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Slovo na úvod

Vážené dámy, vážení páni,
máme za sebou ďalší úspešný rok z pohľadu finančných výsledkov Skupiny, kedy sa nám podarilo držať výnosy na dobrej úrovni
a navyše nám rástla profitabilita, náš prevádzkový zisk EBITDA stúpol o viac ako 4 percentá.
Naša Skupina sa v roku 2017 zamerala na štyri oblasti: inovácie, najlepšiu konektivitu, zákaznícku skúsenosť a najlepšiu TV. V každej
sme priniesli našim zákazníkom viaceré novinky, na ktoré chceme nadviazať aj v budúcnosti.
V oblasti inovácií sme uviedli novú rodinu služieb – inteligentnú domácnosť Magenta SmartHome. Je to ďalší krok využitia našich
výborných sietí a má podobný potenciál ako digitálna TV pred 10 rokmi: môže sa dostať do veľkého množstva domácností. Popri
bohatej ponuke zariadení, ktorá zákazníkom umožní zaistiť vyššiu bezpečnosť cez rozličné senzory alebo kontrolovať spotrebu
energie, sme zvolili aj dôležitý krok pri sprístupnení portfólia: vysoké vstupné poplatky sme rozložili do mesačných cien, na aké
sú zákazníci zvyknutí napríklad pri platení za mobilné telefóny. Veríme, že novinky si môžu vyskúšať záujemcovia z viacerých častí
Slovenska, ako sa nám potvrdilo za prvé mesiace predaja.
Naďalej pokračujeme v rozširovaní najlepšej konektivity a našich sietí. Pri 4G sieti sme dosiahli už 89 percent populácie Slovenska
a vo väčšej miere sme sa zamerali na kapacitu i rýchlosť. Viaceré mestá sme pokryli LTE-A sieťou do 225, resp. 300 Mbps. Veľa sme
investovali aj do pevných sietí, VDSL i optiky a plníme našu ambíciu pokryť čoraz viac domácností sieťami s rýchlosťou 30 Mbps.
Aj oblasť zákazníckej skúsenosti sme rozšírili o novú službu, ktorá vyšla z technologických možností. V prípade výpadku pevných sietí
(napríklad pri povodni či poruche) môžu zákazníci využívať internet či sledovať TV cez mobilné siete. Tzv. substitúcia služieb napĺňa
prísľub konvergentného operátora a výborné pokrytie 4G siete s vysokými rýchlosťami je vhodné aj pre náročnejšie služby.
Štvrtou oblasťou je digitálna televízia, kde počet zákazníkov Skupiny dosiahol nový míľnik 592 tisíc zákazníkov a vlani rástol o viac ako
10 percent. Vylepšili sme aj našu Magio GO (mobilnú verziu TV) a do ponuky pridali aj Magio GO TV Box pre sledovanie TV napríklad
na chate.
Napokon by sme radi upriamili pozornosť aj na oblasť spoločenskej zodpovednosti. Okrem dlhodobej podpory Nepočujúcich sme
sa vlani rozhodli do komunikačných štandardov vložiť prvky inkluzívnej starostlivosti, ktoré majú odstrániť predsudky v medziľudskej
komunikácii. Agenti našich call centier postupne prechádzajú školeniami, aby dokázali lepšie určiť bariéry i špecifické prípady ako
napríklad zdravotné postihnutie zákazníkov. Vďaka tomuto prístupu sa pokúšame vybaviť ich požiadavky čo najlepšie a pozdvihnúť
celkovú úroveň komunikácie.
Uľahčovanie komunikácie je našou dlhodobou úlohou pri nasadzovaní technológií, moderných služieb či kontakte so zákazníkom.
Tento rok sme sa opäť posunuli vpred a veríme, že oceníte našu snahu aj v ďalšom období.

Ing. Miroslav Majoroš
predseda predstavenstva

Ing. Milan Vašina
generálny riaditeľ
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MÍĽNIKY ROKA 2017
JANUÁR
Digitálna televízia Magio oslávila 10 rokov na trhu: Za dekádu existencie si Magio získalo priazeň státisícov zákazníkov. Tí za desať
rokov napozerali spolu viac ako 2,5 miliardy hodín televízneho obsahu.

FEBRUÁR
Slovak Telekom predstavil úplne novú rodinu produktov: S Magenta SmartHome môže každý zákazník bez potreby počiatočných
investícií získať všetko potrebné vybavenie pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu domácnosti - od inteligentných žiaroviek až po
dymové senzory.

APRÍL
Slovak Telekom odštartoval komerčnú prevádzku VoLTE: Technológia umožňuje volať cez najmodernejšiu 4G sieť. Hovor
neprebieha cez hlasovú časť siete, ale cez dátový kanál. Hovor sa spojí takmer okamžite, ponúka vysokú kvalitu zvuku a neobmedzuje
nadviazané dátové spojenia.

JÚN
Kohútik Ťuki a rovnomenný kanál pre deti oslávili svoje druhé narodeniny: Obľúbená postavička si od svojho vzniku získala srdcia
množstva detí, odštartovala vlastnú rozprávkovú sériu a pokrstila aj vlastnú knihu.
Magio pláž otvorila svoje brány už jedenásty raz: Po vydarenom športovom roku sa Magio pláž premenila na letné centrum kultúry
a oddychu. Pod skratkou PKO - pláž kultúry a oddychu priniesla pre všetkých návštevníkov takmer 20 koncertov.
V roamingu ako doma: Zákazníci môžu využívať minúty, správy či dáta z paušálov v krajinách EÚ ako doma a pri predplatených
kartách sa uplatňujú rovnaké ceny ako na Slovensku.

OKTÓBER
Slovak Telekom získal ocenenie Best in Test za mobilné siete na Slovensku už piaty raz po sebe za tri roky: Výsledok P3 testu
potvrdil úspech Slovak Telekom v dosahovaní vysokých hodnôt vo veľkých i malých mestách a kvalitu potvrdil i na cestách.

DECEMBER
Slovak Telekom odštartoval pilotnú prevádzku NB-IoT, prvej slovenskej siete pre internet vecí v licencovanom pásme:
Technológia umožní nasadiť množstvo inovatívnych riešení v priemysle, projektoch Smart City, ale aj v oblasti bežného života.  
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POSAM
ParkDots, má za sebou prvé inštalácie a zaradenie do Smart City portfólia Deutsche Telekom: ParkDots, nový inteligentný
parkovací systém od PosAm vstúpil na trh pilotnou inštaláciou v Trnave. Umožní ľahšie parkovanie ľuďom so zdravotným postihnutím.
Akvizíciou Commander Services vstupuje PosAm do oblasti Connected car: Koncom roka sa podpisom zmluvy spečatila dohoda
a Commander Services s.r.o., sa stáva stopercentnou dcérskou spoločnosťou PosAm. Spojenie know-how umožní rozvoj riešení
v oblasti Connected car.

ZOZNAM A ZOZNAM MOBILE
Portál Topky.sk si už šiestykrát pripísal prvenstvo v kategórii „Médiá“ v rebríčku „Najtrendovejších výrazov roka“ od spoločnosti
Google.
Zoznam.sk oslávil 20. narodeniny.

DIGI SLOVAKIA
Nová aplikácia DIGI GO: priniesla interaktívnejšie prostredie, jednoduchšie ovládanie i možnosť sledovať naživo úplne všetky hrané
zápasy Ligy majstrov.
Rekordný október na DIGI Sport: odvysielala viac ako 340 priamych prenosov za jeden mesiac. Okrem futbalu tvorili najväčšiu
porciu live prenosov tenisové zápasy.
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PROFIL SKUPINY SLOVAK TELEKOM
SKUPINA SLOVAK TELEKOM JE SÚČASŤOU CELOSVETOVEJ SKUPINY SPOLOČNOSTÍ DEUTSCHE
TELEKOM. NEZAMENITEĽNÝM GRAFICKÝM SYMBOLOM ZDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ JE MAGENTOVÉ
„T“, KTORÉ ZÁROVEŇ PREDSTAVUJE MEDZINÁRODNE PLATNÉ HODNOTY UZNÁVANÉ ZAMESTNANCAMI
VŠETKÝCH SPOLOČNOSTÍ.

IDENTICKÉ HODNOTY PRE VŠETKY SPOLOČNOSTI SKUPINY DEUTSCHE TELEKOM:
 Spokojnosť a nadšenie zákazníka sú našou hnacou silou.
 Konáme zodpovedne a s rešpektom.
 Spolu či zvlášť - sme jeden tím.
 Najlepšie miesto pre výkon a rast.
 Ja som T - spoľahni sa na mňa.

ZLOŽENIE SKUPINY
Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej ako Slovak Telekom) a jej dcérske spoločnosti
Zoznam, s.r.o. (ďalej ako Zoznam), Zoznam Mobile, s.r.o. (ďalej ako Zoznam Mobile), Telekom Sec, s.r.o. (ďalej ako Telekom Sec),
PosAm, spol. s r.o. (ďalej ako PosAm) a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej ako DIGI SLOVAKIA).
Skupina Slovak Telekom ako poskytovateľ komplexných telekomunikačných služieb svojim zákazníkom ponúka služby pevnej siete,
pripojenie k internetu, služby digitálnej a káblovej televízie, dátové služby, predaj koncových zariadení a služby call centra, mobilnej
komunikácie, internetový obsah (Zoznam a Zoznam Mobile), bezpečnostné služby (Telekom Sec).
Všetky informácie v predkladanej Ročnej správe, ktoré sú uvádzané v spojitosti so skupinou Slovak Telekom, sa týkajú všetkých
spoločností tvoriacich skupinu.

ČLEN DEUTSCHE TELEKOM
Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Deutsche Telekom je popredná svetová
telekomunikačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby viac ako 180 miliónom zákazníkov v 50 krajinách sveta. Majoritným akcionárom
Slovak Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. s podielom 100 % akcií. Konečnou materskou spoločnosťou Slovak
Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom AG.
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RIADIACE ORGÁNY SPOLOČNOSTI
VÝKONNÝ MANAŽMENT
Ing. Milan Vašina
generálny riaditeľ
Vyštudoval Ekonomickú fakultu Poľnohospodárskej univerzity v Brne. V rokoch 1997 až 2002 pracoval
pre spoločnosť RadioMobil v Českej republike, najprv ako manažér marketingovej komunikácie a
neskôr ako marketingový manažér pre rezidenčný segment. V roku 2002 začal pracovať v spoločnosti
EuroTel Bratislava na poste riaditeľa marketingu a v roku 2005 úspešne viedol rebranding spoločnosti
na T-Mobile Slovensko. V rokoch 2007 - 2010 bol generálnym riaditeľom spoločnosti. Podieľal sa na
integrácii T-Mobilu a Slovak Telekomu, kde v roku 2010 pôsobil ako výkonný riaditeľ pre marketing,
predaj a služby zákazníkom. Od januára 2011 je generálnym riaditeľom T-Mobile Czech Republic.
Od januára 2016 je zároveň generálnym riaditeľom Slovak Telekomu.
Stephan Eger
výkonný riaditeľ pre financie a zástupca generálneho riaditeľa
Stephan Eger začal svoju kariéru na oddelení Finance and Treasury v spoločnosti Ford Motors vo Venezuele.
Potom pracoval štyri roky na centrále Deutsche Bank vo Frankfurte v oblasti kapitálu a asset manažmentu.
Po piatich rokoch v Allianz, od roku 2003 s paneurópskou a globálnou manažérskou zodpovednosťou,
začal pôsobiť v roku 2005 v spoločnosti Lehman Brothers s úlohou riadiť nemecké predajné aktivity. V roku
2007 nastúpil do skupiny Deutsche Telekom ako Head of Investor Relations. V uplynulých 8 rokoch pôsobil
ako biznis líder Deutsche Telekomu a priamo reportoval CFO skupiny Deutsche Telekom. V roku 2015 bol
Stephan Eger menovaný do pozície finančného riaditeľa T-Mobile Czech Republic. Od 1. júla 2016 je
zároveň finančným riaditeľom Slovak Telekomu.
Dipl. Ing. Branimir Marić
výkonný riaditeľ pre technológie a IT
Ukončil technickú univerzitu v Záhrebe, fakultu elektrotechniky a výpočtovej techniky. Branimir Marić
začínal v spoločnosti Hrvatski Telekom v oblasti riadenia a rozvoja  internetovej siete. Postupne viedol
skupinu pre zákaznícke IP a dátové siete, bol riaditeľom oddelenia technického výskumu a vývoja
produktov, výkonným riaditeľom skupinovej sieťovej stratégie a rozvoja platformy a zároveň členom
výkonného manažmentu chorvátskeho T-Comu. Po zlúčení spoločností Hrvatski Telekom a T-Mobile
Hrvatska v januári 2010 zastával Branimir Marić pozíciu prevádzkového riaditeľa pre manažment služieb
a prevádzku pevných a mobilných sietí. Od 1. januára 2012 zastáva v spoločnosti Slovak Telekom pozíciu
výkonného riaditeľa pre technológie a IT.
Ing. Dušan Švalek
výkonný riaditeľ pre mass market segment
Vysokoškolské vzdelanie získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave na fakulte Medzinárodného
obchodu a následne na Univerzity of Navarra v oblasti Podnikové hospodárstvo a management. Svoju
kariéru začal v spoločnostiach Benckiser a Johnson&Johnson, neskôr pôsobil šesť rokov v The Boston
Consulting Group. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko ako riaditeľ divízie služieb
zákazníkom a od roku 2007 bol výkonným riaditeľom divízie marketingu. Od 1. júla do 31. decembra
2010 zastával pozíciu riaditeľa marketingu Slovak Telekomu. Od 1. januára 2011 zodpovedal za
marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, riadil produktový manažment i vývoj v oblasti hlasových
a dátových služieb.  Od 1. októbra 2012 zodpovedá za rozvoj korporátnej stratégie v oblasti marketingu,
predaja a služieb zákazníkom pre zákazníkov mass market segmentu.
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JUDr. Ján Pitoňák
výkonný riaditeľ pre právne a korporátne záležitosti
Vysokoškolské vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pre skupinu
Slovak Telekom začal pracovať v auguste 2000 v spoločnosti EuroTel (následne T-Mobile Slovensko) na
pozícii vedúceho právneho oddelenia, neskôr ako výkonný riaditeľ divízie pre právo, reguláciu a vzťahy s
regulátormi. V roku 2001 sa zároveň stal prokuristom spoločnosti. Po integrácii pôsobil na pozícii riaditeľa
divízie korporátnej služby. Od 1. októbra 2012 zastáva Ján Pitoňák pozíciu výkonného riaditeľa pre právne
a korporátne záležitosti spoločnosti Slovak Telekom, v rámci ktorej zodpovedá za oblasť regulačných a
právnych vzťahov spoločnosti, compliance, korporátnej bezpečnosti a public affairs.

Jiří Vacek
výkonný riaditeľ pre ľudské zdroje (od 1. 2. 2018)
Má viac ako 20-ročnú skúsenosť s vedením HR v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Po ukončení štúdia sa
venoval oblasti ľudských zdrojov vo firmách Walter Czech Republic a Sagem Czech Republic. V rokoch
2001 až 2017 pôsobil v spoločnosti Nestlé. Najprv ako riaditeľ ľudských zdrojov pre Českú a Slovenskú
republiku. Neskôr bol regionálnym riaditeľom HR vo Švajčiarsku a v Taliansku. V roku 2017 sa venoval aj
vlastnej firme HR ONE.

Ing. Peter Škodný
výkonný riaditeľ pre ICT a korporátny segment (od 1. 5. 2018)
Peter Škodný má viac ako 25-ročné skúsenosti z vedenia spoločnosti Accenture na Slovensku a v
ďalších krajinách Európy. Do spoločnosti nastúpil v roku 1991. Postupne prešiel viacerými pozíciami na
poste výkonného riaditeľa: od roku 1997 zodpovedal za slovenský trh a od roka 2012 súčasne riadil aj
pobočku v Maďarsku. Na týchto pozíciách mal plnú zodpovednosť za aktivity Accenture na oboch trhoch
vo viacerých biznis oblastiach. V roku 2012 prebral plnú zodpovednosť za aktivity Accenture pre skupinu
Deutsche Telekom na väčšine jej európskych trhov. Od roku 2013 viedol v Accenture tiež Geo Unit
Danubia (oblasť Slovenska, Česka, Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska).

Uršula Kráľová, MBA
výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje (do 31. 1. 2018)
Vyštudovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium na Kellog School of Management
na Northwestern University v Chicagu v rokoch 2000 - 2001 ukončila získaním titulu MBA. Má bohaté
pracovné skúsenosti v oblasti reklamy, poradenstva a ľudských zdrojov. Už počas štúdia pracovala
v agentúre Young and Rubicam. V rokoch 1997 - 2000 zastávala pozíciu Account Director a Associate
Account Director v agentúre Leo Burnett v Chicagu a Hong Kongu. Od roku 2002 do roku 2012 pracovala
v spoločnosti McKinsey & Co., najskôr v New Jersey a od roku 2007 v Prahe na pozícii Associate Principal.
Venovala sa poradenstvu pre veľké spoločnosti, predovšetkým v oblasti farmácie a spotrebného tovaru.
Firmám pomáhala so stratégiou, organizáciou a prevádzkou. Konzultovala náročné integračné
a transformačné projekty veľkých podnikov, ktoré často zahŕňali aj prácu v oblasti ľudských zdrojov.
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Ing. Rudolf Urbánek
výkonný riaditeľ pre ICT a korporátny segment (do 31. 12. 2017)
Do skupiny Deutsche Telekom nastúpil v roku 2001. Počas svojej kariéry získal mnoho skúseností v oblasti
biznisu a marketingu. V T-Mobile Slovensko zastával viaceré senior pozície na marketingu i v oblasti
predaja. Bol zodpovedný za plnú integráciu predajných sietí Slovak Telekomu a T-Mobile Slovensko pred
spojením firiem v roku 2010. Urbánek nastúpil do T-Mobile Czech Republic v januári 2011 ako výkonný
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom. V uplynulých piatich rokoch bol zodpovedný za všetky aktivity
B2B segmentu (VSE, SME, korporátny segment) a jej mobilné, fixné a ICT služby. Pokrýval aj operatívne a
transformačné aktivity priamych a nepriamych predajných kanálov, B2B marketing a aktivity veľkoobchodu
v B2B organizácii. V rokoch 2013 - 2015 bol aj osobne zodpovedný za všetky komerčné časti integračného
procesu T-Systems Czech, GTS Czech a T-Mobile Czech Republic.

PREDSTAVENSTVO
Predseda:
 Ing. Miroslav Majoroš
Podpredseda:
 Guido Manfred Menzel (od 10. 2. 2017)
 Kerstin Günther  (do 10. 2. 2017)
Člen:
 Darja Dodonova (od 10. 2. 2017)
 Franco Musone Crispino (do 10. 2. 2017)

DOZORNÁ RADA
Predseda:
 Dr. Hans-Peter Schultz
Členovia:
 Ing. Denisa Herdová
 Miriam Kvočková (do 22. 6. 2017)
 Ing. Drahoslav Letko
 Konstantina Bata
 Lamia Tewaag (do 20. 9. 2017)
 Dr. Henning Never

VÝBOR PRE AUDIT
Predseda:
 Axel Kauhausen (od 1. 7. 2017)
 Klaus-Peter Kneilmann (do 30. 6. 2017)
Členovia:
 Ing. Denisa Herdová
 Daria Dodonova (od 23. 2. 2017)
 Franco Musone Crispino (do 22. 2. 2017)
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TECHNOLÓGIE, SLUŽBY A PRODUKTY
SLOVAK TELEKOM SA V UPLYNULOM ROKU SÚSTREDIL V SÚLADE S NOVOU STRATÉGIOU SPOLOČNOSTI
NA ŠTYRI HLAVNÉ OBLASTI: INOVÁCIE, NAJLEPŠIU KONEKTIVITU, ZÁKAZNÍCKU SKÚSENOSŤ A AMBÍCIU
MAŤ NAJLEPŠIU TV NA TRHU.
Z povahy Telekomu ako technologického lídra vyplýva snaha mať nielen kvalitné siete a technológie, no prepojiť ich aj na
konečného zákazníka: aký majú na neho dopad, na akých zariadeniach ich môže využívať a aby pri nich získal kvalitnú zákaznícku
skúsenosť. Orientácia na TV vychádza z neustálej snahy prinášať inovácie na pevnej sieti, kde sa po dekáde etablovala ako súčasť
triple-play služieb spolu so širokopásmovým internetom i hlasovými paušálmi na pevnej linke.

INOVÁCIE NA ČELE S MAGENTA SMARTHOME
Hneď začiatkom roka 2017 odštartoval Telekom poskytovanie jednej z najväčších inovácií posledných rokov. Prináša ďalší spôsob
využitia kvalitnej konektivity od Telekomu u zákazníka – inteligentnú domácnosť ako služby pod názvom Magenta SmartHome.
Slovak Telekom priniesol možnosť vziať si všetko potrebné vybavenie pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti domácnosti
(od inteligentných žiaroviek, cez kamery, až po dymové senzory) aj na mesačný poplatok. Vďaka tomu sprístupňuje službu aj
zákazníkom, ktorí doteraz považovali počiatočne investície za pomerne vysoké.
Ponuku služby stihol Telekom v priebehu roka výrazne rozšíriť. Koncom roka bolo možné do Magenta SmartHome pripojiť
až 32 druhov zariadení.

NAJLEPŠIA KONEKTIVITA: VÄČŠÍ DÔRAZ NA PEVNÉ SIETE
Po období výrazného rozširovania 4G siete a investícií do mobilných sietí Telekom paralelne investuje vo veľkej miere aj do
pevných sietí. V roku 2017 putovalo množstvo financií a úsilia do rozširovania a zahusťovania pevného pokrytia cez VDSL či optiku.
Kvalitnejšie pripojenie bolo sprístupnené ďalším státisícom domácností.
Koncom roka 2017 bolo pripojenie cez VDSL s rýchlosťou najmenej 30 Mbps k dispozícii pre viac ako 618 tisíc domácností
a optika pre vyše 484 tisíc domácností.
Slovak Telekom nepoľavuje ani v oblasti 4G siete, kde rozšíril pokrytie populácie na 89 percent Slovenska k 31.12.2017. Nemalá
pozornosť sa venuje aj ďalšiemu pokrývaniu územia, najmä hlavných úsekov železníc či diaľnic. Súčasne je inštalovaná aj rýchlejšia
sieť s konfiguráciou LTE-A: obyvatelia Pezinka a Košíc majú od roka 2017 k dispozícii LTE-A do rýchlosti 225 Mbps, zatiaľ čo LTE-A
do rýchlosti 300 Mbps bolo uvedené v mestách Poprad, Zvolen, Nové Zámky a Piešťany.
Dôležitou novinkou v oblasti 4G siete bolo aj uvedenie technológie VoLTE (Voice over LTE). Doteraz sa zákazníci pri hovoroch
prepínali zo 4G siete do 3G alebo 2G, zatiaľ čo táto technológia umožní zdvihnúť či uskutočniť hovor priamo v 4G, čo sa prejaví na
vyššej kvalite, aj rýchlejšom čase spojenia. Telekom odštartoval technológiu v apríli a postupne ju začali podporovať smartfóny
rôznych značiek.
Kvalitu mobilných sietí Telekomu opäť raz potvrdil aj nezávislý test meraní od P3 Communications. Slovak Telekom získal ako
prvý operátor na Slovensku päť ráz po sebe za tri roky certifikát Best in Test a vyhral obe kategórie (hlasové i dátové služby).
Zameranie sa na zákaznícku skúsenosť pri sieťach je navyše podporené nielen pokrytím, ale aj kvalitou, rýchlosťou a kapacitou vo
všetkých regiónoch.
Aby zákazníci mohli využívať kvalitné mobilné siete Telekomu, spoločnosť v priebehu roka zaradila do ponuky desiatky akciových
telefónov, tabletov či ďalších zariadení. Postupne mali premiéru viaceré vlajkové lode výrobcov: Samsung GALAXY S8, S8+
a Note 8, Sony Xperia XZ Premium, Apple iPhone 8, 8 Plus a X, LG G6, Lenovo Moto Z2 Play, Huawei P10 či Mate 10.
V neposlednom rade boli možnosti zákazníkov rozšírené aj pri dátových balíčkoch. Paušály Happy boli v marci bezplatne navýšené
o ďalší objem dát, pri predplatenej karte Easy bola na jeseň uvedená nová ponuka mobilných dát vrátane väčšieho balíčka či
lepších možností aktivácie v mobilnej aplikácii.
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ZÁKAZNÍCKA SKÚSENOSŤ: MOBILNÉ SLUŽBY MÔŽU ZASTÚPIŤ PEVNÉ
Využívanie kvalitných sietí a inovácií je prepojené aj so zákazníckou skúsenosťou. Telekom v roku 2017 priniesol zaujímavú novinku
v oblasti zlepšovania zákazníckej spokojnosti: náhradu pevných služieb počas ich nedostupnosti.
Všetkým zákazníkom s pevnými a mobilnými službami v prípade dočasnej nefunkčnosti internetu alebo televízie Slovak Telekom
zadarmo zabezpečí náhradné riešenie. Ak sa situáciu nepodarí odstrániť po oznámení, pri poruche pevného internetového
pripojenia Telekom poskytne zákazníkovi zadarmo neobmedzený mobilný internet až na dva dni. Bez obmedzení môže využiť
rýchlu 4G sieť s rýchlosťami až do 375 Mbps. Z mobilného telefónu si zákazník môže vytvoriť Wi-Fi hotspot, cez ktorý si vie pripojiť
na internet ďalšie zariadenia počas nefunkčnosti pevného internetu.
V prípade výpadku televíznej Magio služby zákazník môže bezplatne využiť mobilnú televíziu Magio GO, ku ktorej dostane zadarmo
aj neobmedzené mobilné dáta až na dva dni.
Táto novinka, ktorú od jej uvedenia využilo niekoľko tisíc ľudí, ukazuje na synergie, ktoré sa podarilo spoločnosti dosiahnuť vďaka
prepojeniu mobilných a pevných sietí.

