5 931 5 611

Ostatné finančné záväzky
v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Záväzky z titulu obstarania dcérskych spoločností skupiny Realnet 111 111
Záväzky z titulu obstarania dcérskej spoločnosti IvankaNet Home s.r.o. 0 0
Záväzky z titulu obstarania dcérskej spoločnosti CARISMA, spol. s r.o. 123 187
Záväzky z titulu obstarania dcérskej spoločnosti Flexicomm s.r.o. 0 184
Záväzky z titulu obstarania dcérskej spoločnosti PBI a cns s.r.o. 643
Ostatné záväzky 33 44

910 526
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Veková štruktúra záväzkov z obchodného styku
Veková štruktúra záväzkov z obchodného styku je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Záväzky po lehote splatnosti 732 577
Záväzky v lehote splatnosti 4 023 4 244

4 755 4 821

Zo záväzkov po splatnosti v hodnote 732 tisíc eur (k 31. decembru 2020 v hodnote 577 tisíc eur) sú záväzky
v hodnote 336 tisíc eur (k 31. decembru 2020 v hodnote  tisíc eur) po splatnosti do 3 mesiacov a záväzky
v hodnote 396 tisíc eur (k 31. decembru 2020 v hodnote 278 tisíc eur) sú po splatnosti viac než 3 mesiace.

Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou
zabezpečenia.

27. Ostatné záväzky

Ostatné záväzky obsahujú nefinančné záväzky. Zníženie ekonomických úžitkov spojených s nefinančnými
záväzkami je vo forme dodania tovarov a služieb a nie vo forme zmluvného záväzku zaplatiť hotovosť alebo iný
finančný majetok.

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Záväzky voči zamestnancom 806 762
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 400 476
Daň z pridanej hodnoty 59 0
Ostatné nefinančné záväzky 0
Ostatné záväzky 1 265 1 238

Záväzky voči zamestnancom predstavujú záväzky z titulu mesačných miezd vo výške 382 tisíc eur
(k 31. decembru 2020 vo výške 377 tisíc eur), rezervy na odmeny zamestnancom a nevyčerpané dovolenky vo
výške 356 tisíc eur (k 31. decembru 2020 vo výške 356 tisíc eur) a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 68 tisíc
eur (k 31. decembru 2020 vo výške 29 tisíc eur).

Sociálny fond
Záväzok zo sociálneho fondu je vykázaný medzi záväzkami voči zamestnancom a jeho pohyb v priebehu
účtovného obdobia bol nasledovný:

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Stav na začiatku obdobia 29 3
Tvorba na ťarchu nákladov 63 59
Čerpanie -24 -33
Stav na konci obdobia 68 29

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby
zamestnancov.
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28. Výnosy

v tisícoch eur 2021 2020
Tržby z predaja služieb 36 151 37 467
Tržby z predaja tovaru 1 924 7 081
Tržby z zákazkovej výroby 669 1 686

38 744 46 234

Tržby za tovar a služby podľa typov tovarov a služieb sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v tisícoch eur 2021 2020
Predaj tovaru 1 865 7 081
Zriaďovacie poplatky 897 1 364
Veľkoobchodné hlasové služby 681 990
Virtuálne privátne siete a služby internetu (business
segment) 16 641 16 888

Širokopásmový internet na vlastnej a prenajatej infraštruktúre
(rezidenčný segment) 11 355 11 064

Ostatné 7 305 8 847
38 744 46 234

Tržby za tovar a služby podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa hlavných odvetví, sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:

v tisícoch eur 2021 2020
Zdravotníctvo 5 558 6 128
Verejná správa 9 137 10 021
Telekomunikácie 3 245 7 588
Ostatné spoločnosti 20 804 22 498

38 744 46 234
29. Ostatné prevádzkové výnosy a náklady

Ostatné prevádzkové výnosy
v tisícoch eur 2021 2020
Prijaté pokuty a penále 10
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam 81 53
Ostatné, z toho: 1763 11 006

- predaj frekvencie 1700 0
- mimosúdne vyrovnanie 0 10 870

1 854 11 059

Ostatné prevádzkové náklady
v tisícoch eur 2021 2020
Zaplatené pokuty a penále 0 -26
Opravná položka z pohľadávkam -196 -230
Poistné -50 -45
Ostatné 0 0

-246 -301
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30. Prevádzkové náklady

