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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  

Akcionárovi a predstavenstvu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.: 

Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Slovenský plynárenský 

priemysel, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) a dcérskych spoločností, ktorá zahŕňa konsolidovanú súvahu 
k 31. decembru 2015, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, konsolidovaný výkaz súhrnných ziskov a strát, 
konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní a konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa 
skončil k uvedenému dátumu, prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.  

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za konsolidovanú účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto konsolidovanej účtovnej 
závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako ich schválila EÚ, a za interné 

kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej 
závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. 

Zodpovednosť audítora 

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

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov 
sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že 
konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  

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

a skutočnostiach zverejnených v konsolidovanej účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od 
úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že konsolidovaná účtovná závierka obsahuje významné 
nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly 
spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia konsolidovanej účtovnej závierky. Cieľom 
posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie 
vyjadriť názor na efektívnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti 
použitých účtovných postupov a primeranosti odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie 
prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku.  

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

nášho názoru. 

Názor 

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

finančnú situáciu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a dcérskych spoločností k 31. decembru 
2015 a výsledky ich hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade 
s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, ako ich schválila EÚ. 

Zdôraznenie skutočnosti 

Upozorňujeme na pozn. 1.3 k účtovnej závierke, v ktorej sa popisujú dopady reorganizácie a úpravy 
vlastníckych vzťahov v skupine SPP. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný. 

Bratislava 16. marca 2016 

 
Deloitte Audit s.r.o. Ing. Peter Longauer, FCCA 
Licencia SKAu č. 014 zodpovedný audítor 

 Licencia UDVA č. 1136 

























































































Návrh 
na   rozdelenie  zisku   SPP za   rok   2015 

                                         

 
     Návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie roku 2015 je vypracovaný v súlade 
so Stanovami spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., článkom XIX. 
ROZDEĽOVANIE ZISKU, článkom XVIII. TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO 
FONDU, článkom XX. VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV a  v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších noviel. 
 
     Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 vychádza z auditovanej individuálnej 
účtovnej závierky za rok 2015.  
 

I. Čistý zisk        435 118 726,99 € 
                                                                                     

 
II. Doplnenie zákonného rezervného fondu                              0,00 € 
            v zmysle čl. XVIII. Stanov rezervný fond                                   
            dosiahol hranicu 20 % základného imania 

            
 
III. Hodnota čistého zisku  
           určená na dividendy                                             303 000 000,00 €  

                                                                                    
   

IV. Presun do nerozdeleného zisku                          132 118 726,99 € 
 

V. Tantiémy členom orgánov spoločnosti                                0,00 € 
             
 

 
Dividenda bude vyplatená akcionárovi v lehote 180 dní od prijatia rozhodnutia 
jediného akcionára spoločnosti o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2015.  
 
 
 
 
 

 

     
 

 

                                      
 

 

 

     