TV SLUŽBY: DRUHÁ DEKÁDA ŠTARTUJE S KVALITNÝM OBSAHOM
Digitálna televízia Magio oslávila koncom roka 2016 10. výročie a Telekom nepoľavil v obohacovaní ani na štarte druhej dekády.
Rok 2017 bol mimoriadne zaujímavý z pohľadu televízie: išlo o ďalší zo série mimoriadne zaujímavých rokov, ktorý posunul celý
slovenský televízny trh na unikátnu pozíciu aj v celoeurópskom kontexte. Celý trh platenej televízie rýchlo expandoval a aj z pohľadu
Slovak Telekomu bol rokom rýchleho rastu. Slovak Telekomu sa podarilo získať niekoľko desiatok tisíc nových televíznych
zákazníkov a celá Skupina prekročila počet 592 tisíc zákazníkov digitálnej TV ku koncu roka 2017.
Skupina sa naďalej sústredila predovšetkým na udržanie pozície operátora, ktorý svojim zákazníkom poskytuje ten najlepší
televízny obsah. Slovak Telekom svojim zákazníkom ponúkol viac ako 15 nových kanálov a ďalších približne 20 v HD kvalite.
Spoločnosť sa zaoberala aj zlepšovaním mobilnej televízie Magio GO. Zmien sa dočkalo webové rozhranie aj mobilná aplikácia,
ktorá teraz napríklad umožňuje jednoduché ovládanie gestami. Zmenila sa aj kvalita, do Magio GO pribudli prvé kanály v HD a
ďalšie budú nasledovať.
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ĽUDSKÉ ZDROJE A ZAMESTNANCI
SKUPINA V ČÍSLACH

39

30,5

39

34

V roku 2017 spoločnosť Slovak Telekom zamestnávala 3 015 interných zamestnancov. V uvedenom období zamestnávali Zoznam a
Zoznam Mobile spolu 60 interných zamestnancov, PosAm 290 a DIGI Slovakia 142 interných zamestnancov.
Priemerný vek zamestnancov Slovak Telekomu a jeho dcérskych spoločností v roku 2017

41

33

39

35

Percentuálne rozloženie mužov a žien v Slovak Telekome a v jeho dcérskych spoločnostiach v roku 2017

63 %
37 %

48 %
52 %

82 %
18 %

51 %
49 %

Percento zamestnancov Slovak Telekomu a jeho dcérskych spoločností s vysokoškolským vzdelaním. Zvyšní zamestnanci mali
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

52 %
77 %
67 %
25 %
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ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ
Spoločnosť organizuje pre zamestnancov pravidelne Dni zdravia v Bratislave i v regiónoch. V roku 2017 sa ich zúčastnilo približne
1 700 zamestnancov. Mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky, zúčastniť sa na workshopoch, konzultáciách, cvičeniach,
masážach, zdravotných testoch a meraní. Zamestnanci v teréne boli tento rok vybavení zdravotnými balíčkami s prostriedkami proti
kliešťom a uštipnutí hmyzov. Navyše všetci boli dva razy obdarovaní aj vitamínovými balíčkami. Zároveň majú zamestnanci možnosť
darovania krvi priamo na pracovisku, ktorá firma organizuje už niekoľko rokov.

ZDIEĽANIE VEDOMOSTÍ
V rámci spoločnosti sa zamestnanci delia o svoje know-how. V roku 2017 vznikla interná rozvojová platforma T-Univerzita. Je k
dispozícii zdarma všetkým zamestnancom a ponúka rôzne typy školení, workshopov a e-learningov. V prípade individuálnej alebo
tímovej potreby sú k dispozícii nástroje ako koučing, mentoring alebo sociomapovanie. Samozrejmosťou je individuálny rozvoj ľudí
po dohode s ich nadriadeným.
Spoločnosť ponúka aj česko-slovenský talentový program T-Tank, alebo W-lab, určený pre kolegyne s potenciálom a záujmom
o rast na riadiace pozície. V roku 2017 bola digitalizovaná výučba angličtiny, ktorá aktuálne prebieha online. Zaujímavosťou je aj
pilot tréningov vo virtuálnej realite. Nové prístupy majú šancu stať sa postupne prirodzenou súčasťou životov zamestnancov a môžu
priniesť ešte viac flexibility v štúdiu odkiaľkoľvek a kdekoľvek.  

AKTIVITY PRE ŠTUDENTOV
Spoločnosť sa naďalej zameriava na generáciu Y, cez prednášky na školách a eventoch i osobnú skúsenosť so zamestnancami a
podporuje aj niekoľko neziskových a študentských organizácií. Jedným z podporovaných projektov je Aj Ty v IT, ktorého cieľom je
zvýšiť povedomie o štúdiu IT odboru medzi dievčatami a podnietiť ich záujem o štúdium. V roku 2017 sa Slovak Telekom už tradične
zúčastnil na kariérnom podujatí pre študentov Night Of Chances Business a Technology. V kooperácii s organizáciou Nexteria
bol pripravený pre študentov Nexteria Leadership Academy aj semestrálny projekt, ktorý ponúkol možnosť pracovať na reálnych
prípadových štúdiách.
V roku 2017 pokračovali aj vlastné rozvojové aktivity pre študentov. V novembri sa konal už dvanásty ročník konferencie T-Day pre
vysokoškolských študentov. V spolupráci s Alianciou pre mladých bolo na Slovensku po prvý raz organizované podujatie Big Step.  
Jeho cieľom bolo ukázať študentom zákulisie firiem, zoznámiť ich s témami, aké vo firme rezonujú a načrtnúť im možnosti uplatnenia
sa po škole. Niekoľko študentov privítal Telekom v Trainee programe s cieľom nájsť tých najvhodnejších s potenciálom rastu
a vychovať z nich budúcich kolegov.
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KOMUNIKÁCIA
Slovak Telekom patrí dlhé roky k významným mediálnym hráčom: z pohľadu počtu samotných výstupov, ktoré možno počítať
každoročne v tisíckach, ale aj v šírke záberu. Práve druhý aspekt naberá neustálym vývojom technológií kontinuálne na pestrosti a
najmä inovácie v IT oblasti pridávajú telekomunikačnému biznisu atraktívnu príchuť, ktorej média venujú aj patričnú pozornosť.
Uplynulý rok sa v oblasti mediálnych výstupov a reklamných kampaní opäť niesol v znamení technologických noviniek a rozširovania
portfólia produktov a služieb. Hneď v úvode roka Telekom predstavil verejnosti inteligentnú domácnosť Magenta SmartHome na
originálnej tlačovej konferencii a neskôr bola sprevádzaná aj odlišnou reklamnou kampaňou s väčšou mierou autenticity.
Jar sa niesla najmä v znamení niekoľkých „hardvérových“ premiér v podobe svetových noviniek ako napríklad Samsung GALAXY
S8. Neskoršie mesiace roka patrili aj ďalším výrobcom a na jeseň dorazili aj očakávané novinky Apple iPhone 8 a iPhone X
sprevádzané veľkou publicitou.
Popri tom rezonovali v rôznych prvkoch komunikačného mixu témy týkajúce sa dostupnosti služieb a pokrytia, v lete získala veľký
priestor téma európskej regulácie a zmeny roamingových pravidiel či signifikantný nárast zákazníkov Magio TV vďaka viacerým
okolnostiam na trhu platenej TV.
Letné mesiace popri roamingu zamestnávali pozornosť poslucháčov a čitateľov výkony cyklistického fenoména Petra Sagana, pre
ktorého to bola už tretia sezóna s magentovým podtónom. Za zmienku stoja určite aj stovky výstupov z bratislavskej Magio pláže,
ktorá patrí k letnému programu v hlavnom meste už 11 rokov.
Záver roka patril už tradične bohatej vianočnej kampani, ktorú technologicky veľmi vhodne podporili správy o opätovnom obhájení
pozície v teste kvality slovenských mobilných sietí a získanie certifikátu Best in Test od P3 Communications.
V roku 2017 Slovak Telekom bodoval s viacerými kampaňami na súťažiach kreativity a efektivity reklamy. Zo Zlatého klinca 2017
si spoločnosť odniesla zlato a bronz za netradičnú kampaň a event na sociálnych sieťach „Phoneboarding“. Ocenenie zlatý a
strieborný klinec za kreativitu získala aj kampaň k službe Magenta SmartHome, ktorá si obhájila svoju úspešnosť i na poli efektivity
a zo súťaže EFFIE si Telekom odniesol striebro.
Aj v uplynulom roku sa Slovak Telekom prezentoval cez rôzne sféry svoju dlhodobú prítomnosť v podpore Nepočujúcich. V štvrtom
kvartáli k nej navyše v rámci kampane „Neživím predsudky“ pridal aj novú tému inklúzie, inakosti a tolerancie, ktorú odštartoval
nielen internou kampaňou, ale aj netradičnou tlačovou konferenciou.

VÁŠ INTELIGENTNÝ
DOMOV
MAGENTA
SMARTHOME

extra porcia
mobilnÝch dÁt
pre všetkÝch 1 gb
NAPR.

v najlepšej sieti
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Slovak Telekom patrí dlhé roky k subjektom, ktoré pravidelne prispievajú  k formovaniu prostredia cez rôzne projekty v oblasti
spoločenskej zodpovednosti. Telekom predstavuje dlhoročný a stabilný pilier slovenského podnikateľského prostredia a uvedomuje
si záväzok voči komunite, kde podniká.
Kľúčovým projektom v oblasti spoločenskej zodpovednosti a inklúzie bolo naštartovanie vzdelávacieho projektu Vnímavá firma.
Školeniami prešlo počas roka 30 zamestnancov predných línií a oddelení back office, čo malo dopad na 700 zamestnancov služieb
zákazníkom. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do primárneho kontaktu so znevýhodnenými skupinami zákazníkov absolvovali rozvoj
tvrdých aj mäkkých zručností. Primárne sa projekt zameral na 3 oblasti:
1) vzdelávanie a vedenie kolegov zo služieb zákazníkom k vnímaniu potrieb a prekážok zákazníkov zo znevýhodnených skupín,
2) budovanie inkluzívnej firemnej kultúry – kampaň na všetkých zamestnancov v rámci boja s predsudkami, stereotypmi,
vedenie zamestnancov k vnímaniu potrieb a prekážok kolegov a ľudí zo znevýhodnených skupín,
3) partnerstvo s neziskovou organizáciou Eduma – od emócii k poznaniu, n.o. – inštitucionálna podpora a spolupráca v rámci
osvety.
Ambíciou projektu je  pokračovať v kontinuálnom procese vzdelávania a zaradiť systém do adaptačného procesu nových
zamestnancov, ako aj do rozvojového vzdelávania vedúcich pracovníkov a všetkých zamestnancov predných línii.
K systematickým a dlhoročným aktivitám, ktorými sa Slovak Telekom snaží o systematickú zmenu, je podpora Nepočujúcich, ktorá
je pretavená do viacerých programov ako napr. Mobilný pedagóg.
Vzhľadom k charakteru podnikania si Slovak Telekom uvedomuje, že cielenou osvetou a edukáciou je potrebné eliminovať riziká
spojené s korupčným správaním. Každoročne preto organizuje pre zamestnancov Deň boja proti korupcii, kde tradične prebieha
diskusia s lídrami tretieho sektora o témach prevencie i nápravy korupčného správania.  
Slovak Telekom každoročne pomáha zlepšovať environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť cez grantové výzvy pre
zamestnancov „Pomáhame komunite“, ktorí môžu podporu zacieliť priamo tam, kde podľa vlastného uváženia cítia, že je potrebná.

ETICKÝ KÓDEX
Etický kódex je kľúčový dokument spoločnosti pri prevencii neetického správania. Od januára 2018 Slovak Telekom uviedol
do praxe novelizovaný Etický kódex. K hodnotám Etického kódexu sa Telekom snaží zaväzovať obchodných partnerov,
dodávateľov a tretie strany, napríklad v súvislosti s uzatvorením rámcovej zmluvy, vo výberových konaniach a podobne.
Nový Etický kódex je implementovaný vo všetkých spoločnostiach skupiny Deutsche Telekom. Na vzniku slovenskej verzie
dokumentu sa podieľali kolegyne a kolegovia z právneho oddelenia, compliance a internej komunikácie.

17

18

DIGI SLOVAKIA
PRODUKTY A SLUŽBY
Spoločnosť DIGI Slovakia sa snaží každý rok prinášať viac exkluzívneho obsahu pri nezmenenej cene. V roku 2017 do ponuky
pribudlo celkovo 11 nových televíznych programov, konkrétne filmové kanály FILM+, CS Film a Horor Film, lokalizované rozprávkové
stanice Nick Jr., Cartoon Network a CS Mini, spravodajská CNN a taktiež i dokumentárne kanály Food Network, Fine Living, UP
Network a History Channel HD. Spoločnosť tiež nahradila viacero SD kanálov v ponuke ich HD verziami.
Športová ponuka v HD už v základnom balíku
Najväčšou zmenou v portfóliu služieb DIGI Slovakia bolo úplné zrušenie doplnkových HD športových balíkov „Extra Šport HD“ a
„Extra Šport HD+. Od septembra 2017 sa všetky HD športové televízne programy z týchto balíkov stali súčasťou základných balíkov
„Štandard“ a „Maxi“, ktorých cena ostala napriek rozšíreniu obsahu nezmenená.
Balíky „Štandard“ a „Maxi“ tak po novom obsahujú všetkých 5 exkluzívnych televíznych programov DIGI Sport vo vysokom rozlíšení
a okrem toho aj atraktívne kanály Eurosport 1 a 2 HD, Sport 1 a 2 HD a Nova Sport 1 a 2. V DIGI sa vytvorila bezkonkurenčná
športová ponuka 11 kvalitných športových televíznych programov, a to už v základnom balíku a navyše v HD.
Nové balíky v káblovke aj na satelite
Začiatkom roka 2017 priniesla spoločnosť novinku pre zákazníkov káblovej televízie a oficiálne uviedla na trh balík MAXI s 90
kanálmi od 11,60 € mesačne, ktorý bol dovtedy dostupný len v rámci satelitnej platformy. Do ponuky káblovej televízie tak pribudlo
ďalších 25 programov.
Do ponuky satelitnej televízie začiatkom roku pribudol nový balík HBO+GO, ktorý prepája prémiový filmový obsah s videotékou
originálnej produkcie HBO.
Nová aplikácia DIGI GO: Jednoduchšie ovládanie a viac obsahu
Počas jesene 2017 boli zverejnené nové verzie mobilnej aplikácie DIGI GO, ktoré obsahujú interaktívnejšie prostredie a viac
zákaznícky orientované ovládanie.  Ponuka mobilnej televízie bola zároveň rozšírená o nové športové televízne programy, ako Nova
Sport 1 a Nova Sport 2 či populárny Golf Channel.
Novinkou od jesennej fázy Ligy Majstrov v aplikácii DIGI GO bola možnosť sledovať naživo úplne všetky jej hrané zápasy, teda nie
len tie, ktoré vysielala televízia DIGI Sport v priamych prenosoch.
TV kanály DIGI Sport
Televízia DIGI Sport na svojich 5 televíznych programových službách v roku 2017 prinášala mesačne stovky priamych prenosov z
najprestížnejších futbalových líg ako sú anglická Premier League, španielska La Liga a Liga majstrov UEFA. Prvé dve vysielala na
Slovensku a v Českej republike, tretiu len na území Slovenska. Pre veľkých futbalových fanúšikov bola určená škótska futbalová
súťaž Premiership a 2. anglická liga Sky Bet Championship. Atraktivitu zvyšovali aj zápasové štúdiá s vlastnými moderátormi a
externými hosťami.
Rok 2017 bol vo vysielaní DIGI Sport zároveň v znamení veľkej dávky tenisových turnajov: Turnaje ATP 500, ATP 1000, všetky
turnaje WTA PREMIER TOUR či obľúbený Turnaj Majstrov mužov aj žien.
Okrem futbalu a tenisu si diváci mohli vychutnať aj atletickú Diamantovú ligu, basketbalovú Euroligu mužov, českú hokejovú
Tipsport extraligu a koncom roka najstarší hokejový turnaj na svete Spengler Cup. DIGI Sport prinášal aj cyklistiku, Kickbox, z moto
športov seriál pretekov MS na plochej dráhe FIM SPEED WAY GRAND PRIX, konské dostihy Veľká pardubická a ďalšie.
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DIGI Slovakia

Online investície
V októbri spustila DIGI SLOVAKIA vynovený portál digisport.sk, ktorý ponúka prémiový obsah z TOP súťaži, okamžité informácie
o live prenosoch, najlepšie či najprekvapivejšie momenty zápasov a prehľadný program všetkých piatich televíznych programov
DIGI Sport.  Ponúka exkluzívny materiál a zákulisné informácie z futbalu, zo sveta tenisu a ďalších športov.  Vďaka responzívnemu
dizajnu je portál vhodný pre počítače, tablety aj mobily. Spoločnosť si od tejto investície sľubuje nárast návštevnosti stránky, verných
čitateľov a najmä konverzie vedúce k nákupnému rozhodnutiu.
Posledný kvartál roku 2017 investovala spoločnosť čas a úsilie aj tvorbe novej internetovej stránky digislovakia.sk. Do ostrej
prevádzky bola spustená začiatkom roku 2018. Okrem dizajnu a prehľadnosti stránky bude zdokonalený predovšetkým
objednávkový systém zameraný na jednoduchší proces objednania nových či doplnkových služieb.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
DIGI Slovakia v roku 2017 podporila podujatia Týždeň plážových športov, Detská  Tour Petra Sagana, Unicef – Modrý gombík,
ChessFest, Hviezdy deťom, MTB maratón BA, Bike Fest, Cyklomaratón, Beach Voley Cup, Open summer cup, Majstrovstvá vytrv.
motocyklov, Good Angels, Zober loptu nie drogu, Veľká Lomnica Business Golf Tour, Bystrina volejbal, Pezinská baba preteky,
Bedminton tour, Zebratour Bedminton, Star for Stars, Tennis champions. Aj tento rok sme fandili hokejovému klubu HC Slovan
Bratislava.
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ZOZNAM A ZOZNAM MOBILE
Jednou z najvýznamnejších udalostí bolo 20. výročie Zoznam.sk. Za ďalší úspech možno považovať už šieste prvenstvo pre portál
Topky.sk v kategórii „Médiá“ v rebríčku „Najtrendovejších výrazov roka“ od spoločnosti Google.
V rámci svojich aktivít uviedol Zoznam v roku 2017 redizajn mobilných verzií viacerých portálov: Topky.sk, Vyšetrenie.sk,
Openiazoch.sk a Podkapotou.sk. Redizajn bol realizovaný v súlade s aktuálnymi trendmi vo webdizajne s veľkým dôrazom na UX
(zážitok z používania) a výsledkom je inovatívne rozhranie a intuitívna orientácia používateľa na stránke.
Webslovník.sk rozšíril svoju databázu a pre svojich návštevníkov pridal do ponuky ďalšie prekladové slovníky.
V minulom roku zrealizoval Zoznam aj prechod webov na zabezpečený protokol HTTPS pre maximalizáciu bezpečného spojenia
návštevníkov stránky so serverom.
Pre klientov a zadávateľov reklamy pripravila spoločnosť viaceré novinky. Ponuka reklamných plôch bola rozšírená o nové
formáty pre priamych klientov, aj pre klientov využívajúcich programatický nákup. Pre optimalizáciu výnosov a čo najefektívnejší
predaj programatickej reklamy Zoznam začal na dennej (prípadne hodinovej) báze upravovať price floors, teda minimálne sumy, za
ktoré je ochotný predať reklamný priestor v otvorenej dražbe. Z rovnakého dôvodu Zoznam implementoval aj technológiu header
bidding. Technológia umožňuje získať najvyššiu ponuku za konkrétne zobrazenie reklamy súčasne z viacerých reklamných sietí a
zabezpečuje tak efektívnejšiu dražbu.
Pracovný portál Kariéra.sk a obsahový magazín Karierainfo.sk organizačne participovali na poradensko-edukačnom projekte
pre širokú verejnosť Kariéra(.sk) na Magio pláži. Jedinečný projekt venovaný kariérnemu rozvoju, lepšiemu uplatneniu uchádzačov
o zamestnanie na trhu práce, či poradenstvu pre potenciálnych podnikateľov bol verejnosti prístupný zdarma. Cieľom projektu
bolo poskytnúť zamestnancom priestor na zlepšenie sebaprezentácie v komunikačnom procese výberového konania. Odborným
garantom podujatia bola renomovaná personálna manažérka Josephine M. Swift, ktorá záujemcom poskytovala bezplatné odborné
konzultácie, cvičné pracovné pohovory a poradenstvo. V rámci projektu boli organizované aj inšpiratívne prednášky a workshopy.
„Kariérne stredy“ s týždennou periodicitou počas letných mesiacov sa konali v neformálnom prostredí na bratislavskej Magio
pláži. Súčasťou boli aj „Raňajky s Kariérou“, organizované portálom Kariéra.sk aj počas roka, ktoré ponúka personalistom a HR
pracovníkom inšpiratívne prednášky popredných kapacít z HR odboru.
Kariéra.sk spolu s magazínom Kariérainfo.sk mediálne podporila aktivitu „Na kávu s kariérovým poradcom“, ktorú organizovalo
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Pri príležitosti Týždňa celoživotného poradenstva bolo usporiadané vo vybraných
mestách bezplatné kariérové poradenstvo pre záujemcov, ktorí potrebujú odbornú pomoc pri svojom pracovnom smerovaní.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Zoznam v súlade s firemnou kultúrou dlhodobo a kontinuálne podporuje aktivity tretieho sektora, čím napomáha naplneniu
spoločensky prospešných cieľov. V roku 2017 Zoznam mediálne podporil na weboch svojho portfólia organizácie: OZ Liga proti
rakovine SR, OZ Červený nos Clowndoctors, OZ Úsmev ako dar, OZ Savio, OZ Magna Deti v núdzi, Nadácia Kvapka nádeje,
Plamienok, n.o., OZ Moonlight camp, Nadácia pre deti Slovenska, n.o., OZ Vráťme deťom šport do Košíc, Slovenská katolícka
charita - „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“ a projekt: Športujúce mesto 2017 – podujatie organizované na
Slovensku v rámci Európskeho týždňa športu 2017.
Spoločnosť pokračuje v podpore iniciatívy Konšpirátori.sk prostredníctvom členstva konateľa Martina Máca v hodnotiacej komisii.
Konšpirátori.sk ponúka zadávateľom reklamy zoznam nedôveryhodných, klamlivých a propagandu šíriacich webov, na ktorých
neodporúča inzerovať.
Zoznam zostal aj v roku 2017 členom samoregulačného orgánu – Rady pre reklamu – čím aktívne participuje na kultivácii reklamy
v online prostredí.

02 Správa o podnikateĽskej Činnosti spoloČnosti
PosAm

POSAM
V roku 2017 pokračoval PosAm v dôslednom napĺňaní vízie, ktorej jadrom je posun od realizácie IT riešení na mieru pre zákazníkov
na Slovensku, k dodávkam unikátnych škálovateľných produktov pre širší región.
Prelomovým bol uplynulý rok vo vzťahu k rýchlo sa rozvíjajúcemu trhu IoT (internet of things). Do tohto perspektívneho trhového
segmentu vstúpil PosAm jednak akvizíciou spoločnosti Commander Services, slovenského lídra v monitorovaní firemných vozidiel,
ale tiež prvými inštaláciami vlastného riešenia ParkDots pre inteligentné parkovanie.
Zásadný prelom nastal aj pri tvorbe užívateľského rozhrania v aplikačných riešeniach. Výrazným kvalitatívnym posunom dohnal
PosAm rezervy v tejto oblasti tak, že sa stali naopak jeho silnou stránkou.
Okruh zákazníkov PosAm a štruktúra poskytovaných služieb, sú v posledných rokoch stabilné. Spoločnosti sa darilo zabezpečovať
rastúce požiadavky ministerstva financií na detailnejšiu štruktúru a rýchlosť spracovania štátneho rozpočtu. Rástol objem
elektronickej komunikácie v projekte DCOM. Veľmi dobre sa podarilo zvládnuť prechod na novú verziu softvérového riešenia
Servio, používaného na podporu riadenia letovej prevádzky v LPS Bratislava. Firma sa stala spoľahlivým partnerom spoločnosti
Pan-Net, dcérskej spoločnosti Deutsche Telekom, pri jej aktivitách v Európe. Nové akvizície v segmente poisťovní prispeli
k celkovému objemu výkonov.
PosAm v roku 2017 významne investoval do budúceho rastu vstupom do nového segmentu trhu – internetu vecí, ktorý má podľa
predpovedí výrazne expandovať.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
PosAm v minulom roku uviedol Cenu Dionýza Ilkoviča, www.cenadi.sk. Ocenenie vzniklo ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie
ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied a ich snaha nad rámec bežných povinností bola doteraz prehliadaná.
PosAm verí, že popularizácia matematiky, fyziky, chémie a informatiky medzi mladými ľuďmi, ako aj rozvíjanie ich schopností
v týchto oblastiach pomôže, aby sa ich prirodzená voľba pri voľbe povolania viac približovala tomu, čo bude Slovensko robiť
konkurencieschopnejším.
Ocenenie vzniklo z iniciatívy spoločnosti PosAm a partnerov z akademického sektora. Otcami myšlienky boli generálny riaditeľ
spoločnosti PosAm Marián Marek a Martin Plesch zo Slovenskej akadémie vied.
Do prvého ročníka prišlo 54 nominácií, z ktorých odborná porota vybrala troch finalistov aj víťaza. Stal sa ním Jozef Smrek, ktorý
na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach vyučuje fyziku a matematiku. Ocenenie získal za rozvoj mimoškolskej činnosti práve
vo fyzike.
Ocenenie malo širokú pozitívnu odozvu v médiách. Vysoká sledovanosť video profilov finalistov na sociálnych médiách potvrdila
záujem komunít o túto tému.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

Poznámky

2017

2016

Výnosy

4

747 837

765 984

Personálne náklady
Materiál a tovar
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty
Prepojovacie a iné poplatky operátorom
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady

5

(129 807)
(87 640)
(186 971)
(54 673)
11 649
(192 026)

(127 745)
(97 388)
(181 750)
(72 443)
14 408
(209 285)

108 369

91 781

3 544
(1 379)

3 387
(1 554)

2 165

1 833

110 534

93 614

(37 610)

(26 888)

72 924

66 726

v tis. EUR

11, 12
6
7

Prevádzkový zisk
Finančné výnosy
Finančné náklady

8
9

Finančný výsledok, netto
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

10

Zisk za účtovné obdobie

Konsolidovaná účtovná závierka na stranách 27 až 69 bola schválená dňa 15. marca 2018 v mene predstavenstva Skupiny a
podpísaná v mene predstavenstva Skupiny jej zástupcami:

............................................................
Ing. Miroslav Majoroš
Predseda predstavenstva

...........................................................
Darja A. Dodonova
Člen predstavenstva

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Konsolidovanej účtovnej závierky
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO
VÝSLEDKU
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA
Poznámky