Náklady podľa obsahu
v tisícoch eur 2021 2020
Spotreba materiálu, energií -1 093 -897
Predaný tovar -1 865 -6 577
Externé služby, z toho: -17 187 -20 057

- Telekomunikačné služby a poplatky -7 226 -6 904
- IT náklady -4 180 -5 592
- Reklama, marketing -1 542 -3 136
- Náklady na zákazkovú výrobu -291 - 1 234

Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení
a nehmotného majetku, z toho: -9 866 -10 373

- Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení -5 087 -5 257
- Odpisy práv na užívanie majetku -2 582 -3 248
- Odpisy nehmotného majetku -2 197 -1 868

Mzdy, z toho:
- Sociálne a zdravotné poistenie

-9 237
-2 606

-8 825
-2 453

Ostatné -27 -31
-39 274 -46 762

Náklady podľa funkcie
v tisícoch eur 2021 2020
Náklady na predaj, z toho: -35 120 -41 503

- Prevádzkové náklady -32 964 -33 692
- Predaný tovar -1 865 -6 577
- Náklady na zákazkovú výrobu -291 -1 234

Odbytové náklady -1 729 -3 311
Administratívne náklady -2 425 -1 947

-39 274 -46 762

Náklady na audit a poradenské služby poskytnuté audítorskou spoločnosťou sú vykázané v položke externé
služby a obsahujú:

v tisícoch eur 2021 2020
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky -5 -5

-5 -5
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31. Finančné výnosy a finančné náklady

Finančné výnosy
V tisícoch eur 2021 2020
Zisk z výhodnej kúpy / z obstarania (bod 8) 22 0
Kurzové zisky -2 14
Ostatné 0 11

20 25
Finančné náklady

V tisícoch eur 2021 2020
Úrokové náklady z úverov -222 -278
Úrokové náklady z finančného lízingu -11 -5
Úrokové náklady z práv na užívanie majetku -197 -236
Bankové poplatky -133 -140
Kurzové straty -25 -10
Strata z precenenia podmienenej protihodnoty -29
Ostatné -30 0

- 618 - 698

32. Daň z príjmov

v tisícoch eur 2021 2020
Splatná daň z príjmov
Bežné účtovné obdobie -199 -2 888
Odložená daň z príjmov
Vznik a zánik dočasných rozdielov 18 816
Daň z príjmov vykázaná ako výnos (náklad) bežného obdobia celkom -181 -2 072

Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby
v tisícoch eur 2021 % 2020 %
Zisk pred zdanením 480 9 558
Daň z príjmu vo výške domácej sadzby dane 101 21,0 2 007 21,0
Daňovo neuznané náklady a 81 16,78 64 0,7
výnosy nepodliehajúce dani
Daň z príjmov vykázaná vo výsledku hospodárenia 181 37,78 2 072 21,7

33. Podmienené záväzky

Neistota v daňovej legislatíve
Vzhľadom k tomu, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nemožno kvantifikovať.
Pravdepodobnosť vyrubenia dodatočnej dane sa zníži až vtedy, keď budú existovať precedensy alebo oficiálne
interpretácie daňového úradu. Vedenie Spoločnosti nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by
Skupine vznikol významný náklad.
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Ostatné finančné záväzky
Skupina má uzatvorené bankové záruky vo výške 201 tisíc eur (k 31. decembru 2020 vo výške 212 tisíc eur) na
realizáciu projektov verejného obstarávania, z nich 65 tisíc eur platných do 31. mája 2022, 4 tisíc eur platných do
30. júna 2022, 74 tisíc eur platných do 30. septembra, 15 tisíc eur platných do 28. novembra 2022 a 43 tisíc eur
platných do 31. december 2022 (k 31. decembru 2020: nich 5 tisíc eur platných do 31. januára 2021, 47 tisíc eur
platných do 15. marca 2021, 10 tisíc eur platných do 29. júna a 150 tisíc eur platných do 30. júna 2021).

34. Otvorené kontrakty na obstaranie majetku (kapitálové záväzky)

Skupina neeviduje k 31. decembru 2021 žiadne významné zmluvy na obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení
a dlhodobého nehmotného majetku.

35. Nájmy

Skupina ako nájomca
Skupina si prenajíma administratívne priestory s príslušenstvom, technologické a iné priestory od tretích strán.
Jednotlivé nájomné zmluvy sú uzatvorené prevažne na dobu neurčitú.