2017

2016

72 924

66 726

-

(9)

-

(9)

(533)
112

(1 177)
228

(421)

(949)

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie, po zohľadnení dane

(421)

(958)

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom, po zohľadnení dane

72 503

65 768

v tis. EUR

Zisk za účtovné obdobie
Ostatný komplexný výsledok
Strata z precenenia realizovateľných investícií
Ostatný komplexný výsledok recyklovateľný ako zisk alebo strata
v nasledujúcich obdobiach, po zohľadnení dane

17

Strata z precenenia definovaných plánov požitkov
Odložený daňový výnos
Ostatný komplexný výsledok nerecyklovateľný ako zisk alebo strata v nasledujúcich
obdobiach, po zohľadnení dane

22
10

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Konsolidovanej účtovnej závierky
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNEJ
SITUÁCII
K 31. DECEMBRU

v tis. EUR

AKTÍVA
Dlhodobý majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Odložená daň
Iné pohľadávky
Náklady budúcich období a ostatné aktíva
Krátkodobý majetok
Zásoby
Termínované vklady
Pôžičky
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Náklady budúcich období a ostatné aktíva
Pohľadávky z dane z príjmov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Poznámky

2017

2016

11
12
10
14
15

724 321
326 635
1 097
1 646
13 685
1 067 384

742 495
351 677
1 219
1 240
13 226
1 109 857

16
18
19
14
15

16 517
6 336
183 000
111 063
9 079
824
77 325
404 144
1 471 528

16 617
4 422
180 000
112 615
12 202
521
56 182
382 559
1 492 416

21
21

864 113
172 823
(2 833)
81 671
1 115  774

864 113
172 823
(2 351)
69 979
1 104 564

10
22
23
24

86 059
32 071
4 707
5 589
128 426

95 140
26 145
7 118
3 380
131 783

22
23
24

6 117
145 851
73 076
2 284
227 328
355 754
1 471 528

34 162
146 342
71 516
4 049
256 069
387 852
1 492 416

20

AKTÍVA SPOLU
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Ostatné
Nerozdelený zisk a zisk za účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky
Odložená daň
Rezervy
Iné záväzky
Ostatné záväzky a výnosy budúcich období
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Ostatné záväzky a výnosy budúcich období
Záväzky z dane z príjmov
Záväzky spolu
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Konsolidovanej účtovnej závierky
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMIEN
VO VLASTNOM IMANÍ
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

v tis. EUR

Rok končiaci 31. decembra 2016
K 1. januáru 2016
Zisk za účtovné obdobie
Ostatný komplexný výsledok
Komplexný výsledok celkom
Transakcie s akcionármi:
    Iné zmeny vo vlastnom imaní
    Dividendy
K 31. decembru 2016
Rok končiaci 31. decembra 2017
K 1. januáru 2017
Zisk za účtovné obdobie
Ostatný komplexný výsledok
Komplexný výsledok celkom
Transakcie s akcionármi:
    Iné zmeny vo vlastnom imaní
    Dividendy
K 31. decembru 2017

Poznámky

21

21

Základné
imanie

Zákonný
rezervný fond

Ostatné

Nerozdelený
zisk

Vlastné imanie
spolu

864 113
-

172 823
-

(1 400)
(958)
(958)

72 996
66 726
66 726

1 108 532
66 726
(958)
65 768

864 113

172 823

7
(2 351)

(69 743)
69 979

7
(69 743)
1 104 564

864 113
-

172 823
-

(2 351)
(421)
(421)

69 979
72 924
72 924

1 104 564
72 924
(421)
72 503

864 113

172 823

(61)
(2 833)

(61 232)
81 671

(61)
(61 232)
1 115 774

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Konsolidovanej účtovnej závierky
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

Poznámky

v tis. EUR

Prevádzkové činnosti
Zisk za účtovné obdobie
Úpravy o:
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty
Úrokové výnosy, netto
Daň z príjmov
Zisk z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Ostatné nepeňažné položky
Zmena stavu rezerv
Zmeny stavu pracovného kapitálu
Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok
Zmena stavu zásob
Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov
Peňažné toky z prevádzkových činností
Daň z príjmov zaplatená
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností

11, 12
10
6
22

2017

2016

72 924

66 726

186 971
(874)
37 610
(387)
4 862
(27 505)

181 750
(868)
26 888
(966)
2 216
23 616

(1 325)
(475)
7 261
279 062
(48 524)
230 538

(20 284)
(5 515)
11 186
284 749
(35 580)
249 169

(127 051)
1 662
(200 000)
197 000
(9 074)
6 469
176
(184)
(131 002)

(118 504)
5 473
35 057
(185 000)
50 000
(4 262)
31 430
1 328
(184 478)

(61 232)
(16 591)
(570)
(78 393)

(69 743)
(14 291)
(915)
(84 949)

Investičné činnosti
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z realizovateľných investícií
Poskytnuté pôžičky
Splátky pôžičiek
Obstaranie termínovaných vkladov
Splatenie termínovaných vkladov
Prijaté úroky
Ostatné platby za investičné činnosti
Čisté peňažné toky použité na investičné činnosti
Finančné činnosti
   Vyplatené dividendy
Úhrada finančných záväzkov
Ostatné platby za finančné činnosti
Čisté peňažné prostriedky použité na finančné činnosti

11, 12
17

21
23

Čisté zvýšenie / (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru

20

21 143
56 182

(20 258)
76 440

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru

20

77 325

56 182

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Konsolidovanej účtovnej závierky
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“ alebo „Slovak
Telekom“) a jej dcérske spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. („DIGI”), PosAm, spol. s r. o. („PosAm”), Zoznam, s.r.o. („Zoznam”), Zoznam
Mobile, s.r.o. („Zoznam Mobile”) a Telekom Sec, s.r.o. („Telekom Sec“) (ďalej spolu ako „Skupina“).
Slovak Telekom je akciová spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky 1. apríla 1999. Sídlo Spoločnosti sa
nachádza na Bajkalskej 28, 817 62 Bratislava. Identifikačné číslo (IČO) Spoločnosti je 35 763 469 a jej daňové identifikačné číslo
(DIČ) je 202 027 3893. Prehľad akcionárov Spoločnosti je uvedený v Poznámke 21.
Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor. Svoje produkty a služby ponúka pod značkou Telekom prostredníctvom
pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. V oblasti pevných sietí je Spoločnosť najväčším poskytovateľom širokopásmového
internetu v krajine cez optické a metalické siete (FTTX, ADSL a VDSL). Ponúka digitálnu televíziu formou najmodernejšej IPTV a tiež
satelitnej technológie DVB-S2. V oblasti mobilnej komunikácie Spoločnosť poskytuje prístup na internet prostredníctvom niekoľkých
vysokorýchlostných technológií prenosu dát – GPRS/EDGE, UMTS FDD/HSDPA/HSUPA, FLASH-OFDM a LTE. Zákazníci spoločnosti
Slovak Telekom majú k dispozícii roamingové služby v sieťach mobilných operátorov v destináciách celého sveta. Spoločnosť Slovak
Telekom je považovaná za lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v najnáročnejšom segmente biznis zákazníkov, a to
z hľadiska rozsahu služieb, ako aj ich kvality.
Dňa 20. júna 2017 vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) spoločnosti Slovak
Telekom rozhodnutie o pridelení licencie na poskytovanie bezdrôtových služieb vo frekvenčnom pásme 3700 MHz v Bratislave.
Licencia je platná do 31. decembra 2024. Týmto rozhodnutím bolo doplnené aktuálne portfólio frekvencií pridelených spoločnosti
Slovak Telekom: LTE licencia (pásma 800 MHz a 2600 MHz) platná do 31. decembra 2028, rozhodnutie pre prevádzkovanie služieb
mobilnej komunikácie vo frekvenčných pásmach 900 MHz a 1800 MHz platné do 31. decembra 2025 a UMTS licencia na frekvenčné
pásmo 2100 MHz (vrátane frekvenčného pásma 28/29 GHz pre vnútrosieťové spoje) platná do 31. augusta 2026.
K 31. decembru 2017 mala Spoločnosť tieto podiely v plne konsolidovaných priamo ovládaných dcérskych spoločnostiach:

Názov a sídlo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., („DIGI”)
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
PosAm, spol. s r.o. („PosAm”)
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Zoznam, s.r.o., („Zoznam”)
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
Zoznam Mobile, s.r.o., („Zoznam Mobile”)
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
Telekom Sec, s.r.o., („Telekom Sec”)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Činnosť

Podiel
a hlasovacie práva

Poskytovanie TV a internetových služieb, produkcia TV kanálov

IT služby, aplikácie a biznis riešenia

100%
51%

Internetový portál

100%

Poskytovateľ obsahu pre mobilnú komunikáciu

100%

Bezpečnostné služby

100%

Všetky dcérske spoločnosti sú registrované v Slovenskej republike. Podiely v dcérskych spoločnostiach nie sú verejne
obchodovateľné.
V roku 2017 navýšila Skupina základné imanie spoločnosti Telekom Sec o 60 tis. EUR
Dňa 1. septembra 2013 nadobudla Skupina 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti DIGI.
Dňa 29. januára 2010 nadobudla Skupina 51% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a získala kontrolu v spoločnosti
PosAm. Podniková kombinácia bola zúčtovaná za predpokladu nadobudnutia 100% podielu v dcérskej spoločnosti. Tento
predpoklad vychádzal z existencie put a call opcií, ktorých realizácia by viedla k prevodu zvyšného 49% vlastníckeho podielu v
spoločnosti PosAm na spoločnosť Slovak Telekom. Skupina posúdila, že podmienky transakcie predstavujú zmluvnú povinnosť
Skupiny kúpiť nástroj vlastného imania. Reálna hodnota tohto záväzku (t.j. súčasná hodnota sumy odkúpenia) bola preklasifikovaná
z vlastného imania (nekontrolný podiel) do finančných záväzkov (Poznámka 23). V súlade s tým poskytnutá protihodnota zahŕňa
súčasnú hodnotu záväzku, ktorý predstavuje využitie zmluvne dohodnutej put a call opcie na získanie zvyšného 49% podielu v
spoločnosti PosAm. Záväzok z put opcie nie je časovo ohraničený (Poznámka 23) a záväzok z put opcie je vykázaný v krátkodobých
záväzkoch, pretože put opcia je realizovateľná na požiadanie.
Dňa 31. augusta 2005 Skupina kúpila 90% podiel v spoločnosti Zoznam a 100% podiel v spoločnosti Zoznam Mobile. Dňa 30. júna
2006 Skupina odkúpila i zvyšný 10% podiel v spoločnosti Zoznam.
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PREDSTAVENSTVO
Predseda:
 Ing. Miroslav Majoroš
Podpredseda:
 Kerstin Günther (do 10. februára 2017)
 Guido Manfred Menzel (od 10. februára 2017)
Člen:
 Franco Musone Crispino (do 10. februára 2017)
 Darja A. Dodonova (od 10. februára 2017)

DOZORNÁ RADA
Predseda:
 Dr. Hans-Peter Schultz
Členovia:
 Ing. Denisa Herdová
 Miriam Kvočková (do 22. júna 2017)
 Dr. Henning Never
 Ing. Drahoslav Letko
 Konstantina Bata
 Lamia Tewaag (do 20. septembra 2017)
Deutsche Telekom Europe B.V. so sídlom na Stationsplein 8 K, Maastricht, Holandsko je materskou spoločnosťou Spoločnosti.
Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom” alebo “DT AG”), so sídlom na Friedrich Ebert Allee 140, Bonn, Nemecko je hlavná
materská spoločnosť skupiny, ktorej je Spoločnosť členom, a za ktorú sa zostavuje účtovná závierka skupiny. Konsolidovaná účtovná
závierka hlavnej materskej spoločnosti je sprístupnená v jej sídle, resp. na Okresnom súde Bonn HRB 6794, Nemecko.
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2. ÚČTOVNÉ POSTUPY
Táto časť popisuje základné účtovné postupy použité pri zostavovaní tejto účtovnej závierky. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto postupy
boli konzistentne použité pre všetky vykázané roky.
2.1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických obstarávacích cien okrem prípadov, keď je uvedené inak.
Funkčnou menou spoločností v Skupine je euro („EUR“), účtovná závierka je zostavená v eurách a všetky vykázané hodnoty sú
zaokrúhlené na tisíce, ak nie je uvedené inak.
Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého trvania Skupiny a pokračovania jej činnosti v dohľadnej
budúcnosti.
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo vyžaduje aplikovanie istých kritických
účtovných odhadov. Zároveň sú pre jej zostavenie v súvislosti s aplikáciou účtovných postupov potrebné posúdenia manažmentu.
Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeň posúdenia alebo sú komplexné, alebo oblasti, pri ktorých sú posúdenia a odhady významné pre
konsolidovanú účtovnú závierku, sú popísané v Poznámke 2.18.
Vyhlásenie o zhode
Táto účtovná závierka je riadnou konsolidovanou účtovnou závierkou Skupiny a bola zostavená v súlade s Medzinárodnými
štandardmi pre finančné výkazníctvo a interpretáciami IFRIC prijatými Európskou úniou („IFRS“). Konsolidovaná účtovná závierka je
prístupná k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti, na internetovej stránke Spoločnosti a v informačnom systéme verejnej správy (registri)
spravovanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Východiská pre konsolidáciu
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená z účtovnej závierky Spoločnosti a jej dcérskych spoločností k 31. decembru
daného roka. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zostavené za rovnaké vykazované obdobie ako závierka Spoločnosti pri
použití rovnakých účtovných postupov.
Dcérskymi spoločnosťami sú všetky spoločnosti (vrátane štruktúrovaných spoločností), nad ktorými má Spoločnosť kontrolu.
Spoločnosť kontroluje inú spoločnosť, ak má nad touto spoločnosťou moc, ktorá je definovaná ako právomoc riadiť dôležité aktivity;
je vystavená, alebo má právomoc k variabilnej návratnosti svojej majetkovej účasti v spoločnosti; a má schopnosť ovplyvniť tieto
návratnosti prostredníctvom svojej moci nad spoločnosťou. Vo všeobecnosti to predstavuje vlastníctvo viac ako polovice kmeňových
akcií (s ktorými sú spojené hlasovacie práva). Pri určení, či Spoločnosť kontroluje inú spoločnosť, je posudzovaná existencia a vplyv
potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú aktuálne uplatniteľné alebo zameniteľné.
Všetky dcérske spoločnosti sú zahrnuté do konsolidácie metódou úplnej konsolidácie, a to odo dňa obstarania, ktorým je deň, kedy
Spoločnosť nad nimi získala kontrolu a sú naďalej zahrnuté do konsolidácie až do dňa, kedy Spoločnosť stratí nad nimi kontrolu.
Podnikové kombinácie sú zaúčtované použitím metódy akvizície. Obstarávacia cena akvizície sa oceňuje v reálnej hodnote
odovzdaného majetku, vydaných akcií alebo prevzatých záväzkov k dátumu akvizície. Rozdiel, o ktorý náklady na akvizíciu prevyšujú
reálnu hodnotu čistých aktív a podmienených záväzkov získanej dcérskej spoločnosti, sa vykazuje ako goodwill. Protihodnota
akvizície zahŕňa aj reálnu hodnotu majetku alebo záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku dohôd o poskytnutí podmienenej protihodnoty.
V prípade, že sa výška podmienenej platby (záväzku) zmení v dôsledku udalosti, ktorá nastala po dátume akvizície (napríklad
dosiahnutie cieľa ziskovosti), táto zmena sa vykáže v súlade s IAS 39 buď vo výkaze ziskov a strát alebo vo výkaze komplexného
výsledku. Put opcia na podiel dcérskej spoločnosti držaná menšinovými vlastníkmi je vykázaná ako finančný záväzok. Zodpovedajúca
suma je preklasifikovaná z vlastného imania (nekontrolný podiel). Záväzok je následne ocenený podľa IAS 39 amortizovanými
nákladmi.
Identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky získané alebo prevzaté v podnikovej kombinácií sú k dátumu akvizície
prvotne ocenené v reálnej hodnote.
Náklady, ktoré sú priamo priraditeľné k akvizícií sú vykázané ako náklady vo výkaze ziskov a strát.
Všetky vnútroskupinové zostatky, transakcie, výnosy a náklady ako aj nerealizované zisky a straty, vyplývajúce z vnútroskupinových
transakcií sú plne eliminované.
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2.2 Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok je prvotne ocenený v obstarávacej cene bez výdavkov na bežné opravy. Dlhodobý hmotný majetok,
obstaraný prostredníctvom podnikovej kombinácie je ocenený v reálnej hodnote k dátumu obstarania. Po prvotnom vykázaní sa
dlhodobý hmotný majetok vykazuje v obstarávacej cene zníženej o zaúčtované oprávky a prípadnú opravnú položku vytvorenú z titulu
zníženia hodnoty majetku. Obstarávacia cena zahŕňa aj odhadovanú výšku nákladov na demontáž a odstránenie majetku a uvedenie
danej lokality do pôvodného stavu, ak príslušný záväzok spĺňa podmienky na vykázanie rezervy podľa IAS 37.
Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady, priamo vynaložené na dosiahnutie prevádzky schopného stavu majetku vzhľadom na
jeho zamýšľané použitie manažmentom. Obstarávacia cena v prípade telekomunikačných sietí zahŕňa všetky výdavky vrátane
interných nákladov priamo súvisiacich s výstavbou siete a zahŕňa platby dodávateľom, materiál a priame mzdy. Náklady na technické
zhodnotenie majetku sú zahrnuté do obstarávacej ceny príslušného majetku alebo zaúčtované ako osobitný majetok v prípade, že
je pravdepodobné, že Skupina získa z tohto majetku budúce ekonomické úžitky a zároveň vie obstarávaciu cenu daného majetku
spoľahlivo oceniť. Zostatková cena nahrádzanej časti majetku je odúčtovaná. Všetky ostatné náklady na opravy a údržbu dlhodobého
hmotného majetku vrátane nákladov na menšie úpravy sa účtujú do nákladov vo výkaze ziskov a strát v čase ich vzniku.
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jej vyradení alebo v momente, ak sa z jej použitia alebo predaja neočakávajú
žiadne budúce ekonomické úžitky. Zisk alebo strata vznikajúca pri vyradení majetku (vypočítaná ako rozdiel medzi čistými výnosmi
z predaja a účtovnou hodnotou majetku) sa vykazuje v ostatných prevádzkových výnosoch alebo nákladoch vo výkaze ziskov a strát
v období, v ktorom sa majetok vyradil. Čistý výnos z predaja pozostáva tak z peňažnej odmeny ako aj z reálnej hodnoty nepeňažnej
odmeny.
Majetok sa odpisuje od jeho zaradenia do používania rovnomerne počas očakávanej doby životnosti majetku. Každá významná časť
položky dlhodobého hmotného majetku sa odpisuje samostatne.
Doby životnosti sú pre jednotlivé kategórie dlhodobého hmotného majetku nasledovné:
Budovy a stožiare
Ostatné stavby
Káblové vedenia, káble a iné vonkajšie zariadenia
Telekomunikačné zariadenia
Rádiové a prenosové zariadenia
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

50 rokov
8 až 30 rokov
8 až 50 rokov
4 až 30 rokov
5 až 8 rokov
13 mesiacov až 30 rokov

Pozemky a nedokončené investície sa neodpisujú.
Zostatkové hodnoty a doby životnosti dlhodobého hmotného majetku sa na konci každého účtovného obdobia preverujú a podľa
potreby upravujú v súlade so štandardom IAS 8. Podrobnejšie informácie k skupinám majetkov, pri ktorých naposledy došlo
k zmenám životnosti, sú uvedené v Poznámke 2.18.
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa posudzuje vždy, keď udalosti alebo okolnosti naznačujú, že účtovná hodnota
nemusí byť spätne získateľná. Strata zo zníženia hodnoty majetku je vykázaná v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje
jeho spätne získateľnú hodnotu. Spätne získateľná hodnota je určená buď ako reálna hodnota majetku, znížená o náklady na predaj,
alebo ako úžitková hodnota majetku, v závislosti od toho, ktorá je vyššia. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak už dôvody
na jej vykázanie neplatia.
2.3 Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykáže vtedy, keď nad ním Skupina prevezme kontrolu, pričom prvotne je
ocenený v obstarávacej cene. Dlhodobý nehmotný majetok, obstaraný prostredníctvom podnikovej kombinácie je ocenený v reálnej
hodnote k dátumu obstarania. Po prvotnom vykázaní sa nehmotný majetok vykazuje v obstarávacej cene, zníženej o zaúčtované
oprávky a prípadnú opravnú položku, vytvorenú v dôsledku zníženia hodnoty. Dlhodobý nehmotný majetok je testovaný na zníženie
hodnoty vždy, keď okolnosti naznačujú, že účtovná hodnota nemusí byť realizovateľná. S výnimkou goodwillu má dlhodobý nehmotný
majetok konečnú ekonomickú životnosť a odpisuje sa rovnomerne počas očakávanej doby životnosti. Zostatkové hodnoty a doby
životnosti nehmotného majetku sa na konci každého účtovného obdobia preverujú a podľa potreby upravujú v súlade so štandardom
IAS 8. Podrobnejšie informácie k skupinám majetkov, pri ktorých naposledy došlo k zmenám životnosti, sú uvedené v Poznámke 2.18.
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Predpokladané doby životnosti sú pre jednotlivé kategórie dlhodobého nehmotného majetku nasledovné:
Softvér
Telekomunikačné licencie
Vysielacie licencie
Zákaznícke vzťahy

2 až 16 rokov
8 až 22 rokov
1 až 4 roky
12 až 15 rokov

Zisky alebo straty z vyradenia dlhodobého nehmotného majetku sa oceňujú ako rozdiel medzi čistým výnosom z predaja a účtovnou
hodnotou majetku a vykazujú sa v ostatných prevádzkových výnosoch alebo nákladoch vo výkaze ziskov a strát v období, kedy bol
majetok vyradený.
Softvér a licencie
Náklady na vývoj, ktoré priamo súvisia s dizajnom a testovaním jedinečných softvérových produktov, ktoré sú kontrolované Skupinou,
sa vykážu ako dlhodobý nehmotný majetok, ak sú splnené nasledovné kritériá:
a)
b)
c)
d)
e)

je technicky možné zabezpečiť vytvorenie použiteľného softvérového produktu;
manažment má v úmysle dokončiť vytvorenie softvérového produktu a následne plánuje jeho využitie alebo predaj;
existuje možnosť využitia alebo predaja softvérového produktu;
je preukázateľné akým spôsobom bude softvérový produkt generovať pravdepodobné budúce ekonomické úžitky;
existujú adekvátne technické, finančné a ostatné zdroje na dokončenie vývoja a na zabezpečenie využitia alebo predaja
softvérového produktu; a
f) náklady vynaložené na vývoj softvérového produktu je možné spoľahlivo oceniť.
Priamo súvisiace náklady, ktoré sa kapitalizujú v súvislosti s vývojom softvérových produktov, zahŕňajú personálne náklady a podiel na
relevantných režijných nákladoch. Ostatné náklady, ktoré súvisia s vývojom softvéru, ale nespĺňajú kritériá pre kapitalizáciu alebo ide
o náklady na údržbu softvéru, sa vykážu ako náklady v čase, kedy vzniknú.
Pri obstarávaných softvérových licenciách sa kapitalizujú všetky priamo priraditeľné náklady, ktoré boli vynaložené na ich získanie
a uvedenie do prevádzky. Ide o náklady na vytvorenie, výrobu a ostatnú prípravu softvéru, vrátane nákladov na technické zhodnotenie
používaných aplikácií tak, aby bol softvér spôsobilý na použitie spôsobom, aký bol zamýšľaný manažmentom.
Náklady vynaložené na získanie dlhodobých frekvenčných licencií sa kapitalizujú. Životnosti koncesií a licencií sa určujú na základe
podkladových zmlúv a odpisujú sa rovnomerne od momentu, kedy je ich možné začať využívať na komerčné účely až do skončenia
doby koncesie alebo do skončenia doby, na ktorú bola uzatvorená licenčná zmluva. Pri stanovení doby životnosti sa neberú do úvahy
možnosti predĺženia koncesnej alebo licenčnej zmluvy. Výška pravidelných licenčných poplatkov za hlavné frekvencie sa môže meniť,
a preto nemôže byť spoľahlivo odhadnutá počas trvania licenčnej zmluvy. Pravidelné licenčné poplatky sú preto vykázané v ostatných
prevádzkových nákladoch v čase, kedy vzniknú. Pravidelné licenčné poplatky sú platené počas celej doby trvania platnosti licencie.
Skupina účtuje o vysielacích licenciách ako o nehmotnom majetku, ak existuje nevypovedateľný záväzok uhradiť tieto vysielacie
práva, neexistujú pochybnosti o dodaní vysielaného obsahu a obstarávacia cena sa dá spoľahlivo odhadnúť. Nakúpené vysielacie
licencie sa oceňujú v obstarávacej cene. Ak v zmluve nie je pevne stanovená cena, Skupina použije najlepší odhad na určenie
poplatku počas doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Životnosť vysielacích licencií sa určuje na základe podkladových zmlúv
a odpisujú sa rovnomerne od momentu, kedy je ich možné začať využívať na komerčné účely až do skončenia doby, na ktorú bola
uzatvorená licenčná zmluva.
Goodwill
Goodwill nadobudnutý pri kúpe dcérskych spoločností predstavuje prebytok vynaloženej protihodnoty nad získaným podielom
Skupiny na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, prevzatých záväzkov a podmienených záväzkov a podielom na reálnej
hodnote nekontrolného podielu v nadobudnutej účtovnej jednotke. Po prvotnom vykázaní sa goodwill oceňuje v účtovnej hodnote
zníženej o kumulované straty zo zníženia hodnoty majetku. Goodwill sa neodpisuje, avšak každoročne alebo aj viackrát za rok
sa posudzuje zníženie jeho hodnoty, ak udalosti alebo zmenené okolnosti naznačujú, že jeho účtovná hodnota môže byť znížená
(Poznámka 13). Účtovná hodnota goodwillu sa porovnáva s jeho spätne získateľnou hodnotou, ktorou je úžitková hodnota goodwillu
alebo reálna hodnota znížená o náklady na predaj, v závislosti toho, ktorá je vyššia. Zníženie hodnoty sa vykáže okamžite ako náklad
vo výkaze ziskov a strát a následne sa už nezruší. Reálne hodnoty, znížené o náklady na predaj jednotiek generujúcich peňažné toky
s alokovaným goodwillom, testované na znehodnotenie sú zaradené v hierarchii reálnych hodnôt do úrovne 3.
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2.4 Zníženie hodnoty nefinančného majetku
Strata zo zníženia majetku predstavuje rozdiel, o ktorý účtovná hodnota majetku alebo účtovná hodnota jednotky, generujúcej
peňažné toky prevyšuje ich spätne získateľnú hodnotu. Skupina posudzuje odpisovaný majetok pre účely možného zníženia hodnoty
vždy, keď okolnosti naznačujú, že jeho účtovná hodnota nemusí byť realizovateľná. Majetok, ktorý nemá konečnú ekonomickú
životnosť, alebo nedokončený nehmotný majetok sa neodpisuje ale sa každoročne testuje pre účely možného zníženia hodnoty.
Straty zo zníženia hodnoty sú pre všetky skupiny majetku vykázané v odpisoch a stratách zo zníženia hodnoty vo výkaze ziskov a strát.
Zrušenie zníženia hodnoty majetku je vykázané v ostatných prevádzkových výnosoch vo výkaze ziskov a strát.
Pre účely stanovenia zníženia hodnoty sa majetok zoskupí do najmenších skupín, pre ktoré existujú jednotlivo identifikovateľné
peňažné toky významne nezávislé od peňažných tokov generovaných inými majetkami alebo skupinami majetkov - ide o tzv. jednotky
generujúce peňažné toky. Skupina určuje spätne získateľnú hodnotu jednotiek generujúcich peňažné toky na základe reálnej
hodnoty zníženej o náklady na likvidáciu, ktorá vychádza z kalkulácie diskontovaných peňažných tokov. Diskontované peňažné
toky sa stanovujú na základe rozpočtov, zvyčajne desaťročných alebo štvorročných, ktoré boli schválené manažmentom. Peňažné
toky nad rámec detailne plánovaného obdobia sa stanovia na základe extrapolácie, a to použitím primeranej miery rastu. Medzi
hlavné predpoklady, na základe ktorých manažment určuje reálnu hodnotu zníženú o náklady na likvidáciu jednotiek generujúcich
peňažné toky patrí: priemerný výnos na užívateľa, náklady na získanie a udržanie zákazníkov, miera odlivu zákazníkov, investičné
výdavky, podiel na trhu, miera rastu a diskontná sadzba. Použitá diskontná sadzba zohľadňuje riziko špecifické pre príslušnú jednotku
generujúcu peňažné toky. Peňažné toky zohľadňujú predpoklady manažmentu a sú podložené externými zdrojmi informácií.
Predpoklady sú významnou časťou kalkulácie, čo vedie k inherentnému riziku, že spätne získateľná hodnota bude materiálne odlišná
v prípade, ak sa odhady použité v kalkulácií ukážu ako nesprávne.
V prípade, že účtovná hodnota jednotky generujúcej peňažné toky, ku ktorej bol alokovaný goodwill, presiahne jej spätne získateľnú
hodnotu, zníži sa hodnota goodwillu o výšku tohto rozdielu. Ak strata zo zníženia hodnoty prevýši účtovnú hodnotu alokovaného
goodwillu, dodatočná strata zo zníženia hodnoty jednotky generujúcej peňažné toky je vykázaná pomerným znížením účtovnej
hodnoty jednotlivých majetkov, patriacich k tejto jednotke. Straty zo zníženia hodnoty goodwillu sa nerozpúšťajú.
Popri testovaní zníženia hodnoty jednotiek generujúcich peňažné toky testuje Skupina aj jednotlivé aktíva, ak sa ich účel zmení z aktív
držaných a používaných na aktíva určené na predaj alebo vyradenie. V tomto prípade sa spätne získateľná hodnota určuje ako reálna
hodnota znížená o náklady na predaj.
Pre účely testovania zníženia hodnoty je goodwill, získaný prostredníctvom podnikovej kombinácie, priradený od dátumu akvizície
k tým jednotkám generujúcim peňažné toky, pri ktorých sa očakáva, že budú mať úžitok zo synergií tejto kombinácie, a to bez ohľadu
na to, či sú k uvedenej jednotke alebo skupine jednotiek alokované aj iné aktíva alebo záväzky Skupiny. Každá jednotka alebo
skupina jednotiek, ku ktorým je priradený goodwill, predstavuje najnižší stupeň jeho monitorovania pre interné účely.
Zníženie hodnoty je určené na základe spätne získateľnej hodnoty jednotky generujúcej peňažné toky, ku ktorej goodwill prislúcha.
Viac podrobností k zníženiu hodnoty goodwillu je uvedených v Poznámke 13.
2.5 Zásoby
Obstarávacia cena zásob zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním, ako aj ostatné náklady vynaložené na presun a dosiahnutie
požadovaného stavu zásob, vrátane nákladov na clá, transport a podobných nákladov. Zásoby sú vykázané v obstarávacej cene alebo
čistej realizovateľnej hodnote podľa toho, ktorá je nižšia. Obstarávacia cena sa vypočítava metódou váženého aritmetického priemeru.
Čistá realizovateľná hodnota je odhadovaná predajná cena v bežnom obchodnom styku, znížená o odhadované náklady na predaj. Na
pomaly obrátkové a zastarané zásoby sa tvorí opravná položka.
Niektoré koncové zariadenia, najmä telefóny, sa často predávajú za cenu, ktorá je nižšia ako je ich obstarávacia cena, predovšetkým
v súvislosti s akciami na získanie nových zákazníkov so stanovenou minimálnou dobou viazanosti. Strata z predaja dotovaných telefónov
sa zaúčtuje v čase získania alebo udržania zákazníka v nákladoch na materiál a tovar vo výkaze ziskov a strát. Opravná položka na
telefóny je vykázaná okamžite, ak telefón nie je predajný zákazníkovi v rámci kontraktu so stanovenou dobou viazanosti, alebo jeho
samostatná predajná cena (bez kontraktu so stanovenou dobou viazanosti) je nižšia ako obstarávacia cena.
2.6 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú peniaze v banke a v pokladni a krátkodobé vklady s pôvodnou dobou
splatnosti kratšou ako tri mesiace od dátumu obstarania.
Pre účely zostavenia výkazu peňažných tokov sú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty očistené o kreditné zostatky na kontokorentných
účtoch. Vo výkaze o finančnej situácii sa kreditné zostatky na kontokorentných účtoch vykazujú ako prijaté úvery v krátkodobých záväzkoch.
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2.7 Finančný majetok
Skupina eviduje nasledovné kategórie finančného majetku: pôžičky a pohľadávky, finančný majetok v reálnej hodnote cez výkaz
ziskov a strát, investície držané do splatnosti a realizovateľné investície. Klasifikácia finančného majetku závisí od účelu, na ktorý
bol obstaraný. Skupina stanovuje klasifikáciu finančného majetku pri prvotnom vykázaní, pričom ak je to povolené a vhodné,
prehodnocuje ju ku koncu každého účtovného obdobia. Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú v deň
uskutočnenia obchodu, ktorý predstavuje dátum, ku ktorému sa Skupina zaviaže k predaju alebo nákupu. Finančný majetok sa pri
prvotnom vykázaní oceňuje v reálnej hodnote a v prípade investícií ocenených inak ako v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát
vrátane priamo súvisiacich transakčných nákladov. Finančný majetok ocenený v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa prvotne
vykáže v reálnej hodnote, pričom priamo súvisiace transakčné náklady sa vykážu ako náklad vo výkaze ziskov a strát.
Finančný majetok (alebo v prípade, ak je to aplikovateľné, časť finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov) sa odúčtuje
v momente, keď uplynú práva získavať peňažné toky z tohto majetku alebo vtedy, keď Skupina prevedie tieto práva ako aj podstatné
riziká a odmeny prináležiace vlastníkovi finančného majetku.
Finančný majetok a záväzky sa navzájom započítavajú a vo výkaze o finančnej situácii sa vykazuje netto čiastka len vtedy, keď existuje
zákonne vymožiteľné právo ich vzájomného započítania a Skupina má úmysel ich započítať alebo simultánne zrealizovať majetok
a vyrovnať záväzok. Zákonne vymožiteľné právo nesmie byť podmienené budúcou udalosťou a musí byť vymožiteľné v rámci bežného
podnikania, ako aj v prípade platobnej neschopnosti, insolventnosti alebo konkurzu spoločnosti alebo protistrany.
Pôžičky a pohľadávky
Pôžičky a pohľadávky sú nederivátové finančné nástroje s fixnými alebo inak stanovenými platbami, ktoré nie sú obchodované na
aktívnom trhu. Podrobnejší prehľad pôžičiek a pohľadávok Skupiny je uvedený v Poznámke 3.6.
Pohľadávky z obchodného styku sú pohľadávky, ktorých zaplatenie sa očakáva od zákazníkov za poskytnuté služby alebo za predaný
tovar z bežnej obchodnej činnosti. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky, s výnimkou tých, ktorých doba splatnosti je
nad 12 mesiacov od konca účtovného obdobia, sú zahrnuté v krátkodobom majetku. Pohľadávky so splatnosťou nad 12 mesiacov sú
vykázané v dlhodobom majetku. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky sa prvotne vykážu v reálnej hodnote a následne
sa oceňujú v amortizovanej hodnote prostredníctvom použitia metódy efektívnej úrokovej miery ponížené o opravnú položku. Pre
účely určenia zníženia hodnoty sú pohľadávky z obchodného styku zoskupené podľa porovnateľného rizika platobnej neschopnosti
a na zníženie hodnoty sú testované kolektívne, pričom zníženie hodnoty sa zaúčtuje, ak je to opodstatnené. Výška vykázanej
straty zo zníženia hodnoty je vypočítaná ako rozdiel účtovnej hodnoty pohľadávok a súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov.
Peňažné toky sú odhadované na základe minulých skúseností s vymožiteľnosťou pohľadávok po splatnosti. Opravná položka odráža
odhadované riziko vymožiteľnosti pohľadávok.
V prípade, že sa pohľadávka z obchodného styku, na ktorú sa vykázala opravná položka, stane nedobytnou alebo sa predá, odpíše
sa oproti účtu opravných položiek. Následné prijaté úhrady takto odpísaných pohľadávok sa vykážu v ostatných prevádzkových
výnosoch vo výkaze ziskov a strát.
Záväzky a pohľadávky voči rovnakému medzinárodnému telekomunikačnému operátorovi sú vykázané vo výkaze o finančnej situácii
netto, ak existuje právo ich vzájomne započítať a Skupina plánuje ich vyrovnanie zápočtom.
Pohľadávky z finančného prenájmu
Tam, kde je Skupina prenajímateľom a prenesie významné riziká a odmeny spojené s vlastníctvom aktíva na nájomcu, prenajímané
aktívum je vykázané ako pohľadávka z finančného prenájmu a je vykázaná v súčasnej hodnote budúcich nájomných platieb.
Pohľadávky z finančného prenájmu sú prvotne vykázané na začiatku prenájmu použitím diskontnej sadzby platnej pri vzniku.
Rozdiel medzi brutto pohľadávkou a súčasnou hodnotou pohľadávky predstavuje nerealizovaný finančný výnos, ktorý sa zúčtováva
do výnosov počas celej doby životnosti nájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
2.8 Zníženie hodnoty finančného majetku
Skupina ku dňu každej účtovnej závierky prehodnocuje, či existuje objektívny dôkaz o tom, že nastalo zníženie hodnoty finančného
majetku alebo skupiny finančných majetkov. Zníženie hodnoty finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov nastane a
strata zo zníženia hodnoty sa vykáže, len ak existuje objektívny dôkaz o znížení hodnoty v dôsledku jednej alebo viacerých udalostí,
ktoré nastali po prvotnom vykázaní finančného majetku (tzv. stratová udalosť) a táto stratová udalosť (alebo udalosti) má dopad na
budúce odhadované peňažné toky z finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov, ktoré sa dajú spoľahlivo oceniť.
Straty zo zníženia hodnoty finančného majetku ponižujú jeho účtovnú hodnotu a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát oproti účtu
opravnej položky. Pri odúčtovaní finančného majetku sa odúčtuje zostatková hodnota finančného majetku vrátane opravnej položky
k nemu. Zisky a straty, ktoré vzniknú pri odúčtovaní finančného majetku, predstavujú vypočítaný rozdiel medzi výnosom z jeho
vyradenia resp. predaja a zostatkovou účtovnou hodnotou a sú prezentované vo výkaze ziskov a strát.
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Ak sa v nasledujúcom období výška straty zo zníženia hodnoty zníži a tento pokles je objektívne priraditeľný k udalosti, ktorá nastala
po vykázaní straty (napríklad zlepšenie kredibility dlžníka), zrušenie pôvodne vykázanej straty zo zníženia hodnoty sa vykáže vo
výkaze ziskov a strát.
2.9 Finančné záväzky
Skupina používa dve kategórie oceňovania finančných záväzkov: finančné záväzky v amortizovanej hodnote, ktoré predstavujú
záväzky z obchodného styku a iné záväzky a finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Finančný záväzok sa
odúčtuje, keď sa záväzok z neho vyplývajúci splatí, zruší alebo vyprší.
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Záväzky z obchodného styku predstavujú záväzky zaplatiť za tovary alebo služby obstarané od dodávateľov v rámci bežnej obchodnej
činnosti. Záväzky z obchodného styku a iné záväzky sa prvotne oceňujú v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa záväzky
z obchodného styku a iné záväzky vykazujú v amortizovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
Finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát
Finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát zahŕňajú finančné záväzky určené na obchodovanie a finančné
záväzky ocenené pri prvotnom vykázaní „v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát“. Deriváty, pokým nie sú označené ako efektívne
zabezpečovacie nástroje, sa tiež klasifikujú ako určené na obchodovanie. Zisky alebo straty zo záväzkov určených na obchodovanie
sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Keďže Skupina na finančné nástroje neaplikuje zabezpečovacie účtovanie podľa IAS 39, vykazujú sa všetky zisky a straty z nich vo
výkaze ziskov a strát v rámci finančných výnosov alebo finančných nákladov.
2.10 Náklady budúcich období
Skupina vlastní práva na používanie a prístup k technologickým zariadeniam, ktoré sú umiestnené v budovách vlastnených tretími
stranami. Tieto vecné bremená sú prezentované v rámci nákladov budúcich období vo výkaze o finančnej situácii. Vecné bremená sa
prvotne vykazujú v čistej súčasnej hodnote a následne sa odpisujú počas ich očakávanej doby trvania. Odpisy vecných bremien sú
vykázané v rámci ostatných prevádzkových nákladov vo výkaze ziskov a strát.
2.11 Rezervy a podmienené záväzky
Skupina vytvára rezervy na demontáž a odstránenie majetku a uvedenie danej lokality do pôvodného stavu, na reštrukturalizáciu a
súdne a regulačné spory iba vtedy, keď existuje súčasný zákonný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí,
je pravdepodobné, že na vyrovnanie záväzku bude potrebné vynaloženie zdrojov a výška záväzku sa dá spoľahlivo odhadnúť.
Ak je vplyv časovej hodnoty peňazí významný, rezervy sa diskontujú použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža riziká
špecifické pre príslušnú rezervu. Ak sa použije diskontovanie, navyšovanie rezervy o úrok v dôsledku plynutia času sa vykazuje ako
finančný náklad.
K podmieneným záväzkom sa netvorí rezerva. Podmienený záväzok je možný záväzok, ktorý vznikne ako výsledok minulých udalostí,
a ktorého existencia bude potvrdená len nastaním alebo nenastaním jednej alebo viacerých budúcich neistých udalostí, ktoré nie sú
úplne pod kontrolou spoločnosti; alebo ide o súčasnú povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulých udalostí, ale nie je vykázaná
ako záväzok, pretože nie je pravdepodobné, že na jeho vyrovnanie bude potrebný odliv zdrojov, ktoré reprezentujú ekonomické
požitky; alebo výšku záväzku nie je možné dostatočne spoľahlivo oceniť.
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu sa týka budúcich nákladov, spojených s uvedením dlhodobého majetku do
pôvodného stavu (demontáž a odstránenie z užívania). Rezerva je vykázaná v období, v ktorom záväzok vznikol a považuje sa za
súčasť obstarávacej ceny príslušného dlhodobého majetku v súlade s IAS 16. Záväzok sa vykazuje v súčasnej hodnote a odpisuje sa
počas odhadovanej doby životnosti príslušného dlhodobého majetku. Pri splnení záväzku Skupina buď vyrovná záväzok vo výške,
v akej je zaúčtovaný, alebo vykáže zisk alebo stratu z vyrovnania.

03 Finančné vÝsledky
Konsolidovaná účtovná závierka

2.12 Záväzky súvisiace so zamestnaneckými požitkami
Dôchodkové požitky a iné dlhodobé požitky
Skupina poskytuje dôchodkové požitky a iné dlhodobé požitky v rámci programov so stanovenými príspevkami a so stanovenými
požitkami.
V prípade programov so stanovenými príspevkami, platí Skupina na povinnej, zmluvnej alebo dobrovoľnej báze fixne stanovené
príspevky do samostatných, verejne alebo súkromne spravovaných dôchodkových programov. Po zaplatení týchto príspevkov už
Skupina nemá žiadne ďalšie platobné záväzky. Výška príspevku sa odvodzuje od výšky hrubej mzdy. Náklady na tieto platby sa
vykazujú vo výkaze ziskov a strát v rovnakom období ako príslušná mzda.
V rámci programov so stanovenými požitkami Skupina poskytuje odchodné pri odchode do dôchodku a odmeny pri životných
jubileách, ktorých výška závisí od faktorov ako sú vek, počet odpracovaných rokov a výška mzdy. Na tieto požitky neboli vyčlenené
samostatné finančné zdroje. Záväzok z programov so stanovenými požitkami na odchodné, vykázaný vo výkaze o finančnej situácii
predstavuje súčasnú hodnotu záväzku na konci účtovného obdobia. Záväzok z programov so stanovenými požitkami je počítaný
každoročne nezávislým poistným matematikom prírastkovou poistno-matematickou oceňovacou metódou. Posledná kalkulácia bola
pripravená k 31. decembru 2017. Súčasná hodnota záväzku je určená diskontovaním odhadovaných budúcich peňažných tokov.
Diskontná sadzba sa stanovuje na základe vážených priemerov z výnosov vysoko kvalitných korporátnych dlhopisov (Bloomberg Aa*),
ktoré sú nezrušiteľné a neobsahujú právo predaja. Mena a obdobie týchto dlhopisov sa zhoduje s menou a predpokladanou dobou
trvania záväzkov súvisiacich s požitkami. Náklady na minulé služby sú vykázané okamžite vo výkaze ziskov a strát.
Zisky a straty z precenenia, vyplývajúce z úprav založených na skúsenostiach a zo zmien v poistno-matematických predpokladoch sa
vykazujú v období, v ktorom nastanú. V prípade záväzkov z odchodného sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku a v prípade
odmien pri životných jubileách vo výkaze ziskov a strát. Náklady na súčasné služby, náklady na minulé služby a zisk z redukcie
sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v rámci riadku mzdové náklady v personálnych nákladoch. Úrokové náklady sú vykázané vo
finančných nákladoch.
Odstupné
Odstupné vyplácané zamestnancom sa vykazuje v období, v ktorom je Skupina preukázateľne zaviazaná k ukončeniu pracovného
pomeru zamestnancov bez možnosti stiahnutia tohto záväzku, t.j. manažment stanoví a schváli podrobný plán obsahujúci počet
a štruktúru prepúšťaných zamestnancov a oznámi ho odborovým organizáciám. Náklady na odstupné sú vykázané v personálnych
nákladoch vo výkaze ziskov a strát.
2.13 Vykazovanie výnosov
Výnosy za poskytnuté služby a dodanie tovaru, ak sú akceptované zákazníkom, sa vykazujú ak: je pravdepodobné, že Skupine budú
plynúť ekonomické úžitky; je ich možné spoľahlivo oceniť; a sú splnené špecifické kritériá uvedené nižšie. Výnosy za poskytnutie
služieb a predaj zariadení sú vykázané po zohľadnení zliav bez dane z pridanej hodnoty. Výnosy sú oceňované v reálnej hodnote
prijatého peňažného plnenia alebo plnenia, ktoré bude prijaté v budúcnosti.
Skupina vykazuje výnosy nasledovným spôsobom:
Skupina poskytuje svojim zákazníkom úzkopásmový a širokopásmový prístup k svojej fixnej, mobilnej a TV distribučnej sieti.
Výnosy za poskytnuté služby sú vykázané v čase, keď sú tieto služby poskytnuté v súlade so zmluvnými podmienkami. Výnosy zo
služieb bezdrôtového prenosu sú vykázané podľa množstva využitých minút a podľa zmluvného mesačného paušálu a sú znížené
o poskytnuté dobropisy a zľavy. Výnosy za prístup a výnosy za služby s neobmedzeným paušálom sa vykazujú vždy v období, ku
ktorému sa vzťahujú.
Výnosy z predplatených kariet sa vykazujú v čase, kedy ich použije zákazník alebo v čase, keď ich nevyužitá prevádzka exspiruje
a záväzok z nich je premlčaný.
Výnosy z prepojovacích poplatkov za hovory a ostatnú prevádzku, ktorá vznikla v sieťach iných operátorov, sa vykážu ako výnos v
momente, kedy je hovor prijatý v sieti Skupiny. Skupina uhrádza iným operátorom časť výnosov, ktoré získava od svojich zákazníkov za
hovory a inú prevádzku, vznikajúce v sieti Skupiny, ale využívajúc siete týchto iných operátorov. Výnosy z prepojovacích poplatkov sú
vykazované brutto.
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Výnosy za poskytovaný obsah sú vykazované brutto alebo netto po odpočítaní čiastky, ktorá má byť zaplatená poskytovateľovi obsahu.
Podľa vzťahu k poskytovateľovi obsahu sa brutto prezentácia používa vtedy, keď je Skupina zodpovedná za obsah služby a vystupuje
tak aj voči koncovému zákazníkovi. Výnosy za poskytovaný obsah sa vykazujú netto vtedy, keď Skupina vystupuje ako agent, t.j.
poskytovateľ obsahu je zodpovedný za obsah služby a Skupina na seba nepreberá riziká a odmeny spojené s vlastníctvom.
Výnosy z balíkových riešení sa posudzujú podľa toho, či obsahujú identifikovateľné a oddeliteľné komponenty, pre ktoré je možné
individuálne aplikovať pravidlá pre vykazovanie výnosov. Mnohé balíky služieb tvoria dve zložky - tovar a služba. Ak sú v balíku služieb
samostatne oddeliteľné komponenty, celková protihodnota prijatá od zákazníka sa rozdelí medzi tieto komponenty na základe ich
reálnych hodnôt. Suma výnosu, priraditeľná k dodanému komponentu(om) balíka je limitovaná do výšky výnosu, ktorého vykázanie
nie je závislé od dodania ostatných položiek balíka alebo od splnenia iných podmienok (nepodmienená suma). Výnos z položiek je
vykázaný, keď sú rizika a odmeny prenesené na zákazníka, čiže pri dodaní. Výnos vzťahujúci sa k službe je vykázaný rovnomerne
počas trvania poskytovanej služby.
Výnosy z predaja zariadení sa vykazujú pri dodaní a ukončení inštalácie, pričom ukončenie inštalácie je nevyhnutným predpokladom
pre vykázanie výnosu z predaja tých zariadení, kde je inštalácia komplexná a funkčne predstavuje významný komponent celej
predajnej transakcie.
Výnosy z operatívneho prenájmu zariadení sa vykazujú rovnomerne počas doby prenájmu.
Systémové riešenia / IT výnosy
Zmluvy na služby súvisiace s inštaláciou a následným využívaním komunikačných sietí zákazníkmi, majú priemernú dĺžku trvania
2 až 3 roky. Výnosy z hlasových a dátových služieb sa vykazujú v čase, keď sú spotrebované zákazníkom. Výnosy zo zmlúv
na systémovú integráciu vyžadujúce dodanie na mieru prispôsobených produktov a / alebo služieb sa vykážu v čase, kedy je takéto
komplexné riešenie na mieru dodané a akceptované zákazníkom. Takéto zmluvy sú zvyčajne rozdelené do samostatných etáp
(míľnikov), ktoré sú naviazané na ukončenie, dodanie a akceptáciu určitej projektovej fázy. Po ukončení míľnika je Skupina oprávnená
fakturovať a obdržať platbu.
Výnosy z údržby IT riešení (zvyčajne určené fixnou mesačnou čiastkou) sa vykazujú počas doby trvania zmluvy alebo v čase,
keď sú poskytnuté príslušné služby. Výnosy z opráv, ktoré nie sú súčasťou zmlúv na údržbu, ale sú fakturované na základe
odpracovaného času a použitého materiálu, sú vykázané v čase, keď sú poskytnuté.
Výnosy z predaja hardvéru (vrátane koncových zariadení) a softvéru sú vykázané v čase, keď je riziko vlastníctva podstatne prevedené
na zákazníka a za predpokladu, že neexistujú nesplnené záväzky, ktoré by ovplyvnili finálnu akceptáciu zákazníkom.
Úrokové výnosy a dividendy
Úrokový výnos je vykázaný na základe použitia metódy efektívnej úrokovej miery. V prípade zníženia hodnoty poskytnutých pôžičiek
alebo pohľadávok, zníži Skupina ich účtovné hodnoty na spätne získateľné hodnoty. Spätne získateľná hodnota je stanovená na
základe odhadu budúcich peňažných tokov, diskontovaných pri použití pôvodnej úrokovej miery finančného nástroja. Príjem
z dividend je vykázaný v čase, kedy vznikne právo získať platbu.
2.14 Prenájmy
Stanovenie, či ide o zmluvu o prenájme alebo či je v zmluve obsiahnutý prenájom, závisí od podstaty transakcie a vyžaduje
posúdenie, či plnenie zmluvy závisí od použitia špecifického majetku alebo majetkov a či zmluva poskytuje právo na jeho užívanie.
Prenájom majetku, pri ktorom významná časť rizík a odmien súvisiacich s vlastníctvom daného majetku ostáva u prenajímateľa, sa
klasifikuje ako operatívny prenájom. Platby za operatívny prenájom sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby
prenájmu.
Pri predčasnom ukončení operatívneho prenájmu je pokuta v prospech prenajímateľa zúčtovaná vo výkaze ziskov a strát v období,
v ktorom došlo k ukončeniu nájomného vzťahu.
Zmluvy sú predmetom analýzy podľa požiadaviek IFRIC 4 a v prípade, že obsahujú skryté prvky prenájmu, sa výnosy z nich vykazujú
v súlade s IAS 17.
Operatívny prenájom – Skupina ako prenajímateľ
Majetok, prenajímaný zákazníkom formou operatívneho prenájmu, je súčasťou dlhodobého hmotného majetku vo výkaze o finančnej
situácii. Tieto majetky sú odpisované počas doby ich predpokladanej životnosti, konzistentne s podobnými majetkami. Výnos
z prenájmu je vykazovaný vo výnosoch alebo v ostatných prevádzkových výnosoch rovnomerne počas doby prenájmu.
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Operatívny prenájom – Skupina ako nájomca
Náklady na operatívny prenájom sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby prenájmu.
Finančný prenájom – Skupina ako prenajímateľ
Prenájmy majetkov, pri ktorých Skupina preniesla významné riziká a odmeny spojené s vlastníctvom na nájomcu, sú vykázané vo
výnosoch voči pohľadávke z finančného prenájmu. Výnos je vykázaný v očakávanej súčasnej hodnote budúcich minimálnych platieb
prenájmu, vrátane akejkoľvek negarantovanej zostatkovej hodnoty (čistá investícia do prenájmu). Náklady na predaný majetok v rámci
finančného prenájmu sa vykážu v čase začatia prenájmu. Každé prijatie platby z prenájmu sa rozdeľuje medzi splátku istiny a úrokový
výnos.
Finančný prenájom – Skupina ako nájomca
Prenájmy majetkov, pri ktorých Skupina prevezme na seba významné riziká a odmeny spojené s vlastníctvom sú označované ako
finančný prenájom. Záväzky z finančného prenájmu sú vykázané vo výkaze o finančnej situácií v záväzkoch z obchodného styku
a iných záväzkoch.
2.15 Prevádzkový zisk
Prevádzkový zisk je definovaný ako výsledok pred daňou z príjmu a finančnými výnosmi a nákladmi. Pre informáciu o finančných
výnosoch a nákladoch viď Poznámky 8 a 9.
2.16 Prepočet cudzích mien
Transakcie v cudzích menách sú prepočítané na funkčnú menu kurzom platným v deň uskutočnenia transakcie. Peňažné aktíva
a pasíva v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu kurzom platným v deň výkazu o finančnej situácii. Všetky kurzové rozdiely
sa vykazujú vo finančných výnosoch alebo nákladoch v účtovnom období, v ktorom vznikli.
2.17 Dane
Daňový náklad v účtovnom období zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň sa vykáže vo výkaze ziskov a strát, s výnimkou položiek,
ktoré sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku alebo priamo vo vlastnom imaní. Vtedy je aj daň k týmto položkám vykázaná
v ostatnom komplexnom výsledku alebo priamo vo vlastnom imaní.
Splatná daň
Pri výpočte splatnej dane sa použijú daňové sadzby a daňové zákony platné v deň výkazu o finančnej situácii. Splatná daň zahŕňa aj
dodatočný odvod povinný pre regulované odvetvia, ktorý im bol uložený vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra
2012. Od roku 2017 sa sadzba odvodu 8,712% ročne aplikuje na základ, ktorým je zisk pred zdanením, vypočítaný v súlade so
slovenskými účtovnými postupmi, vynásobený pomerom regulovaných výnosov (v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. – Zákon
o elektronických komunikáciách) a celkových výnosov. Do roku 2016 sa sadzba odvodu 4,356% ročne aplikovala na základ, ktorým
bol zisk pred zdanením, vypočítaný v súlade so slovenskými účtovnými postupmi, znížený o paušálnu čiastku 3 000 tis. EUR v každej
relevantnej účtovnej jednotke.
Pohľadávky a záväzky zo splatnej dane za bežné obdobie a za predchádzajúce obdobia sú ocenené v čiastke, ktorá sa očakáva, že sa
spätne získa od daňového úradu alebo sa daňovému úradu zaplatí.
Odložená daň
O odloženej dani z príjmov sa účtuje použitím záväzkovej metódy pri dočasných rozdieloch medzi daňovou základňou majetku
a záväzkov a ich účtovnou hodnotou ku dňu výkazu o finančnej situácii.
O odložených daňových záväzkoch sa účtuje pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch okrem prípadov, keď odložený daňový
záväzok vznikne z prvotného vykázania goodwillu alebo majetku či záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou
a v čase transakcie neovplyvní účtovný zisk ani zdaniteľný zisk alebo stratu. O odložených daňových pohľadávkach sa účtuje len
vtedy, keď je pravdepodobné, že bude existovať budúci zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možné použiť dočasné rozdiely.
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2.18 Významné účtovné posúdenia, odhady a predpoklady
Pri príprave účtovnej závierky Skupiny sa od manažmentu vyžaduje, aby posúdil a vypracoval odhady a predpoklady, ktoré ovplyvnia
vykazovanú výšku majetku a záväzkov a zverejnenie podmienených záväzkov, vykázaných na konci príslušného účtovného obdobia,
ako aj vykázané sumy výnosov a nákladov za účtovné obdobie. Skutočné výsledky sa od týchto odhadov môžu odlišovať.
Pri uplatňovaní účtovných zásad Skupiny prijal manažment nasledovné rozhodnutia a vypracoval nasledovné odhady a predpoklady
s najvýznamnejším vplyvom na sumy vykázané v účtovnej závierke:
Životnosť dlhodobého majetku
Odhad životnosti dlhodobého majetku je vecou posúdenia, ktoré sa zakladá na skúsenostiach Skupiny s podobným majetkom.
Skupina každoročne posudzuje predpokladanú zostávajúcu dobu životnosti dlhodobého majetku. Zmeny očakávanej životnosti
alebo očakávaného tempa spotreby budúcich ekonomických úžitkov, vyplývajúcich z majetku, sa účtovne prejavujú zmenou doby
odpisovania a účtuje sa o nich ako o zmenách v účtovných odhadoch. Odhady a posúdenia manažmentu sú vystavené riziku
nepresnosti, najmä pri majetkoch, s ktorým manažment nemá predchádzajúce skúsenosti.
Skupina počas roku 2017 posúdila životnosti dlhodobého majetku a zmenila ich podľa potreby. Tabuľka nižšie sumarizuje netto
(nárast) alebo zníženie odpisov pre nasledovné kategórie dlhodobého majetku:
v tis. EUR