Účtovné hodnoty vykázaného majetku z práv na užívanie a pohyby počas obdobia sú uvedené v bode 9.

Účtovné hodnoty vykázaných záväzkov z lízingu a pohyby počas obdobia sú uvedené v bode 23.
v tisícoch eur 2021 2020
Odpisy majetku z práva na užívanie -2 582 -3 248
Úrokové náklady z lízingových záväzkov -197 -236
Náklady týkajúce sa krátkodobých nájmov -246 -183
Náklady na prenájom 0 0

- 3 025 - 3 666

Skupina ako prenajímateľ
Skupina prenajíma časť nehnuteľnosti tretej osobe. Ročné výnosy z nájmu sú 301 tisíc eur. Spoločnosť prenajíma
taktiež časť hnuteľného majetku tretej osobe. Ročné výnosy z nájomného sú 1 466 tisíc eur.

Nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvárané prevažne na dobu neurčitú, Skupina zverejňuje budúce minimálne splátky
nevypovedateľných pohľadávok z lízingu len na nasledujúce obdobie:

v tisícoch eur k 31. decembru 2021 k 31.decembru 2020

Do jedného roka 1 910 1 411

Od jedného do päť rokov 2 606 5 644
Skupina očakáva prehodnotenie zmlúv najneskôr po 5. roku, preto údaje ďalších rokov Skupina neuvádza.
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36. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Odmeny a mzdy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti v sledovanom účtovnom období boli vo výške  264 tisíc
eur (v roku 2020: 301 tisíc eur), odmeny a mzdy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 62 tisíc eur (v roku
2020: 70 tisíc eur).

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky
alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa
vyúčtovávajú (v roku 2020: žiadne).

37. Spriaznené osoby
Identita spriaznených osôb
Spriaznenými osobami Skupiny sú viaceré podniky v Skupine, ako aj ich konatelia a výkonní riaditelia. Najvyššou
kontrolujúcou spoločnosťou je spoločnosť SNET GROUP a. s. so sídlom v Slovenskej republike.

Transakcie s kľúčovými osobami vedenia
Kľúčovými osobami vedenia sú všetci zamestnanci s právomocou a zodpovednosťou za plánovacie, riadiace
a kontrolné činnosti, a to priamo alebo nepriamo. Priemerný počet kľúčových osôb vedenia v roku 2021 bol 4
osoby (v roku 2020: 4 osoby).

Odmeny vyplatené alebo záväzky voči kľúčovým osobám vedenia (ktoré sa vykazujú v rámci osobných nákladov
vo výsledku hospodárenia) sú nasledovné:

v tisícoch eur 2021 2020
Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké požitky 326 371
Celkom 326 371

Skupina uskutočnila nasledovné transakcie s kľúčovými osobami vedenia:
v tisícoch eur 2021 2020
Nákup tovaru a služieb 10 10
Predaj tovaru a služieb 17 2

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Pohľadávky z obchodného styku 4 0
Záväzky z obchodného styku 0 0

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami v rámci Skupiny
Skupina uskutočnila nasledovné transakcie s ostatnými spriaznenými spoločnosťami:

v tisícoch eur 2021 2020
Nákup tovaru a služieb 410 248
Predaj tovaru a služieb 102 100

v tisícoch eur 31.  december 2021 31.  december 2020
Pohľadávky z obchodného styku 0 0
Záväzky z obchodného styku 37 29

Transakcie so spriaznenými osobami boli uskutočnené na základe obvyklých obchodných podmienok.
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38. Riadenie finančných rizík

Prehľad
V dôsledku svojich činností je skupina vystavená rozličným finančným rizikám:

 trhovému riziku (vrátane kurzového rizika, úrokového rizika, cenového rizika),

 úverovému riziku,

 riziku likvidity.

Táto časť poskytuje informácie o tom, ako je Skupina  vystavená vyššie uvedeným rizikám, aké sú ciele, metódy
a procesy Skupiny na ohodnotenie a riadenie rizika a riadenie kapitálu Skupinou. Ďalšie kvantitatívne údaje sú
uvádzané aj v iných častiach tejto účtovnej závierky.