Telekomunikačnéz ariadenia
Rádiové a prenosové zariadenia
Podporná technológia
Ostatné

2017
(485)
(126)
(533)
(1 586)
(2 730)

2018
(116)
35
41
390
350

2019
182
25
45
334
586

2020
122
16
41
295
474

2021 a neskôr
297
50
406
567
1 320

Zákaznícke vzťahy
Skupina udržiava záznamy o zákazníckych vzťahoch, nadobudnutých pri získaní kontroly v spoločnostiach T-Mobile, DIGI a PosAm
(Poznámka 12) a pravidelne posudzuje opodstatnenosť dôb životností, počas ktorých sa amortizujú tieto nehmotné majetky, a to
na základe odlivu príslušných zákazníkov získaných v podnikových kombináciách. V roku 2017 neboli potrebné žiadne zmeny dôb
životnosti. Ak by sa doby životnosti zákazníckych vzťahov skrátili o jeden rok, amortizácia by vzrástla o 437 tis. EUR. Ak by sa doby
životnosti zákazníckych vzťahov skrátili o dva roky, amortizácia by vzrástla o 1 077 tis. EUR.
Poplatky za aktiváciu služieb a náklady na získanie a udržanie zákazníka
Skupina časovo rozlišuje aktivačné, nevratné poplatky platené vopred v prípadoch, kedy dodanie produktov alebo poskytnutie
služieb nereprezentuje samostatný proces generovania výnosov, a keď aktivačné poplatky nie sú započítané s dodávkou produktov
alebo s poskytnutím služieb. Toto obdobie sa odhaduje na základe očakávanej doby trvania zákazníckeho vzťahu zo zmluvy, ku
ktorej sa aktivačný poplatok vzťahuje. Odhadovaná doba trvania zákazníckeho vzťahu sa každoročne prehodnocuje. Náklady priamo
spojené s aktiváciou zákazníka (ako SIM karty a poplatky zmluvným partnerom za získanie nových zákazníkov) sa časovo rozlišujú do
výšky výnosov za aktiváciu a amortizujú rovnakým spôsobom ako aktivačné poplatky. Ostatné náklady na získanie zákazníka, hlavne z
predaja dotovaných telefónov a zariadení, sú vykázané v nákladoch pri ich vzniku.
Zníženie hodnoty goodwillu
Goodwill sa každoročne testuje na zníženie hodnoty ako je bližšie popísané v Poznámke 2.4, použitím odhadov popísaných v
Poznámke 13.
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Skupina uzatvára zmluvy o prenájme pozemkov a priestorov, v ktorých umiestňuje zariadenia mobilnej komunikačnej siete (stožiare).
Tieto zmluvy zaväzujú Skupinu demontovať zariadenia a uviesť pozemky a priestory do ich pôvodného stavu. Manažment očakáva, že
vysporiadanie týchto záväzkov nastane po uplynutí životnosti súvisiacich majetkov, ktorá je odhadovaná na 50 rokov. K 31. decembru
2017 je zostatková doba životnosti stožiarov 26 až 50 rokov.
Manažment pri stanovení výšky rezervy na uvedenie majetku do pôvodného stavu (Poznámka 22) používa, okrem očakávanej doby
vysporiadania záväzkov, nasledovné predpoklady:
a) vhodnú diskontnú sadzbu pred zdanením, ktorá odráža relevantné riziká a zodpovedá úverovému postaveniu Skupiny;
b) sumy, ktoré budú potrebné na vysporiadanie budúcich záväzkov;
c) mieru inflácie.
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Ak by sa skrátila doba životnosti stožiarov o 10 rokov (z 50 na 40 rokov), rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu by
vzrástla o 2 240 tis. EUR. Ak by vzrástla miera inflácie o 0,5%, rezerva by vzrástla o 3 555 tis. EUR. Ak by vzrástla o 0,5% diskontná
sadzba pred zdanením, odrážajúca relevantné riziká, rezerva by klesla o 2 926 tis. EUR. Ak by vzrástla o 10% suma potrebná na
vysporiadanie budúcich záväzkov, rezerva by vzrástla o 1 748 tis. EUR.
Rezervy a podmienené záväzky
Skupina je účastníkom niekoľkých súdnych sporov a regulačných konaní. Pri vytváraní rezervy odhaduje manažment
pravdepodobnosť budúceho úbytku ekonomických zdrojov a posudzuje spoľahlivosť odhadov takýchto budúcich úbytkov. Ak sú
splnené podmienky pre vykázanie, rezerva je ku koncu účtovného obdobia vykázaná v sume najlepšieho odhadu výdavku, ktorý
bude potrebný na vyrovnanie záväzku. Tieto úsudky a odhady sa priebežne prehodnocujú na základe vývoja súdnych sporov a
konaní a zohľadňuje sa pritom názor právnikov a iných odborníkov na danú problematiku, ktorí sa podieľajú na ich riešení. Okolnosti
zohľadnené pre jednotlivé prípady sú popísané v Poznámkach 22 a 28.
2.19 Údaje za minulé účtovné obdobie
Niektoré zostatky, zahrnuté v údajoch za minulé účtovné obdobie boli upravené tak, aby boli v súlade s prezentáciou účtovnej
závierky za tento rok. Tieto úpravy, v súlade so štandardom IAS 1.38, boli urobené za účelom porovnateľnosti údajov vykázaných
období a zahŕňajú nasledovné podstatné zmeny:
a)  Záväzky v sume 896 tis. EUR sú vykázané v tomto konsolidovanom výkaze o finančnej situácii za porovnateľné obdobie roku
2016 v rámci Ostatných záväzkov a výnosov budúcich období. V konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 boli tieto záväzky
zahrnuté v časti krátkodobých Záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov.
b)  Finančné výnosy v sume 1 230 EUR sú v tomto konsolidovanom výkaze peňažných tokov za porovnateľné obdobie roku 2016
vykázané v rámci Ostatných nepeňažných položiek. V konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 boli tieto finančné výnosy
zahrnuté v časti Úrokové výnosy, netto.
Úpravy zostatkov nemali žiadny vplyv na zostatky vo výkaze o finančnej situácii k 1. januáru 2016, preto nie je v tejto účtovnej závierke
uvedený výkaz o finančnej situácii k 1. januáru 2016, ktorý by obsahoval začiatočné stavy.
2.20 Aplikácia a zmeny IFRS počas roka
Štandardy, interpretácie a aktualizácie k vydaným štandardom, ktoré nadobudli účinnosť pre účtovné obdobie Skupiny
začínajúce 1. januára 2017
 Novela IAS 12: Vykazovanie odloženej daňovej pohľadávky z titulu nerealizovaných strát, vydaná 19. januára 2016 a účinná pre
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr.
Táto novela objasnila požiadavky na účtovanie odloženej daňovej pohľadávky z nerealizovaných strát z dlhových finančných
nástrojov. Účtovná jednotka bude musieť zaúčtovať odloženú daňovú pohľadávku z nerealizovaných strát, ktoré vznikli v dôsledku
diskontovania peňažných tokov dlhového finančného nástroja trhovými úrokovým mierami, a to aj v prípade, že očakáva, že bude
držať tento nástroj do splatnosti a nebude musieť zaplatiť žiadnu daň zo splatenej istiny. Ekonomický úžitok, ktorý je vyjadrený
odloženou daňovou pohľadávkou predstavuje schopnosť majiteľa dlhového nástroja dosiahnuť budúce zisky (vo forme zníženia
vplyvu oddiskontovania) bez toho, aby bol povinný zaplatiť daň z týchto ziskov.
 Novela IAS 7 (Iniciatíva o zverejňovaní) vydaná 29. januára 2016 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2017
alebo neskôr.
Táto novela bude požadovať zverejnenie, ktoré umožní používateľom účtovnej závierky zhodnotiť pohyby v záväzkoch, ktoré sa
týkajú finančných aktivít.
Tieto štandardy a aktualizácie nemajú významný vplyv na účtovnú závierku Skupiny.
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Štandardy, interpretácie a aktualizácie k vydaným štandardom, ktoré boli vydané, nie sú však účinné pre účtovné obdobie
začínajúce 1. januára 2017, a ktoré sa Skupina rozhodla k skoršiemu dátumu neprijať
 IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifikácia a ocenenie, vydaný v júli 2014 a účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára
2018 a neskôr.
Balík vylepšení štandardu IFRS 9 vydaného v novembri 2009 a aktualizovaného v októbri 2010, decembri 2011, novembri 2013
a júli 2014 zahŕňa model klasifikácie a oceňovania, model zníženia hodnoty založený na očakávaných stratách a významne
zmenený prístup k účtovaniu o zabezpečení.
 Klasifikácia a oceňovanie: Klasifikácia stanovuje, ako majú byť finančné aktíva a záväzky zaúčtované v účtovnej závierke a najmä,
ako majú byť následne oceňované. IFRS 9 zavádza nový prístup pre klasifikáciu finančných aktív, ktorý sa odvíja od peňažnej
charakteristiky a obchodného modelu, v ktorom je aktívum držané.  
Na základe analýzy finančných aktív a záväzkov, ktorú Skupina uskutočnila, nedošlo k zmene v klasifikácii finančných nástrojov
v súvislosti so zavedením IFRS 9 štandardu, a teda nemá vplyv na nerozdelený zisk.
Finančné nástroje klasifikované ako úvery a pohľadávky podľa IAS 39 budú vykazované v amortizovanej hodnote podľa IFRS 9.
V súlade s úmyslom manažmentu sú všetky finančné aktíva držané v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je držať
finančný majetok za účelom inkasovania dohodnutých peňažných tokov, a nie za účelom dosiahnutia zisku zo zmeny reálnej
hodnoty. Prípadné predaje sa týkajú len pohľadávok po splatnosti, ktoré neboli vymožené inkasnými agentúrami. Takéto
nepravidelné predaje sa nepovažujú za porušenie cieľa tohto obchodného modelu. Čo sa týka zmluvných peňažných tokov,
nebolo identifikované porušenie kritéria SPPI (zmluvné peňažné toky predstavujú iba platbu istiny a úrokov z dlžnej sumy),
a teda všetky finančné aktíva spĺňajú podmienku vykazovania v amortizovanej hodnote.
Deriváty sa budú naďalej vykazovať v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.
 Zníženie hodnoty: Štandard zaviedol nový model pre účtovanie o znehodnotení finančných nástrojov, založený na očakávaných
stratách, ktorý vyžaduje skoršie vykázanie očakávaných úverových strát. Štandard stanovuje, aby účtovná jednotka zaúčtovala
očakávané úverové straty, a nie vzniknuté úverové straty, ako to bolo v prípade IAS 39. Na základe analýzy Skupina očakáva
nárast opravnej položky k pohľadávkam o približne 3 mil. EUR v súvislosti s finančnými aktívami vykazovanými v amortizovanej
hodnote. Dôsledkom toho sa odložený daňový záväzok zníži o 0,6 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 2,4 mil. EUR.
Dopad zo zavedenia nového modelu zníženia hodnoty na zmluvné aktívum, vykázaného v súlade s IFRS 15 Výnosy zo zmlúv zo
zákazníkmi, nie je významný.
 Účtovanie o zabezpečení: IFRS 9 zaviedol významne zmenený model pre účtovanie o zabezpečení s rozšírenými zverejneniami
ohľadne aktivít riadenia rizika. Nový model reprezentuje významné prepracovanie účtovania o zabezpečení, ktoré zosúladilo
účtovný pohľad a aktivity riadenia rizík, a umožnilo spoločnostiam lepšie zobrazenie týchto aktivít v ich účtovnej závierke.
Skupina nepoužíva zabezpečovacie účtovníctvo a ani neplánuje používať v blízkej budúcnosti.
Skupina aplikuje štandard od 1. januára 2018. Kumulatívny dopad z prechodu bude vykázaný ako úprava počiatočného stavu
vlastného imania v roku prvej aplikácie štandardu.
Údaje za minulé účtovné obdobie nebudú upravené, ale namiesto toho Skupina poskytne vysvetlenie k dôvodom zmien vo výkaze
o finančnej situácii a výkaze ziskov a strát za tento rok ako dôsledok prvej aplikácie IFRS 9.
 IFRS 15 štandard pre vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi, vydaný 28. mája 2014 a účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2018 a neskôr. Tento štandard nahrádza predchádzajúce štandardy výnosov: IAS 18, ktorý pokrýva zmluvy
o predaji tovaru a služieb a IAS 11, ktorý pokrýva zmluvy o zákazkovej výrobe. Základným princípom nového štandardu je, že sa
výnosy budú vykazovať v čase, keď sa kontrola nad produktom a službou prevedie na zákazníka. Štandard má významný vplyv na
vykazovanie výsledkov transakcií a finančnej situácii Spoločnosti.
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V závislosti od zavedeného obchodného modelu, nové ustanovenia upravujú predovšetkým nasledujúce oblasti:
 V prípade zmlúv s viacerými elementmi (napr. zmluva o mobilných službách plus telefón), pri ktorých je dodaný dotovaný
produkt na začiatku zmluvy, je väčšia časť protihodnoty priradená ku komponentu, ktorý bol vopred dodaný (telefón), a to si
vyžaduje skoršie vykazovanie výnosov. Toto bude viesť k vykazovaniu zmluvného aktíva - pohľadávky zo zmlúv so zákazníkmi,
ktorých existencia ešte nie je právne nárokovateľná, vo výkaze o finančnej situácii.
Súčasne to bude vo všeobecnosti viesť k vyšším výnosom z predaja výrobkov a tovaru a nižším výnosom z poskytnutých služieb.
Rozsah zmien vyplývajúcich s prvej aplikácie IFRS 15, ktoré sú popísané vyššie, teda vo veľkej miere závisia od toho, aký
obchodný model Skupina používa.
Skupina očakáva, že bude vykázané zmluvné aktívum v hodnote približne 46 mil. EUR, odložený daňový záväzok sa zvýši
o 9 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 37 mil. EUR k 1. januáru 2018.
 Budúca kapitalizácia a alokácia nákladov za provízie z predaja (náklady na získanie zákazníka) počas odhadovanej doby
udržania zákazníka. Nárast celkových aktív po prvej aplikácii štandardu v dôsledku kapitalizácie aktív z kontraktu a nákladov na
získanie zákazníka.
Skupina očakáva, že bude vykázané zmluvné aktívum v hodnote približne 21 mil. EUR, odložený daňový záväzok sa zvýši
o 4 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 17 mil. EUR k 1. januáru 2018.
 Výnosy budúcich období, t. j. neskoršie vykazovanie výnosov v prípadoch poskytnutia „významných práv“, ako ponúknutie
dodatočných zliav na budúce nákupy ďalších produktov.
Skupina neočakáva významný dopad z významných práv k 1. januáru 2018.
 V prípade nerovnomerného poskytnutia zliav na poplatok za službu v určitých mesiacoch zmluvy, pričom mesačná služba je
poskytovaná rovnomerne, by sa mal výnos zo služby vykazovať na rovnomernom základe.
Skupina očakáva, že bude vykázané zmluvné aktívum v hodnote približne 3 mil. EUR, odložený daňový záväzok sa zvýši
o 1 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 2 mil. EUR k 1. januáru 2018.
 Niektoré jednorazové poplatky (hlavne poplatok za pripojenie a aktiváciu, ktoré sa spravidla platia na začiatku zmluvy) nespĺňajú
definíciu oddeleného plnenia vyplývajúceho zo zmluvy, ale predstavujú preddavok na budúce služby.
Ako dôsledok tohto, Skupina očakáva, že bude vykázaný zmluvný záväzok v hodnote približne 5 mil. EUR, odložený daňový
záväzok sa poníži o 1 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 4 mil. EUR k 1. januáru 2018.
 Poskytnuté preddavky na fakturované služby majú za následok vznik zmluvného záväzku, ktorý sa rovnomerne rozpúšťa počas
doby minimálnej životnosti zmluvy.
Skupina očakáva, že bude vykázaný zmluvný záväzok v hodnote približne 14,6 mil. EUR a o rovnakú sumu budú ponížené
výnosy budúcich období k 1. januáru 2018.
 Pre účely určenia, či Skupina predáva produkty vo vlastnom mene (zodpovedný = hrubé výnosy) alebo v prospech iných
(zástupca = čisté výnosy), je nepravdepodobné, že budú nejaké výrazné zmeny.
Skupina sa rozhodla využiť možnosť pre zjednodušené prvotné uplatnenie štandardu, t.j. zmluvy, ktorých platnosť neskončí
do 1. januára 2018 budú účtované, ako keby boli od začiatku vykazované v súlade s IFRS 15. Očakávaný kumulatívny dopad
z prechodu je približne 69 mil. EUR a bude vykázaný ako úprava počiatočného stavu vlastného imania v roku prvej aplikácie
štandardu. Analýza ešte nie je ukončná a očakávaný dopad môže byť upravený.
Údaje za minulé účtovné obdobie nebudú upravené, ale namiesto toho Skupina poskytne vysvetlenie k dôvodom zmien vo výkaze
o finančnej situácii a výkaze ziskov a strát za tento rok ako dôsledok prvej aplikácie IFRS 15.
 IFRS 16 štandard pre vykazovanie, oceňovanie, prezentáciu a zverejňovanie lízingu, vydaný dňa 13. januára 2016 a účinný pre
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr.
V závislosti od zavedeného obchodného modelu, nové ustanovenia upravujú predovšetkým nasledujúce oblasti:
 Kým predtým bola povinnosť zverejňovať platby realizované za operatívny lízing v poznámkach k účtovnej závierke, odteraz sa
budú vyplývajúce práva a záväzky vykazovať vo výkaze o finančnej situácii ako práva užívať identifikovaný majetok a záväzok
z lízingu.
 Skupina očakáva po prvom uplatnení štandardu výrazný nárast v celkových aktívach z dôvodu nárastu záväzkov z lízingu, ako aj
podobne vysokého nárastu fixných aktív v dôsledku kapitalizácie práva užívať identifikovaný majetok. Nárast záväzkov z lízingu
povedie k súčasnému nárastu čistého zadlženia.
 Odteraz sa budú odpisy a úrokové náklady vykazovať vo výkaze ziskov a strát, namiesto lízingových nákladov. Toto povedie
k výraznému zlepšeniu ukazovateľa EBITDA a k podobnému nárastu čistých peňažných tokov z prevádzkových činností
vykázaného vo výkaze peňažných tokov.
 Z hľadiska prenajímateľa, nová definícia lízingu môže ovplyvniť počet položiek účtovaných ako lízing.
Celkový dopad bude analyzovaný v rámci projektu na implementáciu IFRS 16, ale spoľahlivý odhad kvantitatívneho dopadu
nebude možný, kým sa projekt nedokončí. Budúce minimálne splátky operatívneho prenájmu sú uvedené v Poznámke 26.
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3. RIADENIE FINANČNÉHO RIZIKA
Skupina je vystavená rôznym finančným rizikám. Vo svojom programe riadenia rizík sa Skupina sústreďuje na nepredvídateľnosť
finančných trhov a snaží sa minimalizovať potenciálne negatívne dopady na finančnú situáciu Skupiny.
Finančné nástroje, prostredníctvom ktorých Skupina riadi svoju likviditu, pozostávajú z peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, pôžičiek a termínovaných vkladov. Hlavným cieľom týchto nástrojov je riadiť likviditu Skupiny.
Skupina má zároveň aj ďalší finančný majetok a záväzky vo forme pohľadávok a záväzkov z obchodného styku a iných pohľadávok a
záväzkov, ktoré vznikajú z bežnej činnosti.
Hlavné riziká vyplývajúce z finančných nástrojov používaných Skupinou sú trhové riziko, riziko platobnej neschopnosti a riziko likvidity.
Oddelenie Treasury je zodpovedné za riadenie finančného rizika na základe smerníc schválených predstavenstvom a oddelením
Treasury skupiny Deutsche Telekom. Oddelenie Treasury spolupracuje s prevádzkovými zložkami Skupiny a s oddelením Treasury
skupiny Deutsche Telekom. Taktiež existujú interné smernice, ktoré pokrývajú špecifické oblasti ako je trhové riziko, riziko platobnej
neschopnosti, riziko likvidity, investovanie prebytočných prostriedkov a používanie derivátových finančných nástrojov.
3.1 Trhové riziko
Trhové riziko je riziko výkyvu reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančného nástroja z dôvodu zmien v trhových cenách.
Trhové riziko zahŕňa tri typy rizík: menové riziko, úrokové riziko a iné cenové riziko.
3.1.1 Menové riziko
Menové riziko predstavuje riziko výkyvu reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančného nástroja z dôvodu zmien výmenných
kurzov.
Skupina je vystavená menovému riziku vyplývajúcemu z medzinárodného prepojenia telefónnych liniek. Okrem toho je Skupina
vystavená menovému riziku vyplývajúcemu z investičných a prevádzkových výdavkov denominovaných v cudzích menách.
Pre všetky plánované, ale zatiaľ nepotvrdené peňažné toky v cudzích menách (riziko zo zatiaľ nepotvrdených plánovaných záväzkov)
na nasledujúcich 12 mesiacov (obdobie 12 mesiacov je priebežne posúvané) je aplikovaný zabezpečovací pomer minimálne 50%.
Skupina používa termínované vklady v cudzích menách na zabezpečenie rizík z takýchto plánovaných, ale zatiaľ nepotvrdených
záväzkov (Poznámka 18).
Pre účely kvantifikácie očakávaného menového rizika Skupina na priebežnej báze pripravuje krátkodobé predpovede peňažných
prostriedkov. Riadenie rizík v Skupine vyžaduje zabezpečenie každého peňažného toku denominovaného v cudzej mene, ktorého
ekvivalent prevyšuje sumu 250 tis. EUR.
Skupina je vystavená menovému riziku vyplývajúcemu predovšetkým zo zmien výmenných kurzov USD, pričom riziko týkajúce sa
finančného majetku a finančných záväzkov denominovaných v iných cudzích menách je nevýznamné.
V nasledovnej tabuľke je uvedená miera citlivosti zisku pred zdanením a vlastného imania Skupiny na 10% zhodnotenie alebo
znehodnotenie výmenného kurzu USD oproti EUR, pričom všetky ostatné premenné zostávajú nezmenené. Zmena vo výške 10%
predstavuje očakávania manažmentu vzhľadom na možné zmeny v kurzoch a používa sa pri internom vykázaní menového rizika v
súlade s platnými zásadami Treasury.
v tis. EUR