Vedenie Skupiny má celkovú zodpovednosť za stanovenie a dohľad nad systémom riadenia rizika Skupiny.
Metódy riadenia rizika Skupiny sú stanovené na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým je Skupina vystavená,
na stanovenie vhodných hraníc rizika a kontrol a na monitorovanie rizika a dodržiavanie týchto hraníc. Metódy
a systémy riadenia rizika sú pravidelne prehodnocované, aby odrážali zmeny trhových podmienok a aktivít
Skupiny. Cieľom Skupiny je prostredníctvom školení a štandardov a procesov riadenia vyvíjať disciplinované a
konštruktívne kontrolné prostredie, v ktorom všetci zamestnanci chápu svoje postavenie a povinnosti.

Vedenie Skupiny sleduje súlad so zásadami a postupmi riadenia rizika Skupiny a preveruje primeranosť štruktúry
riadenia rizika vzhľadom na riziká, ktorým je Skupina vystavená.

Úverové riziko
Úverové riziko je riziko finančnej straty Skupiny, ak odberateľ alebo zmluvná strana finančného nástroja zlyhá pri
plnení svojich zmluvných záväzkov. Úverové riziko vzniká najmä z pohľadávok Skupiny voči zákazníkom.

Vedenie Skupiny má stanovenú úverovú politiku a rozsah úverového rizika neustále sleduje. Hodnotenia úverovej
expozície sa vykonávajú u všetkých zákazníkov mimo Skupiny.

Maximálnu mieru úverového rizika predstavuje účtovná hodnota každého finančného majetku vykázaného vo
výkaze finančnej pozície ako je uvedené v bode 15.

31. decembra 2021
v tisícoch eur Pohľadávky

z obchodného
styku

Ostatné
finančné

pohľadávky
Maximálne vystavenie sa úverovému riziku – Účtovná hodnota 2 507 28

A) Majetok, na ktorý bola vytvorená opravná položka
- Brutto 156 0
- Opravná položka -144 0
Znehodnotený majetok celkom 12 0
B) Majetok po splatnosti, na ktorý nebola vytvorená opravná
položka
- < 90 dní po splatnosti 550 0
- 91 – 180 dní po splatnosti 28 0
- 181 – 360 dní po splatnosti 0 0
> 360 dní po splatnosti 0 0
Celkom 578 0
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31. decembra 2020
v tisícoch eur Pohľadávky

z obchodného
styku

Ostatné
finančné

pohľadávky
Maximálne vystavenie sa úverovému riziku – Účtovná hodnota 2 634 40

A) Majetok, na ktorý bola vytvorená opravná položka
- Brutto 149 0
- Opravná položka -122 0
Znehodnotený majetok celkom 27 0
B) Majetok po lehote splatnosti, na ktorý nebola vytvorená
opravná položka
- < 90 dní po splatnosti 354 0
- 91 – 180 dní po splatnosti 29 0
- 181 – 360 dní po splatnosti 0 0
> 360 dní po splatnosti 0 0
Celkom 383 0

Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, že Skupina nebude schopná splniť svoje finančné záväzky v dátume splatnosti. Skupina
riadi likviditu tak, aby zabezpečila, tak ako to len bude možné, že bude mať peňažné prostriedky vždy k dispozícii
na splnenie svojich záväzkov v lehote splatnosti, pri bežných aj neobvyklých podmienkach, bez toho, aby vykázala
neprijateľné straty.

Na financovanie prevádzkových potrieb Skupina používa kontokorentné účty a krátkodobé úvery, kým na
financovanie investícií Skupina používa dlhodobé úvery a vlastné imanie. Zároveň vzhľadom na dynamický
charakter činností sa skupina snaží udržať flexibilitu financovania prostredníctvom otvorených úverových liniek.

Skupina pripravuje pravidelne plány toku peňazí na riadenie likvidity.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené finančné záväzky podľa ich zmluvnej doby splatnosti. Údaje uvedené v
tabuľkách predstavujú zmluvné nediskontované peňažné toky. Sumy splatné do 12 mesiacov sa rovnajú ich
účtovnej hodnote, pretože dopad diskontovania nie je významný.

31. decembra 2021
v tisícoch eur Poznámka Účtovná

hodnota
Reálna

hodnota
Menej ako

1 rok
1 – 5

rokov
Viac ako
5 rokov

Úvery a pôžičky 20 14 166 14 643 4 190 10 454 0
Záväzky z obchodného styku
a ostatné finančné záväzky 22, 25, 26 8 111 8 111 1 270 6841 0

Záväzky z lízingu 23 4 666 4 816 2 190 2 799 0
26 943 27 570 7 650 20 094 0

Skupina má k dispozícii nečerpaný kontokorentný limit vo výške 6 000 tisíc eur v Tatra Banke, a.s..

Skupina očakáva, že splatnosť kontokorentných úverov so splatnosťou v roku 2022, ktoré sú zaradené medzi
krátkodobými úvermi a pôžičkami, bude predĺžená.
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31. decembra 2020
v tisícoch eur Poznámka Účtovná

hodnota
Reálna

hodnota
Menej ako

1 rok
1 – 5

rokov
Viac ako
5 rokov

Úvery a pôžičky 20 13 412 14 016 2 707 11 310 0
Záväzky z obchodného styku
a ostatné finančné záväzky 22, 25, 26 8 263 8 263 2 127 6 136 0

Záväzky z lízingu 23 5 135 5 458 1 672 3 463 0
26 810 27 737 6 506 20 909 0

Očakávané doby splatnosti sa významne nelíšia od zmluvnej doby splatnosti.

Trhové riziko
Trhové riziko je riziko, že zmeny v trhových cenách, ako napríklad výmenné kurzy a úrokové sadzby ovplyvnia
výnosy Skupiny alebo hodnotu jej finančných nástrojov. Cieľom riadenia trhového rizika je riadiť a kontrolovať
vystavenie sa trhovému riziku v prijateľnej miere popri optimalizácii výnosov z rizika.

Menové riziko
Menové riziko vzniká, keď sú budúce obchodné transakcie alebo majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako je
funkčná mena spoločnosti v Skupine.

Skupina je vystavená menovému riziku pri hotovosti, nákupoch a predajoch inej mene než je euro, ktoré je
funkčnou menou Skupiny. Z ostatných mien používa Skupina v ojedinelých prípadoch americký dolár (USD).
Prípadná zmena hodnoty eura oproti iným menám by nemala mať významný dopad na výsledok hospodárenia
Skupiny, nakoľko 99 %  transakcií je realizovaných v eurách.

Úrokové riziko
Skupina je vystavená riziku úrokovej sadzby v dôsledku prijatých úverov. Úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou
vystavujú skupinu riziku variability peňažných tokov. Vedenie Skupiny uzavrelo úverové zmluvy s pohyblivou
úrokovou sadzbou za bežných podmienok obchodovania.

Skupina pravidelne analyzuje úroveň vystavenia sa úrokovému riziku. Simuluje rôzne scenáre zohľadňujúce
refinancovanie, obnovenie existujúcej pozície a alternatívne financovanie. Na základe týchto scenárov vypočíta
Skupina dopad zmeny úrokovej sadzby na konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku
hospodárenia. Scenáre sa uplatňujú iba pri záväzkoch, ku ktorým sa vzťahujú významné úroky.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame analýzu citlivosti stanovenú na základe angažovanosti voči úrokovým sadzbám
pri úveroch s pohyblivou úrokovou sadzbou k dátumu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka.
V tabuľke je znázornený dopad na výsledok hospodárenia skupiny v prípade zvýšenia, resp. poklesu úrokových
sadzieb o 50 bázických bodov (0,5% p.a.).
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31. decembra 2021
v tisícoch eur Úvery vystavené

riziku zmeny sadzby
Zmena úrokovej sadzby a dopad na

výsledok hospodárenia
-0,5% +0,5%

Úvery a pôžičky s pohyblivou úrokovou
sadzbou EURIBOR 12 334 -62 62

12 334 -62 62

31. decembra 2020
v tisícoch eur Úvery vystavené

riziku zmeny sadzby
Zmena úrokovej sadzby a dopad na

výsledok hospodárenia
-0,5% +0,5%

Úvery a pôžičky s pohyblivou úrokovou
sadzbou EURIBOR 12 496 -62 62

12 496 -62 62

Riadenie kapitálu
Skupina definuje kapitál ako vlastné imanie. Zásadou Skupiny je udržať silný kapitálový základ a tak si udržať
budúci vývoj podnikateľskej činnosti. Kapitálové potreby Skupiny sú zabezpečované prostredníctvom úverov a
pôžičiek a nie zmenami základného imania. Počas roka 2021 nenastala žiadna zmena v prístupe Skupiny
k riadeniu kapitálu.