Zisk pred zdanením
Vlastné imanie

Znehodnotenie USD o 10%
Zhodnotenie USD o 10%
Znehodnotenie USD o 10%
Zhodnotenie USD o 10%

2017

2016

(265)
265
(210)
210

299
(299)
233
(233)
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3.1.2 Úrokové riziko
Výnosy a prevádzkové peňažné toky Skupiny nie sú významne ovplyvňované zmenami trhových úrokových sadzieb. V októbri 2008
Skupina uzavrela s materskou spoločnosťou DT AG rámcovú zmluvu o poskytnutí pôžičiek. V súčasnosti je Skupinou poskytnutá
pôžička spoločnosti DT AG vo výške 183 000 tis. EUR (2016: 180 000 tis. EUR) s fixnou úrokovou sadzbou (Poznámka 19). Zostatky
termínovaných vkladov v bankách k 31. decembru 2017 v hodnote 6 336 tis. EUR (2016: 4 422 tis. EUR) boli uzavreté pri fixnej
úrokovej miere (Poznámka 18).
3.1.3 Iné cenové riziko
Iné cenové riziko vzniká pri finančných nástrojoch napríklad z dôvodu zmien v cenách komodít alebo cenách akcií. Skupina
nedisponuje finančnými nástrojmi, na ktoré by mali významný vplyv zmeny v cenách komodít.
3.2 Riziko platobnej neschopnosti
Riziko platobnej neschopnosti predstavuje riziko, že jedna strana finančného nástroja spôsobí finančnú stratu inej strane tým, že zlyhá
pri plnení záväzku.
Skupina je vystavená riziku platobnej neschopnosti vyplývajúcemu z jej prevádzkových činností a určitých finančných činností.
Pravidlá Skupiny v oblasti riadenia rizika platobnej neschopnosti vymedzujú produkty, splatnosť produktov a limity pre jednotlivých
partnerov. Skupina eliminuje riziko platobnej neschopnosti jednotlivých finančných inštitúcií a emitentov cenných papierov určením
limitov na základe ratingov týchto inštitúcií publikovaných renomovanými ratingovými agentúrami. Tieto limity sú pravidelne
prehodnocované. Skupina je vystavená koncentrácii rizika platobnej neschopnosti pôžičkou poskytnutou spoločnosti DT AG
(Nemecko) vo výške 183 000 tis. EUR (2016: 180 000 tis. EUR).
Ratingy sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
v tis. EUR

Termínované vklady (Poznámka 18)
A2

v tis. EUR

Pôžičky (Poznámka 19)
Baa1

v tis. EUR

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (Poznámka 21)
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Bez ratingu

2017

2016

6 336
6 336

4 422
4 422

2017

2016

183 000
183 000

180 000
180 000

2017

2016

1 707
44 664
30 011
355
588
77 325

4 934
29 672
11 094
9 916
566
56 182

Okrem toho, úverové limity pre protistranu a maximálna doba splatnosti môžu byť znížené na základe odporúčania oddelenia
Treasury skupiny Deutsche Telekom pre zabezpečenie riadenia celkového rizika skupiny Deutsche Telekom. Riadenie rizika
platobnej neschopnosti Skupiny berie do úvahy rôzne indikátory rizík, napríklad hodnoty CDS, rating a negatívny vývoj ceny akcií
protistrany.
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Skupina tvorí opravnú položku z dôvodu zníženia hodnoty, ktorá predstavuje jej odhad možných strát z pohľadávok z obchodného
styku a iných pohľadávok. Tvorbou opravnej položky sú pokryté prípady individuálne významného rizika platobnej neschopnosti,
ako aj všeobecná strata z pohľadávok, pri ktorých sa zníženie hodnoty neposudzuje individuálne. Medzi objektívne dôkazy o
znížení hodnoty portfólia pohľadávok patria skúsenosti Skupiny s inkasom pohľadávok ako aj zmeny v internom a externom ratingu
zákazníkov.
Riziko platobnej neschopnosti týkajúce sa finančného majetku, ktorý pozostáva z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,
pôžičiek, termínovaných vkladov, pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok, vzniká z dôvodu neplnenia záväzkov
protistrany a jeho maximálna výška sa rovná účtovnej hodnote tohto finančného majetku.
Skupina posudzuje ku každému dňu výkazu o finančnej situácii svoje finančné investície, aby zistila, či existuje objektívny dôkaz
zníženia ich hodnoty. K zníženiu hodnoty finančnej investície dochádza vtedy, ak objektívny dôkaz naznačuje, že jedna alebo viac
udalostí malo negatívny vplyv na odhadované budúce peňažné toky z tejto investície. Významné finančné investície sa testujú
na zníženie hodnoty jednotlivo. Ostatné finančné investície sa posudzujú kolektívne v skupinách, ktoré majú vzhľadom na riziko
platobnej neschopnosti podobné vlastnosti. Strata zo zníženia hodnoty finančnej investície sa vypočíta ako rozdiel medzi účtovnou
hodnotou finančnej investície a súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou
úrokovou sadzbou. Všetky straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak dané
zrušenie možno objektívne prisúdiť udalosti, ktorá nastala až po vykázaní príslušnej straty zo zníženia hodnoty. Zrušenie straty zo
zníženia hodnoty sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát.
Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok:
V lehote splatnosti
bez zníženia
hodnoty

< 30 dní

31-90 dní

K 31. decembru 2017
Pohľadávky z obchodného styku
a iné pohľadávky

94 643

850

206

563

K 31. decembru 2016
Pohľadávky z obchodného styku
a iné pohľadávky

99 642

1 232

702

208

v tis. EUR

Po lehote splatnosti bez zníženia hodnoty
> 365 dní

So zníženou
hodnotou

Spolu

1 086

1 972

13 389

112 709

1 043

141

10 887

113 855

91-180 dní 181-365 dní

V rokoch 2017 a 2016 neboli tvorené žiadne opravné položky na individuálne významné pohľadávky z obchodného styku.
Pohľadávky z obchodného styku, ktoré boli k 31. decembru 2017 po lehote splatnosti a ich hodnota nebola znížená, sú vedené
voči dôveryhodným zmluvným partnerom s dobrou platobnou disciplínou. Manažment Skupiny je na základe predchádzajúcich
skúseností s platobnou disciplínou týchto zmluvných partnerov presvedčený, že nie je potrebné dodatočné zníženie hodnoty
pohľadávok. Manažment Skupiny je taktiež presvedčený, že v súčastnosti nie je potrebné tvoriť dodatočnú opravnú položku na
pohľadávky, ktoré sú v lehote splatnosti a ich hodnota nebola znížená.
Analýza citlivosti opravnej položky k nesplateným pohľadávkam je uvedená v Poznámke 14.
3.3 Riziko likvidity
Riziko likvidity predstavuje riziko, že spoločnosť bude mať ťažkosti pri plnení záväzkov súvisiacich s finančnými záväzkami, ktoré sú
vysporiadané peňažnými prostriedkami alebo iným finančným aktívom.
Pravidlá Skupiny na zníženie rizika likvidity definujú úroveň peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov, obchodovateľných
cenných papierov a úverových zdrojov, ktoré má Skupina k dispozícii, aby jej umožnili včas a v plnej miere plniť svoje záväzky.
Financovanie potrieb likvidity je založené na porovnaniach výnosov z peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov a
realizovateľných investícií s nákladmi na financovanie z úverových zdrojov, pričom vopred stanovené minimálne čiastky peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov a úverových zdrojov majú byť kedykoľvek k dispozícii.
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Prehľad splatností finančných záväzkov Skupiny na základe zmluvných nediskontovaných platieb:

v tis. EUR
K 31. decembru 2017
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
K 31. decembru 2016
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

Na požiadanie

Menej
ako 3 mesiace

3 až 12 mesiacov

> 1 rok

Spolu

3 196

125 144

17 511

4 707

150 558

6 211

120 230

19 901

7 118

153 460

Vzájomné započítanie finančného majetku a záväzkov
Prehľad vzájomne započítaného finančného majetku a záväzkov:
Brutto sumy

Vzájomné započítanie

Netto sumy

K 31. decembru 2017
Krátkodobý finančný majetok - Pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé finančné záväzky - Záväzky z obchodného styku

7 294
6 747

(4 896)
(4 896)

2 398
1 851

K 31. decembru 2016
Krátkodobý finančný majetok - Pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé finančné záväzky - Záväzky z obchodného styku

13 982
9 542

(6 951)
(6 951)

7 031
2 591

v tis. EUR

Účtovné postupy Skupiny vzťahujúce sa k vzájomnému započítavaniu sú uvedené v Poznámke 2.7.
3.4 Riadenie kapitálu
Cieľmi Skupiny pri riadení kapitálu je zabezpečiť nepretržité trvanie Skupiny, aby bolo možné poskytovať návratnosť akcionárovia
úžitok iným zúčastneným stranáma udržiavať optimálnu kapitálovú štruktúru pre dosahovanie zníženia nákladov kapitálu.
Manažment Spoločnosti predkladá vlastníkovi Spoločnosti (prostredníctvom Predstavenstva) na schválenie návrh na výplatu dividend
alebo na iné zmeny vo vlastnom kapitále Spoločnosti s cieľom optimalizovať kapitálovú štruktúru Skupiny. Toto možno dosiahnuť
predovšetkým úpravou sumy dividend vyplatenej akcionárovi, alebo prípadne vrátením kapitálu akcionárovi znížením základného
imania, emisiou nových akcií alebo predajom majetku s cieľom znížiť dlh. Skupina taktiež zohľadňuje aj relevantné smernice
materskej spoločnosti. V roku 2017 neboli vykonané žiadne zmeny v cieľoch, zásadách a postupoch.
Kapitálová štruktúra Skupiny sa skladá z vlastného imania akcionára, ktoré zahŕňa základné imanie, zákonný rezervný fond,
nerozdelený zisk a ostatné súčasti vlastného imania (Poznámka 21). Manažment Skupiny riadi kapitál meraný vlastným imaním
v hodnote 1 115 774 tis. EUR k 31. decembru 2017 (2016: 1 104 564tis. EUR).
3.5 Reálna hodnota
Ocenenia reálnou hodnotou sú zaradené do úrovní v hierarchii reálnych hodnôt nasledovne: (i) úroveň 1 sú ocenenia v kótovaných
cenách (neupravených) na aktívnych trhoch pre identické aktíva či záväzky, (ii) úroveň 2 predstavujú oceňovacie techniky používajúce
všetky pozorovateľné vstupy pre aktíva a záväzky, dostupné priamo (ceny) alebo nepriamo (odvodené od cien), a (iii) úroveň 3
predstavujú ocenenia, ktoré nie sú založené na pozorovateľných trhových dátach (nepozorovateľné vstupy). Manažment posudzuje
zaradenie finančných nástrojov do hierarchie reálnych hodnôt. Ak sú potrebné na ocenenie reálnou hodnotou významné úpravy
pozorovateľných vstupov, ocenenie je zaradené do úrovne 3. Stanovenie významu oceňovacích vstupov je posudzované vo vzťahu k
celkovému oceneniu reálnou hodnotou.
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3.5.1 Opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou
Opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou sú tie, ktoré sú vyžadované alebo povolené účtovnými štandardmi vo výkaze o finančnej
pozícii ku koncu každého účtovného obdobia. V rokoch 2017 a 2016 sa nevyskytli opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou.
3.5.2 Neopakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou
V rokoch 2017 a 2016 sa nevyskytli neopakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou.
3.5.3 Finančné aktíva a finančné záväzky, ktoré nie sú ocenené reálnou hodnotou
Reálne hodnoty ostatného finančného majetku a záväzkov sa ku dňu závierky blížia k ich účtovnej hodnote. Dlhodobé pohľadávky a
záväzky boli diskontované, okrem prípadov kedy je efekt diskontovania zanedbateľný.
3.6 Prehľad kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia
Prehľad kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia v súlade s IAS 39 je nasledovný:

v tis. EUR

AKTÍVA
Pôžičky a pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (Poznámka 14)
Termínované vklady (Poznámka 18)
Pôžičky (Poznámka 19)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (Poznámka 20)
ZÁVÄZKY
Finančné záväzky v amortizovanej hodnote
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Poznámka 23)
   Záväzky z obchodného styku
   Nevyfakturované dodávky
   Finančné záväzky
   Záväzky z finančného prenájmu
   Iné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Poznámka 23)
   Záväzok z put opcie

2017

2016

112 709
6 336
183 000
77 325

113 855
4 422
180 000
56 182

58 847
50 455
18 748
311
13 660

64 452
54 615
22 341
873

8 537

11 179
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4. VÝNOSY
v tis. EUR

Výnosy z pevnej siete
Výnosy z mobilnej siete
Koncové zariadenia
Systémové / IT riešenia
Ostatné

2017

2016

270 368
333 140
33 241
66 044
45 044
747 837

291 718
332 656
33 075
59 786
48 749
765 984

2017

2016

98 059
12 910
18 838
129 807

99 433
11 885
16 427
127 745

2017

2016

3 507
3 459

3 268
3 317

2017

2016

387
1 064
1 842
423
3 602
4 331
11 649

973
864
1 901
2 024
4 693
3 953
14 408

5. PERSONÁLNE NÁKLADY
v tis. EUR

Mzdové náklady
Náklady na dôchodkové programy so stanovenými príspevkami
Náklady na iné sociálne zabezpečenie

Počet zamestnancov ku koncu obdobia
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas obdobia

6. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY
v tis. EUR

Zisk z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, netto
Výnosy z predaného materiálu, netto
Výnosy z prenájmu priestorov
Zrušenie zníženia hodnoty dlhodobého hmotného majetku (Poznámka 11)
Výnosy z marketingových aktivít
Ostatné
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7. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
v tis. EUR

Opravy a údržba
Zriaďovacie služby
Marketing
Energie
Tlač a poštovné
Logistika
Nájmy a prenájmy
IT služby
Sprostredkovateľské provízie
Poplatky za frekvencie a ostatné poplatky Regulačnému úradu
Poplatky za poskytovaný obsah
Súdne a regulačné spory (Poznámka 22)
Poradenstvo
Náklady na nedobytné pohľadávky
Služby spojené s dodaním riešení pre zákazníkov
Poplatky platené skupine DT AG
Ostatné
Aktivácia vlastných nákladov

2017

2016

15 352
946
18 402
12 964
4 562
4 587
19 396
6 755
20 554
4 757
17 311
17 906
1 897
4 812
36 480
4 733
20 613
(20 001)
192 026

17 100
1 044
21 175
13 251
4 107
4 597
18 832
6 811
22 036
4 700
16 593
25 481
3 773
5 263
32 459
4 919
21 138
(13 994)
209 285

2017

2016

146
2 642
13
4
739
3 544

402
614
81
1 230
61
13
17
197
772
3 387

2017

2016

541
181
185
443
29
1 379

840
219
420
75
1 554

8. FINANČNÉ VÝNOSY
v tis. EUR

Zrušenie zníženia hodnoty investícií ocenených amortizovanými nákladmi
Zisk z predaja realizovateľných investícií (Poznámka 17)
Úroky z termínovaných vkladov a bankových účtov
Zníženie záväzku z put opcie (Poznámka 23)
Úroky z pôžičiek (Poznámky 19, 27)
Úroky z realizovateľných investícií
Úroky z finančného prenájmu
Kurzové zisky, netto
Ostatné

9. FINANČNÉ NÁKLADY
v tis. EUR

Dividendy vyplatené menšinovým vlastníkom spoločnosti PosAm
Kurzové straty, netto
Úrokové náklady z rezervy na zamestnanecké požitky
Úrokové náklady z ostatných dlhodobých rezerv
Bankové poplatky a ostatné finančné náklady
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10. DANE
Hlavné zložky dane z príjmov za roky končiace 31. decembra sú:
v tis. EUR

Náklad zo splatnej dane
Výnos z odloženej dane
Osobitný odvod z regulovaných odvetví
Daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát

2017

2016

39 289
(8 847)
7 168
37 610

34 878
(11 446)
3 456
26 888

Odsúhlasenie medzi vykázanou daňou z príjmov a teoretickou sumou, ktorá by vznikla pri použití zákonnej daňovej sadzby:
v tis. EUR

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov vypočítaná zákonnou sadzbou 21% (2016: 22%)
Dopad nezdaniteľných príjmov a daňovo neuznaných nákladov:
Náklady na súdne a regulačné spory
Ostatné daňovo neuznateľné položky, netto
Daňový nedoplatok / (daňový preplatok) týkajúci sa minulých rokov
Osobitný odvod z  regulovaných odvetví
Efekt zmeny sadzby dane z príjmov
Daň z príjmov pri efektívnej sadzbe 34% (2016: 29%)

2017

2016

110 534

93 614

23 212

20 595

3 727
765
2 738
7 168
37 610

5 601
1 920
(212)
3 456
(4 472)
26 888

Zmena sadzby dane z príjmov z 22% na 21%, s účinnosťou od 1. januára 2017, mala vplyv na zníženie hodnoty odloženého
daňového záväzku vykázaného vo výške 4 472 tis. EUR v tejto účtovnej závierke s pozitívnym dopadom na daňový náklad vo výške
4 441 tis. EUR a na ostatný komplexný výsledok vo výške 31 tis. EUR.
Odložené daňové pohľadávky (záväzky) za rok končiaci 31. decembra možno priradiť k nasledovným položkám:

v tis. EUR

Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou
dlhodobého majetku
Rezerva na personálne náklady
Opravná položka k nedobytným pohľadávkam
Rezerva na odstupné
Záväzok z odchodného
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Ostatné
Odložený daňový záväzok, netto

1. januára
2017

Cez výkaz
ziskov a strát

Cez výkaz
komplexného
výsledku

31. decembra
2017

(111 217)
2 379
2 988
926
2 532
2 691
5 780
(93 921)

6 602
286
234
(598)
130
979
1 214
8 847

112
112

(104 615)
2 665
3 222
328
2 774
3 670
6 994
(84 962)
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v tis. EUR

Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou
dlhodobého majetku
Opravná položka k investíciám oceneným
amortizovanými nákladmi
Rezerva na personálne náklady
Opravná položka k nedobytným pohľadávkam
Rezerva na odstupné
Záväzok z odchodného
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Ostatné
Odložený daňový záväzok, netto

1. januára
2016

Cez výkaz
ziskov a strát

Cez výkaz
komplexného
výsledku

31. decembra
2016

(123 897)

12 680

-

(111 217)

2 269
2 752
3 312
1 008
2 363
2 248
4 350
(105 595)

(2 269)
(373)
(324)
(82)
(59)
443
1 430
11 446

228
228

2 379
2 988
926
2 532
2 691
5 780
(93 921)

Odložená daňová pohľadávka v sume 1 097 tis. EUR je vykázaná za dcérske spoločnosti DIGI, PosAm a Zoznam a odložený daňový
záväzok v sume 86 059 tis. EUR za ostatné spoločnosti. Skupina započítava odložené daňové pohľadávky a záväzky len vtedy, ak sa
tieto týkajú daní z príjmov vyberaných tým istým daňovým úradom jednej daňovej jednotky.
v tis. EUR

Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vysporiadaná do 12 mesiacov
Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vysporiadaná po viac ako 12 mesiacoch
Odložený daňový záväzok, ktorý bude vysporiadaný po viac ako 12 mesiacoch
Odložená daňová pohľadávka, netto

v tis. EUR

Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vysporiadaná do 12 mesiacov
Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vysporiadaná po viac ako 12 mesiacoch
Odložený daňový záväzok, ktorý bude vysporiadaný do 12 mesiacov
Odložený daňový záväzok, ktorý bude vysporiadaný po viac ako 12 mesiacoch
Odložený daňový záväzok, netto

2017

2016

1 180
5
(88)
1 097

1 253
8
(42)
1 219

2017

2016

11 010
6 933
(895)
(103 107)
(86 059)

10 241
5 808
(808)
(110 381)
(95 140)
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11. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

v tis. EUR

K 1. januáru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Zníženie hodnoty
Zrušenie zníženia hodnoty
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Pozemky,
budovy a
stavby

Káblové
vedenia,
káble a iné
vonkajšie
zariadenia

Telekomunikačné
zariadenia

Rádiové
a prenosové
zariadenia

176 231
(98 632)
77 599
4 556
(3 497)
(57)
(715)
1 199

1 009 356
(582 024)
427 332
12 032
(35 444)
(28)
3
6 887

505 488
(453 913)
51 575
2 941
(16 658)
(1)
161
(41)
5 514

269 859
(225 043)
44 816
4 854
(16 448)
(17)
12 782

331 798
(246 706)
85 092
9 485
(30 822)
(150)
236
(239)
19 321

56 515
(434)
56 081
51 754
23
(102)
(45 703)

2 349 247
(1 606 752)
742 495
85 622
(102 869)
(253)
423
(1 097)
-

177 163
(98 078)
79 085

1 028 028
(617 246)
410 782

490 098
(446 607)
43 491

208 368
(162 381)
45 987

324 938
(242 015)
82 923

62 385
(332)
62 053

2 290 980
(1 566 659)
724 321

Nedokončené
investície
vrátane
Ostatný preddavkov

Spolu

Dlhodobý hmotný majetok, okrem dopravných prostriedkov, je lokálne poistený do výšky 25 000 tis. EUR (2016: 25 996 tis. EUR). Škoda,
prevyšujúca lokálny limit, je poistená prostredníctvom programu DT AG globálne poistenie do výšky 700 000 tis. EUR. Skupina má pre všetky
dopravné prostriedky uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

v tis. EUR

K 1. januáru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Zníženie hodnoty
Zrušenie zníženia hodnoty
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Pozemky
a budovy

Káblové
vedenia,
káble a iné
vonkajšie
zariadenia

Telekomunikačné
zariadenia

Rádiové
a prenosové
zariadenia

186 179
(104 834)
81 345
3 038
(3 603)
(80)
(4 095)
994

994 087
(546 897)
447 190
10 043
(35 161)
(33)
1
(4)
5 296

599 883
(542 444)
57 439
3 616
(18 336)
(10)
1 934
(2)
6 934

319 391
(277 535)
41 856
6 398
(16 407)
12 969

330 303
(241 853)
88 450
9 524
(28 749)
(359)
52
(196)
16 370

50 741
(488)
50 253
48 586
37
(232)
(42 563)

2 480 584
(1 714 051)
766 533
81 205
(102 256)
(482)
2 024
(4 529)
-

176 231
(98 632)
77 599

1 009 356
(582 024)
427 332

505 488
(453 913)
51 575

269 859
(225 043)
44 816

331 798
(246 706)
85 092

56 515
(434)
56 081

2 349 247
(1 606 752)
742 495

v tis. EUR

Prírastky
Nepeňažné prírastky zo záväzku uviesť majetok do pôvodného stavu
Zmena stavu záväzkov za nákup dlhodobého hmotného majetku
Peňažné prostriedky použité na nákup dlhodobého hmotného majetku z investičných činností

Nedokončené  
investície
vrátane
Ostatný preddavkov

Spolu

2017

2016

85 622
(4 224)
2 656
84 054

81 205
(2 186)
1 618
80 637
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12. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

v tis. EUR

K 1. januáru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Presuny
K 31. decembru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Softvér

Licencie

Interne
vyvinutý
nehmotný
majetok

470 541
(433 135)
37 406
33 266
(34 347)
14 096

232 302
(111 315)
120 987
12 649
(26 597)
3 245

7 225
(3 038)
4 187
951
(719)
129

112 970
(3 000)
109 970
-

290 531
(243 274)
47 257
(22 186)
-

31 870
31 870
11 941
(17 470)

1 145 439
(793 762)
351 677
58 807
(83 849)
-

510 928
(460 507)
50 421

244 498
(134 214)
110 284

8 245
(3 697)
4 548

112 970
(3 000)
109 970

290 531
(265 460)
25 071

26 341
26 341

1 193 513
(866 878)
326 635

Goodwill

Zákaznícke
vzťahy

Ostatný

Spolu

Zákaznícke vzťahy vykázané pri kúpe kontrolného podielu v spoločnosti T-Mobile v decembri 2004 boli k 31. decembru 2017 plne
odpísané. Ich zostatková hodnota k 31. decembru 2016 bola 19 195 tis. EUR.
Zvyšná časť zákazníckych vzťahov bola vykázaná pri kúpe dcérskych spoločností DIGI a PosAm. Ich zostatková hodnota k 31. decembru
2017 je 25 071 tis. EUR.
Zostatková hodnota kategórie Ostatný obsahuje dlhodobý nehmotný majetok v obstaraní v sume 26 341 tis. EUR (2016: 31 870 tis. EUR).
Obstarávacia cena a zníženie hodnoty goodwillu sú uvedené v Poznámke 13.

v tis. EUR

K 1. januáru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Presuny
K 31. decembru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Softvér