Odhadovaná reálna hodnota finančného majetku a záväzkov
Reálna hodnota finančných nástrojov je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo by bola zaplatená za
prevod záväzku pri riadnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia. Oceňovanie reálnou hodnotou je
trhové oceňovanie, a nie oceňovanie na úrovni individuálnej účtovnej jednotky. Účtovná jednotka stanovuje reálnu
hodnotu použitím predpokladov, ktoré by použili účastníci trhu pri stanovení ceny aktíva alebo záväzku vrátane
predpokladu, že účastníci trhu konajú vo svojom najlepšom ekonomickom záujme.

Skupina používa nasledovnú hierarchiu reálnych hodnôt, ktorá kategorizuje vstupy techník oceňovania
používaných na oceňovanie reálnou hodnotou do troch úrovni:

Úroveň 1: kótované (neupravené) ceny pre identické aktíva alebo pasíva z aktívnych trhov, ku ktorým má
Skupina prístup k dátumu ocenenia,

Úroveň 2: iné vstupy ako kótované ceny zahrnuté do úrovne 1, ktoré sú zistiteľné pre aktíva alebo pasíva
buď priamo, alebo nepriamo, a

Úroveň 3: nezistiteľné vstupy pre aktívum alebo záväzok.

Technika oceňovania používaná na určenie reálnej hodnoty finančného nástroja sa uplatňuje konzistentne a k jej
zmene dochádza iba v prípade významných zmien trhových podmienok alebo subjektívnych podmienok týkajúcich
sa emitenta.

Reálna hodnota peňazí a peňažných ekvivalentov sa rovná účtovnej hodnote.

Účtovná hodnota pohľadávok a záväzkov z obchodného styku znížená o opravné položky sa približne rovná ich
reálnej hodnote.

Účtovná hodnota prijatých úverov sa približuje ich odhadovanej reálnej hodnote.
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31. decembra 2021
v tisícoch eur Reálna hodnota

Účtovná
hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

Finančný majetok
Finančný majetok v reálnej hodnote
preceňovaný cez výkaz ziskov a strát 0 0 0 0

Peniaze a peňažné ekvivalenty 5 528 0 0 5 528
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
finančné pohľadávky 2 535 0 0 2 535

8 063 0 0 8 063
Finančné záväzky
Úvery a pôžičky 14 166 0 14 643 0
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné
záväzky 8 111 0 8 111

Záväzky z lízingu 4 666 0 4 816
26 943 0 19 459 8 111

31. decembra 2020

v tisícoch eur Reálna hodnota
Účtovná
hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

Finančný majetok
Finančný majetok v reálnej hodnote preceňovaný
cez výkaz ziskov a strát 0 0 0 0

Peniaze a peňažné ekvivalenty 10 259 0 0 10 259
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
finančné pohľadávky 2 674 0 0 2 674

12 933 0 0 12 933
Finančné záväzky
Úvery a pôžičky 13 412 0 14 016 0
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné
záväzky 8 263 0 0 8 263

Záväzky z lízingu 5 135 0 5 458 0
26 810 0 19 474 8 263
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39. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku
k 31. decembru 2021 okrem nižšie uvedených udalostí.

Na základe zmluvy o predaji obchodného podielu a akcií spoločnosti zo dňa 15.02.2022 vstúpila Skupina do
spoločností RadioLAN, spol. s r.o., RadioInvest a.s. a LIPINA – REAL spol. s r.o.. Skupina sa prostredníctvom
účtovnej jednotky Slovanet, a.s. stala majoritným spoločníkom v uvedených účtovných jednotkách.

Vedenie Skupiny vyhlasuje, že v súvislosti s pokračujúcimi vlnami pandémie Covid-19 na území
Slovenska,  neočakávanej vojne na Ukrajine a celkovej ekonomickej situácii na trhu, neustále monitoruje a zvažuje
potencionálne dopady neočakávaných udalostí na podnikateľské aktivity Skupiny.

Vývoj celkovej situácie bude manažment Skupiny nepretržite sledovať a bude pokračovať v monitorovaní
potenciálneho dopadu, pričom podnikne všetky potrebné kroky na zmiernenie negatívnych účinkov na Skupinu
a jej zamestnancov. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej
závierky v roku 2022.

Ing. Peter Máčaj Ing. Marta Rošteková

Člen predstavenstva  Člen predstavenstva

                        20.07.2022 .

Dátum
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