Licencie

Interne
vyvinutý
nehmotný
majetok

446 459
(407 289)
39 170
18 643
(33 417)
13 010

226 036
(101499)
124 537
19 251
(22 805)
4

6 049
(2 457)
3 592
730
(604)
469

112 970
(3 000)
109 970
-

306 610
(237 167)
69 443
(22 186)
-

25 487
(27)
25 460
19 893
(13 483)

1 123 611
(751 439)
372 172
58 517
(79 012)
-

470 541
(433 135)
37 406

232 302
(111 315)
120 987

7 225
(3 038)
4 187

112 970
(3 000)
109 970

290 531
(243 274)
47 257

31870
31 870

1 145 439
(793 762)
351 677

Goodwill

Zákaznícke
vzťahy

Ostatný

Spolu

v tis. EUR

Prírastky
Prírastky uhradené z finančných činností (Poznámka 23)
Zmena stavu záväzkov zanákup dlhodobého nehmotného majetku
Peňažné prostriedky použité na nákup dlhodobého nehmotného majetku z investičných činností

2017

2016

58 807
(13 498)
(2 312)
42 997

58 517
(22 787)
2 137
37 867
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13. ZNÍŽENIE HODNOTY GOODWILLU
Pre účely testovania zníženia hodnoty bol goodwill nadobudnutý v podnikových kombináciách pridelený jednotlivým jednotkám
generujúcim peňažné toky k 31. decembru 2017 a 2016 nasledujúcim spôsobom:

v tis. EUR

Goodwill alokovaný na jednotky
generujúce peňažné toky
Zníženie hodnoty

T-Mobile

DIGI

PosAm

Zoznam
a Zoznam Mobile

Spolu

73 313
73 313

28 621
28 621

6 368
6 368

4 668
(3 000)
1 668

112 970
(3 000)
109 970

T-Mobile (Mobilný telekomunikačný biznis)
Goodwill bol vykázaný pri kúpe kontrolného podielu v spoločnosti T-Mobile v decembri 2004. Spätne získateľná hodnota jednotky
generujúcej peňažné toky bola určená prostredníctvom prognóz peňažných tokov vychádzajúcich z desaťročných finančných plánov,
ktoré predstavujú najlepší odhad manažmentu ohľadom predpokladov a očakávaní účastníkov trhu. Skupina používa pre prognózy
peňažných tokov obdobie 10 rokov, pretože doba návratnosti jej investícií v telekomunikačnej oblasti často presahuje obdobie 5
rokov. Peňažné toky plynúce po desiatom roku sa extrapolovali pomocou sadzby tempa rastu vo výške 1,5% (2016: 1,5%) a použitá
diskontná sadzba predstavovala 5,49% (2016: 5,31%). Stanovená sadzba tempa rastu neprevyšuje priemernú dlhodobú sadzbu
tempa rastu na trhu, na ktorom jednotka generujúca peňažné toky podniká. K ďalším kľúčovým predpokladom, na základe ktorých
manažment rozhodol o výške spätne získateľnej hodnoty jednotky generujúcej peňažné toky, patrí vývoj výnosov, nákladov na
získanie a udržanie si zákazníka, miera odlivu zákazníkov, výška kapitálových investícií a trhový podiel. Spätne získateľná hodnota
jednotky generujúcej peňažné toky, vypočítaná ako reálna hodnota znížená o náklady súvisiace s vyradením, prevyšuje jej účtovnú
hodnotu. Manažment je presvedčený, že akákoľvek reálne možná zmena v kľúčových predpokladoch, na ktorých je založená výška
spätne získateľnej hodnoty jednotky generujúcej peňažné toky, nebude mať za následok situáciu, kedy účtovná hodnota tejto
jednotky prevýši jej spätne získateľnú hodnotu.
DIGI, PosAm, Zoznam a Zoznam Mobile
Spätne získateľné hodnoty jednotiek generujúcich peňažné toky bola určená prostredníctvom prognóz peňažných tokov
vychádzajúcich zo štvorročných finančných plánov, ktoré boli schválené manažmentom a sú tiež používané na interné účely. Peňažné
toky plynúce po štvrtom roku sa extrapolovali pomocou sadzby tempa rastu vo výške 1,5% (2016: 1,5%). Stanovená sadzba tempa
rastu neprevyšuje priemernú dlhodobú sadzbu tempa rastu na trhu, na ktorom jednotky generujúce peňažné toky podnikajú.
Skupina používa nasledovné diskontné sadzby:

DIGI (TV biznis)
PosAm (Biznis IT systémových riešení)
Zoznam a Zoznam Mobile (Online biznis)

2017

2016

5,91%
6,45%
7,63%

5,79%
6,26%
7,41%

K ďalším kľúčovým predpokladom, na základe ktorých manažment rozhodol o výške spätne získateľných hodnôt jednotiek
generujúcich peňažné toky, patrívývoj výnosov, nákladov na získanie a udržanie si zákazníka, výška kapitálových investícií a trhový
podiel. V rokoch 2017 a 2016 spätne získateľné hodnoty jednotiek generujúcich peňažné toky, vypočítané ako reálna hodnota
znížená o náklady súvisiace s vyradením, prevyšovali ich účtovnú hodnotu. Manažment je presvedčený, že akákoľvek reálne možná
zmena v kľúčových predpokladoch, na ktorých je založená výška spätne získateľných hodnôt jednotiek generujúcich peňažné toky,
nebude mať za následok situáciu, kedy účtovné hodnoty týchto jednotiek prevýšia ich spätne získateľné hodnoty.
V roku 2011 účtovná hodnota jednotky generujúcej peňažné toky Zoznam a Zoznam Mobile prevýšila o 3 000 tis. EUR jej spätne
získateľnú hodnotu vypočítanú ako reálna hodnota znížená o náklady súvisiace s vyradením, a Skupina tak o rovnakú sumu znížila
hodnotu goodwillu.
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14. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ POHĽADÁVKY
v tis. EUR

Dlhodobé
Pohľadávky zo splátkového predaja
Pohľadávky z finančného prenájmu
Krátkodobé
Pohľadávky z obchodného styku
Iné pohľadávky
Pohľadávky z finančného prenájmu

2017

2016

201
1 445
1 646

673
567
1 240

109 686
570
807
111 063

111 535
436
644
112 615

Pohľadávky z obchodného styku sú vykázané v hodnote zníženej o opravnú položku vo výške 20 355 tis. EUR (2016: 19 609 tis. EUR).
Ak by percento tvorby opravnej položky vzrástlo o 1% pre každú skupinu omeškania (okrem pohľadávok s opravnou položkou vo
výške 100%), vzrástla by tvorba opravnej položky o 188 tis. EUR (2016: EUR 171 tis. EUR).
Pohyby opravnej položky k pohľadávkam so zníženou hodnotou voči tretím stranám boli nasledovné:
v tis. EUR

K 1. januáru
Tvorba počas roka, netto
Použitie
K 31. decembru

2017

2016

19 609
5 012
(4 266)
20 355

20 477
3 326
(4 194)
19 609

2017

2016

9 207
2 440
2 038
13 685

9 560
1 842
1 824
13 226

1 660
4 441
2 978
9 079

1 753
4 306
6 143
12 202

15. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A OSTATNÉ AKTÍVA
v tis. EUR

Dlhodobé
Vecné bremená
Náklady na získanie zákazníka
Ostatné náklady budúcich období
Krátkodobé
Náklady na získanie zákazníka
Ostatné náklady budúcich období
Ostatné aktíva
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16. ZÁSOBY
v tis. EUR

2017

2016

Materiál
Tovar

6 216
10 301
16 517

7 365
9 252
16 617

Zásoby sú vykázané v hodnote zníženej o opravnú položku vo výške 1 940 tis. EUR (2016: 1 774 tis. EUR). Tvorba opravnej položky
na zásoby v sume 576tis. EUR (2016: 880tis. EUR) je vykázaná v nákladoch na materiál a tovar.

17. REALIZOVATEĽNÉ INVESTÍCIE
v tis. EUR

K 1. januáru
Prírastky
Úbytky
Amortizácia úhrady nad nominál
Precenenie vykázané v ostatnom komplexnom výsledku
K 31. decembru

2017

2016

-

31 079
2 145
(33 065)
(147)
(12)
-

Skupina vlastnila bankový dlhopis, ktorý bol do roku 2015 vykázaný ako investícia ocenená amortizovanými nákladmi. Dlhopis
bol splatný v roku 2008. V decembri 2015 nadobudla účinnosť Dohoda o urovnaní medzi emitentom dlhopisu a veriteľmi. Na
základe Dohody o urovnaní zanikol nárok na plnenie z dlhopisu a Skupina začiatkom roka 2016 obdržala priznané nároky na
plnenie z Dohody o urovnaní: peňažné plnenie v sume 1 378 tis. EUR, zameniteľné zmenky v nominálnej hodnote 2 551 tis. GBP a
splatnosťou 15 rokov a 11 214 318 kusov akcií v nominálnej hodnote 11 214 tis. ISK. Zmenky a akcie boli v roku 2016 zaradené ako
realizovateľné investície. Zmenky a akcie boli v decembri 2016 predané so ziskom 614 tis. EUR (Poznámka 8).
Ostatné realizovateľné investície pozostávali zo štátnych dlhopisov, ktoré boli splatné v roku 2016. V roku 2016 Spoločnosť
preklasifikovala zisk 9 tis. EUR z ostatného komplexného výsledku do výkazu ziskov a strát.

18. TERMÍNOVANÉ VKLADY
v tis. EUR

Termínované vklady v bankách

2017

2016

6 336
6 336

4 422
4 422

Termínované vklady zahŕňajú vklady v bankách s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 3 mesiace od dátumu obstarania. Krátkodobé
termínované vklady s pôvodnou splatnosťou kratšou ako 3 mesiace od dátumu obstarania sú vykázané v rámci peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Ratingy sú uvedené v Poznámke 3.2.
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19. PÔŽIČKY
v tis. EUR

Pôžičky poskytnuté spoločnosti Deutsche Telekom AG

2017

2016

183 000
183 000

180 000
180 000

Pôžičky poskytnuté spoločnosti Deutsche Telekom AG neboli zabezpečené. Pôžičky otvorené k 31. decembru 2017 boli poskytnuté
v decembri 2017 a boli splatné v januári 2018 (2016: poskytnuté od augusta do decembra 2016, splatné od januára do marca 2017).
Úroky týkajúce sa pôžičiek boli v sume 13 tis. EUR (2016: 61 tis. EUR) (Poznámky 8, 27). Ratingy sú uvedené v Poznámke 3.2.

20. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
v tis. EUR

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

2017

2016

77 325
77 325

56 182
56 182

Peňažné prostriedky v bankách sa úročia pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou na základe denných bankových úrokových
sadzieb z vkladov. Krátkodobé investície sa realizujú na obdobie jedného dňa až troch mesiacov, pričom sú úročené príslušnými
sadzbami.  Ratingy sú uvedené v Poznámke 3.2.

21. VLASTNÉ IMANIE
Dňa 18. júna 2015 sa spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. stala jediným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom.
K 31. decembru 2017 mala spoločnosť Slovak Telekom schválených a vydaných 86 411 300 kmeňových akcií (2016: 86 411 300)
s menovitou hodnotou 10,00 EUR na akciu (2016: 10,00 EUR na akciu). Všetky emitované akcie boli upísané.
Zákonný rezervný fond je tvorený v súlade so slovenskými právnymi predpismi a nie je možné ho rozdeliť. Rezervný fond sa tvorí
z nerozdeleného zisku s cieľom pokryť možné budúce straty. V roku 2013, po rozdelení štatutárneho zisku za rok 2012, zákonný
rezervný fond dosiahol hranicu požadovanú slovenskými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Kategória Ostatné vo Výkaze zmien vo vlastnom imaní obsahuje zmeny vlastného imania z odchodného (Poznámka 22),
realizovateľných investícií (Poznámka 17) a plánu platieb na základe podielov.
Účtovná závierka Skupiny za rok končiaci 31. decembra 2016 bola schválená v mene predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom
dňa 16. marca 2017.
Dňa 27. apríla 2017 spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovak
Telekom schválila rozdelenie zisku za predchádzajúci rok vo forme dividend. V máji 2017 boli vyplatené celkové dividendy v sume
61 232 tis. EUR (2016: 69 743 tis. EUR), čo predstavovalo 0,71 EUR na akciu (2016: 0,81 EUR na akciu).
Schválenie rozdelenia zisku za rok 2017 sa uskutoční na riadnom valnom zhromaždení, ktoré bolo naplánované na apríl 2018.
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22. REZERVY
v tis. EUR

K 1. januáru 2017
Tvorba
Použitie
Rozpustenie
Presuny
Vplyv úrokov
K 31. decembru 2017
Dlhodobé
Krátkodobé

v tis. EUR

Dlhodobé
Krátkodobé

Súdne
a regulačné spory
(Poznámka 28)
28 511
972
(12 728)
(746)
(12 500)
3 509

Uvedenie majetku do
pôvodného stavu

Odstupné pre
zamestnancov

Zamestnanecké
požitky

Ostatné

Spolu

12 818
868
3 794
17 480

4 410
1 542
(3 784)
(606)
1 562

12 347
799
(21)
195
190
13 510

2 221
992
(955)
(65)
(66)
2 127

60 307
5 173
(17 488)
(1 222)
(12 566)
3 984
38 188

3 509
3 509

17 480
17 480

1 562
1 562

13 510
13 510

1 081
1 046
2 127

32 071
6 117
38 188

2017

2016

32 071
6 117
38 188

26 145
34 162
60 307

Uvedenie majetku do pôvodného stavu
Skupina má povinnosť demontovať a odstrániť majetok a uviesť do pôvodného stavu prenajaté lokality súvisiace s umiestnením
základňových staníc (Poznámka 2.18). Príslušné dohody o prenájme môžu obsahovať ustanovenia predpisujúce povinnosť obnovy
prenajatej lokality na konci doby prenájmu, t.j. povinnosť uvedenia majetku do pôvodného stavu.
Odstupné pre zamestnancov
Reorganizácia činností Skupiny mala v roku 2017 za následok zníženie stavu zamestnancov o 198. Skupina očakáva, že v roku
2018 prepustí ďalších 74 zamestnancov z dôvodu prebiehajúceho programu reorganizácie. Manažment stanovil a schválil podrobný
formálny plán, ktorý upresňuje počet zamestnancov, ktorí budú prepustení, ich umiestnenie a pozície, a tento plán bol oznámený
odborovým organizáciám. Výška odstupného, ktoré bude vyplatené za ukončenie zamestnaneckého pomeru, bola vypočítaná podľa
kolektívnej zmluvy. Vyplatenie odstupného pre zamestnancov sa očakáva do dvanástich mesiacov odo dňa, ku ktorému je zostavená
účtovná závierka a je vykázané v plnej výške v bežnom účtovnom období. V roku 2017 Skupina vykázala v personálnych nákladoch
náklady na odstupné v sume 5 082 tis. EUR (2016: 3 765 tis. EUR).
Odchodné a odmeny pri životných jubileách
Skupina poskytuje programy požitkov všetkým zamestnancom. Rezerva sa tvorí na záväzky týkajúce sa odchodného a odmien pri
životných jubileách. Jednorazové odchodné závisí od naplnenia stanovených podmienok zo strany zamestnancov na odchod do
dôchodku a odmeny pri životných jubileách závisia od počtu odpracovaných rokov v Skupine. Výška nároku na uvedené požitky sa
stanovuje z mesačnej mzdy príslušného zamestnanca alebo ako stanovená suma.
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v tis. EUR

Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov
K 1. januáru 2017
Náklady na súčasné služby
Nákladové úroky
Vyplatené požitky
Precenenie z definovaných plánov požitkov
Zisk z redukcie
K 31. decembru 2017

v tis. EUR

Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov
K 1. januáru 2016
Náklady na súčasné služby
Nákladové úroky
Vyplatené požitky
Precenenie z definovaných plánov požitkov
Zisk z redukcie
K 31. decembru 2016

Odchodné

Odmeny pri
životných jubileách

Spolu

12 057
775
185
(9)
533
(331)
13 210

290
24
5
(12)
(7)
300

12 347
799
190
(21)
526
(331)
13 510

Odchodné

Odmeny pri
životných jubileách

Spolu

10 739
704
219
(14)
1 177
(768)
12 057

284
18
6
(16)
(2)
290

11 023
722
225
(30)
1 175
(768)
12 347

Precenenia z definovaných plánov požitkov týkajúce sa odchodného v sume 533 tis. EUR pozostávajú z úprav založených
na skúsenostiach v sume 624 tis. EUR, čiastočne nettované zmenou finančných predpokladov v sume 11 tis. EUR a zmenou
demografických predpokladov v sume 80 tis. EUR.
Zisk z redukcie v sume 331 tis. EUR vyplýva hlavne zo zníženia počtu zamestnancov, ktorí boli zahrnutí do programu požitkov
z odchodného, ku ktorému došlo v roku 2017 alebo bolo ohlásené na rok 2018. Okrem zisku z redukcie nedošlo v roku 2017
k žiadnym iným úpravám podmienok na vyplácanie odchodného, ktoré by si vyžadovali úpravu nákladov na minulé služby.
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité pri stanovovaní záväzkov z definovaných požitkov a efektu z redukcie za rok 2017
zahŕňajú diskontnú sadzbu 1,58% (2016: 1,56%). Očakávané náklady za rok 2017 boli stanovené na základe diskontnej sadzby
platnej ku začiatku účtovného obdobia vo výške 1,56% (2016: 2,07%). Priemerný vek odchodu do dôchodku je 62 rokov (2016:
62 rokov). Očakávaná dlhodobá miera rastu nominálnych miezd je 2,0% (2016: 2,0%) s nevýznamnými úpravami pre prvé tri roky.
Zostávajúca vážená priemerná doba trvania záväzku zo stanovených požitkov je 13,3 roka (2016: 13,0 roka).
Analýza citlivosti hlavných poistno-matematických predpokladov k 31. decembru 2017 a 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

v tis. EUR

Zmena poistno-matematických predpokladov:
Zmena úrokovej miery o +100 bázických bodov / -100 bázických bodov
Zmena nominálnych miezd o +0,50% / -0,50%
Zmena v dĺžke životnosti o +1 rok / -1 rok

(Pokles) / nárast výšky rezervy na odchodné
2017
2016
(1 559) / 1 786
858 / (810)
16 / (18)

(1 442) / 1 655
795 / (749)
14 / (15)
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23. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ ZÁVÄZKY
2017

2016

4 098
62
547
4 707

7 118
7 118

58 847
50 455
8 537
14 650
249
13 113
145 851

64 452
54 615
11 179
15 223
873
146 342

v tis. EUR

Dlhodobé
Finančné záväzky
Záväzky z finančného prenájmu
Iné záväzky
Krátkodobé
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzok z put opcie
Finančné záväzky
Záväzky z finančného prenájmu
Iné záväzky

Odsúhlasenie peňažných prostriedkov použitých na finančné činnosti:

v tis. EUR

Finančné záväzky k 1. januáru
Prírastky (Poznámka 12)
Peňažné prostriedky použité na finančné činnosti
Kurzové rozdiely
Finančné záväzky k 31. decembru

2017

2016

22 341
13 498
(16 591)
(500)
18 748

13 751
22 787
(14 291)
94
22 341

24. OSTATNÉ ZÁVÄZKY A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
v tis. EUR

Dlhodobé
Výnosy budúcich období
Krátkodobé
Výnosy budúcich období
Záväzky voči zamestnancom
Ostatné daňové záväzky
Ostatné záväzky

2017

2016

5 589
5 589

3 380
3 380

35 806
21 629
10 154
5 487
73 076

36 062
20 558
9 983
4 913
71 516

2017

2016

115
1 531
(1 531)
115

89
1 488
(1 462)
115

Suma záväzkov voči zamestnancom zahŕňa záväzky zo sociálneho fondu:
v tis. EUR

K 1. januáru
Tvorba
Čerpanie
K 31. decembru
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25. ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY
Zmluvné záväzky Skupiny boli nasledovné:
v tis. EUR

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Obstaranie služieb a zásob

2017

2016

57 882
5 622
100 366
163 870

27 540
9 115
70 110
106 765

2017

2016

17 946
34 981
10 446
63 373

21 074
37 291
14 365
72 730

26. OPERATÍVNY LÍZING – SKUPINA AKO NÁJOMCA
Budúce minimálne splátky operatívneho prenájmu sú nasledovné:
v tis. EUR

Operatívny prenájom splatný do jedného roka
Operatívny prenájom splatný o viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov
Operatívny prenájom splatný o viac ako päť rokov

Potenciálne predĺženie zmlúv na operatívny prenájom nie je v tabuľke zahrnuté.
V roku 2013 Skupina uzatvorila zmluvu na operatívny nájom priestorov na dobu 10 rokov. Skupina má právo (opciu) predĺžiť dobu
nájmu o dva roky a toto právo môže využiť aj opakovane, najviac však päťkrát. Nájomné sa od roku 2015 každoročne zvýši v súlade
s indexom rastu spotrebiteľských cien pre Eurozónu, maximálne však o 3,5% ročne.

27. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
v tis. EUR

DT AG
Ostatné spoločnosti v skupine
DT AG

Pohľadávky
2017
2016

Záväzky
2017
2016

Predaj a výnosy
2017
2016

Nákupy
2017
2016

Zmluvné záväzky
2017
2016

187 815

188 019

7 752

8 635

3 986

5 077

8 712

6 732

168

2 403

6 476
194 291

4 361
192 380

8 616
16 368

6 029
14 664

22 653
26 639

13 331
18 408

21 646
30 358

11 125
17 857

14 746
14 914

2 365
4 768

Skupina obchoduje so svojou hlavnou materskou spoločnosťou Deutsche Telekom AG a s jej dcérskymi spoločnosťami, pridruženými
spoločnosťami a spoločnými podnikmi. Obchodné transakcie sa týkajú hlavne telefónnych hovorov a inej komunikácie, ktorá
prechádza sieťami spriaznených osôb. Ostatné transakcie zahŕňajú dátové služby, služby v oblasti riadenia a poradenstva, iné služby
a nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Skupina nakúpila od spriaznených osôb dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok v sume 1 124 tis. EUR (2016: 324 tis. EUR).
V roku 2017 Skupina poskytla spoločnosti Deutsche Telekom AG krátkodobú pôžičku v sume 183 000 tis. EUR (2016: 180 000 tis.
EUR). Úroky, týkajúce sa tejto pôžičky, dosiahli výšku 13 tis. EUR (2016: 61 tis. EUR) (Poznámky 8, 19).

67

03 Finančné vÝsledky
Konsolidovaná účtovná závierka

V roku 2016 Skupina podpísala zmluvu na ICT služby na obdobie 80 mesiacov so spoločnosťou T-Systems International GmbH
(„TSI“). V rámci tejto zmluvy Skupina vystupuje ako hlavný subdodávateľ reštrukturalizácie komunikačnej siete Allianzu vo vybraných
krajinách. Subdodávateľmi Skupiny sú dcérske spoločnosti skupiny DT AG v prislúchajúcich krajinách. Celková hodnota zmluvy
predstavuje sumu 41 537 tis. EUR. V roku 2017 Skupina vykázala výnosy voči TSI vo výške 4 829 tis. EUR (2016: 1 614 tis. EUR),
výnosy voči iným dcérskym spoločnostiam skupiny DT AG vo výške 274 tis. EUR (2016: 117 tis. EUR) a náklady voči dcérskym
spoločnostiam skupiny DT AG v sume 3 898 tis. EUR (2016: 1 250 tis. EUR).
Deutsche Telekom, ako hlavná materská spoločnosť kontrolujúca Slovak Telekom, je spriaznenou osobou Nemeckej spolkovej
republiky. V rokoch 2017 a 2016 spoločnosť Slovak Telekom neuskutočnila žiadnu individuálne významnú transakciu s Nemeckou
spolkovou republikou alebo spoločnosťami, ktoré by Nemecká spolková republika kontrolovala, spoločne kontrolovala alebo v nich
mala podstatný vplyv.
Odmeny kľúčových členov manažmentu
Medzi kľúčových členov manažmentu, k 31. decembru 2017 spolu 15 (2016: 16), patria členovia výkonného manažmentu,
predstavenstva a dozornej rady.
Od 1. júla 2016 majú spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic a.s. spoločný výkonný manažment. Všetci členovia
manažmentu sú zodpovední za obchodné a manažérske aktivity spoločností na slovenskom aj českom trhu. Počet členov kľúčového
manažmentu zahŕňa všetkých členov výkonného manažment bez ohľadu na to, či sú zamestnancami spoločnosti Slovak Telekom
alebo spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Tabuľka nižšie zahŕňa iba odmeny kľúčových členov manažmentu za spoločnosť
Slovak Telekom.
v tis. EUR

Krátkodobé zamestnanecké požitky
Požitky z dôchodkových programov so stanovenými príspevkami
Plán platieb na základe podielov

v tis. EUR

Výkonný manažment
Predstavenstvo
Dozorná rada

2017

2016

2 316
52
15
2 383

1 748
31
7
1 786

2017

2016

2 352
15
16
2 383

1 760
7
19
1 786

Odmeny výkonného manažmentu zahŕňajú sumu 8 tis. EUR (2016: 47 tis. EUR), použitú na súkromné účely členov, ktoré boli
vyúčtované Skupine.
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28. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
Právne a regulačné spory
Dňa 17. októbra 2014 Európska komisia Spoločnosti zaslala rozhodnutie o porušení v prípade AT 39.523 (ďalej len „Rozhodnutie“).
Podľa Rozhodnutia je Spoločnosť (a DT AG, ako materská spoločnosť) zodpovedná za porušenie súťažného práva (stláčanie marže
a odmietnutie prístupu) vo vzťahu k účastníckym vedeniam v období od 12. augusta 2005 do 31. decembra 2010, za čo bola
spoločnosti DT AG spoločne a nerozdielne so Spoločnosťou uložená pokuta vo výške 38 838 tis. EUR. Spoločnosť podala dňa 26.
decembra 2014 proti Rozhodnutiu žalobu Súdnemu dvoru Európskej únie. Spoločnosťuhradila pokutu v januári 2015.
Po vydaní Rozhodnutia Európskej komisie podali traja konkurenti Spoločnosti v roku 2015 na všeobecnom súde v Bratislave žalobu
voči Spoločnosti, jeden z nich žalobu v roku 2017 zobral späť. Ďalšia žaloba na náhradu škody bola podaná v roku 2017. Tieto žaloby
požadujú náhradu škody, ktorá im údajne mala vzniknúť v dôsledku zneužitia dominantného postavenia na trhu spoločnosťou Slovak
Telekom, ktoré Európska komisia popísala vo svojom rozhodnutí a dosahujú sumu 174 008 tis. EUR plus úroky. Ďalší konkurenti
Spoločnosti, ktorí sa domnievajú, že im vznikla škoda v dôsledku konania Spoločnosti v čase trvania porušenia, sa môžu rozhodnúť
podať ďalšie žaloby o náhradu škody.
V roku 2009 Protimonopolný úrad SR („PMÚ SR“) uložil Spoločnosti pokutu vo výške 17 453 tis. EUR za zneužívanie dominantného
postavenia prostredníctvom stláčania marže a viazania produktov na niekoľkých relevantných trhoch (hlasové a dátové služby a
služby prístupu k pevnej sieti). Spoločnosť podala v roku 2009 proti tomuto rozhodnutiu na Krajský súd v Bratislave žalobu na súdne
preskúmanie. V januári 2012 Krajský súd zrušil napadnuté rozhodnutie PMÚ SR. Rozsudok Krajského súdu bol následne Najvyšším
súdom na základe odvolania PMÚ SR vo februári 2014 zrušený a Krajský súd v júni 2017 potvrdil rozhodnutie PMÚ SR. Pokuta v
sume 17 453 tis. EUR bola uhradená v októbri 2017. Spoločnosť podala kasačnú sťažnosť.
V roku 2013 dvaja konkurenti podali žalobu proti Spoločnosti, ktorou sa domáhajú náhrady škody údajne vyplývajúcej z konania
Spoločnosti na základe rozhodnutia PMÚ SR. Tretí konkurent podal obdobnú žalobu v roku 2015. Navrhovatelia tvrdia, že v dôsledku
uvedeného konania utrpeli škodu vo výške 137 667 tis. EUR plus úroky. Všetky tri konania na prvostupňovom Okresnom súde
Bratislava II sú momentálne prerušené do skončenia súdneho prieskumu podkladových rozhodnutí PMÚ SR.V jednom z konaní podal
žalobca návrh na pokračovanie v konaní.
Skupina je účastníkom ďalších súdnych a regulačných konaní v rámci bežného podnikania.
K 31. decembru 2017 Spoločnosť vykázala rezervy k známym a kvantifikovateľným rizikám vzťahujúcim sa na spory voči Spoločnosti,
ktoré predstavujú najlepší možný odhad súm, u ktorých je viac pravdepodobné ako nie, že budú zaplatené. Aktuálne výšky plnení, ak
vôbec dôjde k ich plneniu, sú závislé na množstve rôznych okolností, ktoré nastanú v budúcnosti, a ktorých výsledok je neistý, a preto
výška rezervy sa môže v budúcnosti zmeniť.

29. POPLATKY AUDÍTOROM
V roku 2017 boli Skupine poskytnuté audítorskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko,s.r.o. služby auditu v sume
349 tis. EUR (2016: 307 tis. EUR), služby daňového poradenstva v sume 4 tis. EUR a ostatné neaudítorské služby v sume 548 tis. EUR
(2016: 80 tis. EUR).
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30. UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI
Dňa 25. januára 2018 dcérska spoločnosť Slovak Telekomu, spoločnosť PosAm, obstarala 100% podiel v spoločnosti Commander
Services s.r.o. za protihodnotu 5 000 tis. EUR. Hlavnou činnosťou novej dcérskej spoločnosti je GPS monitoring motorových vozidiel.
Finančné dopady tejto transakcie neboli k 31. decembru 2017 vykázané. Prevádzkové výsledky a majetok a záväzky nadobudutej
spoločnosti budú konsolidované odo dňa akvizície.
Nákupná protihodnota
Poskytnutá protihodnota pozostáva z nasledovných častí:
v tis. EUR

Uhradená hotovosť
Podmienená protihodnota

2018
3 507
1 493
5 000

Predbežne stanovené neauditované hodnoty majetku a záväzkov spoločnosti Commander Service s.r.o. ku dňu akvizície sú
nasledovné:
v tis. EUR

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Dlhodobý hmotný majetok
Zásoby
Pohľadávky a ostatné aktíva
Záväzky
Nadobudnuté identifikovateľné čisté aktíva
K tomu: goodwill
Nadobudnuté čisté aktíva

339
407
400
640
(520)
1 266
3 734
5 000

Neočakáva sa, že bude goodwil odpočitateľnou položkou pre daňové účely.
Podmienená protihodnota
Podmienená protihodnota v sume 1 493 tis. EUR by mala byť uhradená v troch splátkach. Prvá splátka v sume 493 tis. EUR by
nemala byť uhradená neskôr ako dva mesiace po uzavretí transakcie a mala by byť upravená o čistú hotovosť alebo dlh a o zmenu
pracovného kapitálu. Druhá splátka v sume 750 tis. EUR a tretia splátka v sume 250 tis. EUR by nemala byť uhradená neskôr ako
12 resp. 24 mesiacov po uzavretí transakcie a bude upravená o naplnené riziká a o vplyv finančných výsledkov vo finančných rokoch
2018 a 2019 (výnosové ciele a ciele prírastku hotovosti).
Nevykázané a nedostupné informácie
V čase schválenia finančných výkazov Skupina ešte nemala k dispozícií kompletné účtovné informácie k akvizícií spoločnosti  
Commander Services s.r.o. Najmä reálne hodnoty majetku a záväzkov vykázané vyššie boli stanovené iba predbežne, nakoľlko
nezávislé ocenenia ešte neboli ukončené. Taktiež ešte nie je možné poskytnúť detailé informácie o každej skupine nadobudnutých
pohľadávok a podmienených záväzkov nadobudnutej spoločnosti.
Po súvahovom dni nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31. decembru 2017.
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73

74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

Poznámky

2017

2016

Výnosy

4

684 036

701 876

Personálne náklady
Materiál a tovar
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty
Prepojovacie a iné poplatky operátorom
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady

5

(114 023)
(85 496)
(174 621)
(54 721)
19 119
(172 243)

(112 829)
(93 859)
(171 078)
(72 550)
20 882
(188 726)

102 051

83 716

1 460
(920)

3 089
(709)

540

2 380

102 591

86 096

(35 954)

(24 864)

66 637

61 232

v tis. EUR

11, 12
6
7

Prevádzkový zisk
Finančné výnosy
Finančné náklady

8
9

Finančný výsledok, netto
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov

10

Zisk za účtovné obdobie

Účtovná závierka na stranách 74 až 112 bola schválená dňa 15. marca 2018 v mene predstavenstva Spoločnosti a podpísaná v mene
predstavenstva Spoločnosti jej zástupcami:

............................................................
Ing. Miroslav Majoroš
Predseda predstavenstva

...........................................................
Darja A. Dodonova
Člen predstavenstva

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Individuálnej účtovnej závierky
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VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

Poznámky

2017

2016

66 637

61 232

-

(9)

-

(9)

(533)
112

(1 177)
228

(421)

(949)

Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie, po zohľadnení dane

(421)

(958)

Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom, po zohľadnení dane

66 216

60 274

v tis. EUR

Zisk za účtovné obdobie
Ostatný komplexný výsledok
Strata z precenenia realizovateľných investícií
Ostatný komplexný výsledok recyklovateľný ako zisk alebo strata
v nasledujúcich obdobiach, po zohľadnení dane

18

Strata z precenenia definovaných plánov požitkov
Odložený daňový výnos
Ostatný komplexný výsledok nerecyklovateľný ako zisk alebo strata
v nasledujúcich obdobiach, po zohľadnení dane

23
10

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Individuálnej účtovnej závierky
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VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
K 31. DECEMBRU
Poznámky

2017

2016

AKTÍVA
Dlhodobý majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Podiely v dcérskych spoločnostiach
Iné pohľadávky
Náklady budúcich období a ostatné aktíva

11
12
14
15
16

714 929
256 436
69 158
1 634
13 555
1 055 712

731 096
278 814
69 098
1 240
13 091
1 093 339

Krátkodobý majetok
Zásoby
Termínované vklady
Pôžičky
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Náklady budúcich období a ostatné aktíva
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

17
19
20
15
16
21

15 904
6 336
183 000
102 930
8 082
49 615
365 867
1 421 579

16 230
4 422
180 000
104 610
11 250
36 959
353 471
1 446 810

22
22

864 113
172 823
(2 833)
66 637
1 100 740

864 113
172 823
(2 350)
61 232
1 095 818

10
23
24
25

80 905
32 047
2 730
5 362
121 044

89 393
26 106
5 440
3 208
124 147

23
24
25

4 392
127 357
65 788
2 258
199 795
320 839
1 421 579

32 062
127 342
64 441
3 000
226 845
350 992
1 446 810

v tis. EUR

AKTÍVA SPOLU
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Ostatné
Nerozdelený zisk a zisk za účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky
Odložená daň
Rezervy
Iné záväzky
Ostatné záväzky a výnosy budúcich období
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Ostatné záväzky a výnosy budúcich období
Záväzok z dane z príjmov
Záväzky spolu
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Individuálnej účtovnej závierky
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VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

v tis. EUR

Rok končiaci 31. decembra 2016
K 1. januáru 2016
Zisk za účtovné obdobie
Ostatný komplexný výsledok
Komplexný výsledok celkom
Transakcie s akcionármi:
Iné zmeny vo vlastnom imaní
Dividendy
K 31. decembru 2016
Rok končiaci 31. decembra 2017
K 1. januáru 2017
Zisk za účtovné obdobie
Ostatný komplexný výsledok
Komplexný výsledok celkom
Transakcie s akcionármi:
Iné zmeny vo vlastnom imaní
Dividendy
K 31. decembru 2017

Poznámky

22

22

Základné
imanie

Zákonný
rezervný fond

Ostatné

Nerozdelený
zisk

Vlastné imanie
spolu

864 113
-

172 823
-

(1 401)
(958)
(958)

69 744
61 232
61 232

1 105 279
61 232
(958)
60 274

864 113

172 823

9
(2 350)

(69 744)
61 232

9
(69 744)
1 095 818

864 113
-

172 823
-

(2 350)
(421)
(421)

61 232
66 637
66 637

1 095 818
66 637
(421)
66 216

864 113

172 823

(62)
(2 833)

(61 232)
66 637

(62)
(61 232)
1 100 740

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Individuálnej účtovnej závierky
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VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
ZA ROK KONČIACI 31. DECEMBRA

Poznámky

v tis. EUR

Prevádzkové činnosti
Zisk za účtovné obdobie
Úpravy o:
Odpisy a straty zo zníženia hodnoty
Úrokové výnosy, netto
Daň z príjmov
Zisk z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Výnosy z dividend od dcérskych spoločností
Ostatné nepeňažné položky
Zmena stavu rezerv
Zmeny stavu pracovného kapitálu:
Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok
Zmena stavu zásob
Zmena stavu záväzkov z obchodného styku a iných záväzkov
Peňažné toky z prevádzkových činností
Daň z príjmov zaplatená
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností
Investičné činnosti
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Prijaté dividendy
Zvýšenie základného imania v dcérskej spoločnosti
Príjmy z realizovateľných investícií
Poskytnuté pôžičky
Splatenie poskytnutých pôžičiek
Obstaranie termínovaných vkladov
Splatenie termínovaných vkladov
Prijaté úroky
Ostatné platby za investičné činnosti
Čisté peňažné prostriedky použité na investičné činnosti
Finančné činnosti
Vyplatené dividendy
Úhrada finančných záväzkov
Ostatné platby za finančné činnosti
Čisté peňažné prostriedky použité na finančné činnosti

11, 12
10
6
8, 28
23

11, 12
8, 28
14
18

22
24

2017

2016

66 637

61 232

174 621
(874)
35 954
(349)
(563)
6 588
(27 115)

171 078
(865)
24 864
(944)
(874)
1 751
24 392

(770)
(250)
3 849
257 728
(45 073)
212 655

(15 455)
(5 683)
10 993
270 489
(32 272)
238 217

(122 260)
1 611
563
(60)
(200 000)
197 000
(9 074)
6 469
170
(185)
(125 766)

(114 878)
5 448
874
35 057
(185 000)
50 000
(4 262)
31 430
1 319
(180 012)

(61 232)
(12 977)
(24)
(74 233)

(69 744)
(11 900)
(69)
(81 713)

Čisté zvýšenie / (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru

21

12 656
36 959

(23 508)
60 467

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru

21

49 615

36 959

Priložené Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Individuálnej účtovnej závierky
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Slovak Telekom, a.s. („Spoločnosť“ alebo „Slovak Telekom“) je akciová spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Slovenskej
republiky 1. apríla 1999. Sídlo Spoločnosti sa nachádza na Bajkalskej 28, 817 62 Bratislava. Identifikačné číslo (IČO) Spoločnosti je
35 763 469 a jej daňové identifikačné číslo (DIČ) je 202 027 3893. Prehľad akcionárov Spoločnosti je uvedený v Poznámke 22.
Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor. Svoje produkty a služby ponúka pod značkou Telekom prostredníctvom
pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. V oblasti pevných sietí je Spoločnosť najväčším poskytovateľom širokopásmového
internetu v krajine cez optické a metalické siete (FTTX, ADSL a VDSL). Ponúka digitálnu televíziu formou najmodernejšej IPTV a tiež
satelitnej technológie DVB-S2. V oblasti mobilnej komunikácie Spoločnosť poskytuje prístup na internet prostredníctvom niekoľkých
vysokorýchlostných technológií prenosu dát – GPRS/EDGE, UMTS FDD/HSDPA/HSUPA, FLASH-OFDM a LTE. Zákazníci spoločnosti
Slovak Telekom majú k dispozícii roamingové služby v sieťach mobilných operátorov v destináciách celého sveta. Spoločnosť Slovak
Telekom je považovaná za lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v najnáročnejšom segmente biznis zákazníkov, a to
z hľadiska rozsahu služieb, ako aj ich kvality.
Dňa 20. júna 2017 vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“) spoločnosti Slovak
Telekom rozhodnutie o pridelení licencie na poskytovanie bezdrôtových služieb vo frekvenčnom pásme 3700 MHz v Bratislave.
Licencia je platná do 31. decembra 2024. Týmto rozhodnutím bolo doplnené aktuálne portfólio frekvencií pridelených spoločnosti
Slovak Telekom: LTE licencia (pásma 800 MHz a 2600 MHz) platná do 31. decembra 2028, rozhodnutie pre prevádzkovanie služieb
mobilnej komunikácie vo frekvenčných pásmach 900 MHz a 1800 MHz platné do 31. decembra 2025 a UMTS licencia na frekvenčné
pásmo 2100 MHz (vrátane frekvenčného pásma 28/29 GHz pre vnútrosieťové spoje) platná do 31. augusta 2026.
Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017

PREDSTAVENSTVO
Predseda:
 Ing. Miroslav Majoroš
Podpredseda:
 Kerstin Günther (do 10. februára 2017)
 Guido Manfred Menzel (od 10. februára 2017)
Člen:
 Franco Musone Crispino (do 10. februára 2017)
 Darja A. Dodonova (od 10. februára 2017)

DOZORNÁ RADA
Predseda:
 Dr. Hans-Peter Schultz
Členovia:
 Ing. Denisa Herdová
 Miriam Kvočková (do 22. júna 2017)
 Dr. Henning Never
 Ing. Drahoslav Letko
 Konstantina Bata
 Lamia Tewaag (do 20. septembra 2017)
Deutsche Telekom Europe B.V. so sídlom na Stationsplein 8 K, Maastricht, Holandsko je materskou spoločnosťou Spoločnosti.
Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom” alebo “DT AG”), so sídlom na Friedrich Ebert Allee 140, Bonn, Nemecko je hlavná
materská spoločnosť skupiny, ktorej je Spoločnosť členom, a za ktorú sa zostavuje účtovná závierka skupiny. Konsolidovaná účtovná
závierka hlavnej materskej spoločnosti je sprístupnená v jej sídle, resp. na Okresnom súde Bonn HRB 6794, Nemecko.
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2. ÚČTOVNÉ POSTUPY
Základné účtovné postupy uplatňované pri vypracovaní tejto účtovnej závierky sú uvedené nižšie. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto
postupy boli konzistentne použité pre všetky vykázané roky.
2.1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená na základe princípu historických obstarávacích cien okrem prípadov, keď je uvedené inak.
Funkčnou menou Spoločnosti je euro („EUR“), účtovná závierka je zostavená v eurách a všetky vykázané hodnoty sú zaokrúhlené na
tisíce, ak nie je uvedené inak.
Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti a pokračovania jej činnosti v dohľadnej
budúcnosti.
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo vyžaduje aplikovanie istých kritických
účtovných odhadov. Zároveň sú pre jej zostavenie v súvislosti s aplikáciou účtovných postupov potrebné posúdenia manažmentu.
Oblasti, ktoré vyžadujú vyšší stupeň posúdenia alebo sú komplexné, alebo oblasti, pri ktorých sú posúdenia a odhady významné pre
individuálnu účtovnú závierku, sú popísané v Poznámke 2.19.
Vyhlásenie o zhode
Táto účtovná závierka je riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti a bola zostavená v súlade s Medzinárodnými
štandardmi pre finančné výkazníctvo a interpretáciami IFRIC prijatými Európskou úniou (“IFRS”). Aby čitateľ získal kompletné
informácie o finančnej situácii, o výsledkoch transakcií a o zmenách finančnej situácie v Spoločnosti a v jej dcérskych spoločnostiach,
je potrebné čítať túto účtovnú závierku spolu s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Konsolidovaná účtovná závierka pre rok končiaci 31. decembra 2017 bola pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre
finančné výkazníctvo a interpretáciami IFRIC prijatými Európskou úniou. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná k nahliadnutiu
v sídle Spoločnosti, na internetovej stránke Spoločnosti a v informačnom systéme verejnej správy (registri) spravovanom
Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
2.2 Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok je prvotne ocenený v obstarávacej cene bez výdavkov na bežné opravy. Po prvotnom vykázaní sa dlhodobý
hmotný majetok vykazuje v obstarávacej cene zníženej o zaúčtované oprávky a prípadnú opravnú položku vytvorenú z titulu zníženia
hodnoty majetku. Obstarávacia cena zahŕňa aj odhadovanú výšku nákladov na demontáž a odstránenie majetku a uvedenie danej
lokality do pôvodného stavu, ak príslušný záväzok spĺňa podmienky na vykázanie rezervy podľa IAS 37.
Obstarávacia cena zahŕňa všetky náklady, priamo vynaložené na dosiahnutie prevádzky schopného stavu majetku vzhľadom na
jeho zamýšľané použitie manažmentom. Obstarávacia cena v prípade telekomunikačných sietí zahŕňa všetky výdavky vrátane
interných nákladov priamo súvisiacich s výstavbou siete a zahŕňa platby dodávateľom, materiál a priame mzdy. Náklady na technické
zhodnotenie majetku sú zahrnuté do obstarávacej ceny príslušného majetku alebo zaúčtované ako osobitný majetok v prípade, že je
pravdepodobné, že Spoločnosť získa z tohto majetku budúce ekonomické úžitky a zároveň vie obstarávaciu cenu daného majetku
spoľahlivo oceniť. Zostatková cena nahrádzanej časti majetku je odúčtovaná. Všetky ostatné náklady na opravy a údržbu dlhodobého
hmotného majetku vrátane nákladov na menšie úpravy sa účtujú do nákladov vo výkaze ziskov a strát v čase ich vzniku.
Položka dlhodobého hmotného majetku sa odúčtuje pri jej vyradení alebo v momente, ak sa z jej použitia alebo predaja neočakávajú
žiadne budúce ekonomické úžitky. Akýkoľvek zisk alebo strata vznikajúca pri vyradení majetku (vypočítaná ako rozdiel medzi čistými
výnosmi z predaja a účtovnou hodnotou majetku) sa vykazuje v ostatných prevádzkových výnosoch alebo nákladoch vo výkaze
ziskov a strát v období, v ktorom sa majetok vyradil. Čistý výnos z predaja pozostáva tak z peňažnej odmeny ako aj z reálnej hodnoty
nepeňažnej odmeny.
Majetok sa odpisuje od jeho zaradenia do používania rovnomerne počas očakávanej doby životnosti majetku. Každá významná časť
položky dlhodobého hmotného majetku sa odpisuje samostatne.
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Doby životnosti sú pre jednotlivé kategórie dlhodobého hmotného majetku nasledovné:
Budovy a stožiare
Ostatné stavby
Káblové vedenia, káble a iné vonkajšie zariadenia
Telekomunikačné zariadenia
Rádiové a prenosové zariadenia
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

50 rokov
8 až 30 rokov
8 až 50 rokov
4 až 30 rokov
5 až 8 rokov
18 mesiacov až 30 rokov

Pozemky alebo nedokončené investície sa neodpisujú.
Zostatkové hodnoty a doby životnosti dlhodobého hmotného majetku sa na konci každého účtovného obdobia preverujú a podľa
potreby upravujú v súlade so štandardom IAS 8. Podrobnejšie informácie k skupinám majetkov, pri ktorých naposledy došlo k
zmenám životnosti, sú uvedené v Poznámke 2.19.
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa posudzuje vždy, keď udalosti alebo okolnosti naznačujú, že účtovná hodnota
nemusí byť spätne získateľná. Strata zo zníženia hodnoty majetku je vykázaná v sume, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje
jeho spätne získateľnú hodnotu. Spätne získateľná hodnota je určená buď ako reálna hodnota majetku, znížená o náklady na predaj,
alebo ako úžitková hodnota majetku, v závislosti od toho, ktorá je vyššia. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak už dôvody na jej
vykázanie neplatia.
2.3 Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykáže vtedy, keď nad ním Spoločnosť prevezme kontrolu, pričom prvotne
je ocenený v obstarávacej cene. Po prvotnom vykázaní sa nehmotný majetok vykazuje v obstarávacej cene, zníženej o zaúčtované
oprávky a prípadnú opravnú položku, vytvorenú v dôsledku zníženia hodnoty. Dlhodobý nehmotný majetok je testovaný na zníženie
hodnoty vždy, keď okolnosti naznačujú, že účtovná hodnota nemusí byť realizovateľná. S výnimkou goodwillu má dlhodobý nehmotný
majetok konečnú ekonomickú životnosť a odpisuje sa rovnomerne počas očakávanej doby životnosti. Zostatkové hodnoty a doby
životnosti nehmotného majetku sa na konci každého účtovného obdobia preverujú a podľa potreby upravujú v súlade so štandardom
IAS 8. Podrobnejšie informácie k skupinám majetkov, pri ktorých naposledy došlo k zmenám životnosti, sú uvedené v Poznámke 2.19.
Predpokladané doby životnosti sú pre jednotlivé kategórie dlhodobého nehmotného majetku nasledovné:
Softvér
Telekomunikačné licencie
Vysielacie licencie
Zákaznícke vzťahy

2 až 16 rokov
8 až 22 rokov
1 až 4 roky
13 rokov

Zisky alebo straty z vyradenia dlhodobého nehmotného majetku sa oceňujú ako rozdiel medzi čistým výnosom z predaja a účtovnou
hodnotou majetku a vykazujú sa v ostatných prevádzkových výnosoch alebo nákladoch vo výkaze ziskov a strát v období, kedy bol
majetok vyradený.
Softvér a licencie
Náklady na vývoj, ktoré priamo súvisia s dizajnom a testovaním jedinečných softvérových produktov, ktoré sú kontrolované
Spoločnosťou, sa vykážu ako dlhodobý nehmotný majetok, ak sú splnené nasledovné kritériá:
a) je technicky možné zabezpečiť vytvorenie použiteľného softvérového produktu;
b) manažment má v úmysle dokončiť vytvorenie softvérového produktu a následne plánuje jeho využitie alebo predaj;
c) existuje možnosť využitia alebo predaja softvérového produktu;
d) je preukázateľné akým spôsobom bude softvérový produkt generovať pravdepodobné budúce ekonomické úžitky;
e) existujú adekvátne technické, finančné a ostatné zdroje na dokončenie vývoja a na zabezpečenie využitia alebo predaja
softvérového produktu; a
f) náklady vynaložené na vývoj softvérového produktu je možné spoľahlivo oceniť.
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Priamo súvisiace náklady, ktoré sa kapitalizujú v súvislosti s vývojom softvérových produktov, zahŕňajú personálne náklady a podiel na
relevantných režijných nákladoch. Ostatné náklady, ktoré súvisia s vývojom softvéru, ale nespĺňajú kritériá pre kapitalizáciu, alebo ide
o náklady na údržbu softvéru, sa vykážu ako náklady v čase, kedy vzniknú. Pri obstarávaných softvérových licenciách sa kapitalizujú
všetky priamo priraditeľné náklady, ktoré boli vynaložené na ich získanie a uvedenie do prevádzky. Ide o náklady na vytvorenie, výrobu
a ostatnú prípravu softvéru, vrátane nákladov na technické zhodnotenie používaných aplikácií tak, aby bol softvér spôsobilý
na použitie spôsobom, aký bol zamýšľaný manažmentom.
Náklady vynaložené na získanie dlhodobých frekvenčných licencií sa kapitalizujú. Životnosti koncesií a licencií sa určujú na základe
podkladových zmlúv a odpisujú sa rovnomerne od momentu, kedy je ich možné začať využívať na komerčné účely až do skončenia
doby koncesie alebo do skončenia doby, na ktorú bola uzatvorená licenčná zmluva. Pri stanovení doby životnosti sa neberú do úvahy
možnosti predĺženia koncesnej alebo licenčnej zmluvy. Výška pravidelných licenčných poplatkov za hlavné frekvencie sa môže meniť
a preto nemôže byť spoľahlivo odhadnutá počas trvania licenčnej zmluvy. Pravidelné licenčné poplatky sú preto vykázané v ostatných
prevádzkových nákladoch v čase, kedy vzniknú. Pravidelné licenčné poplatky sú platené počas celej doby trvania platnosti licencie.
Spoločnosť účtuje o vysielacích licenciách ako o nehmotnom majetku, ak existuje nevypovedateľný záväzok za vysielacie práva
zaplatiť, ak neexistujú pochybnosti o dodaní vysielaného obsahu a obstarávacia cena sa dá spoľahlivo odhadnúť. Nakúpené
vysielacie licencie sa oceňujú v obstarávacej cene. Ak v zmluve nie je pevne stanovená cena, Spoločnosť použije najlepší odhad na
určenie poplatku počas doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Životnosť vysielacích licencií sa určuje na základe podkladových
zmlúv a odpisujú sa rovnomerne od momentu, kedy je ich možné začať využívať na komerčné účely až do skončenia doby, na ktorú
bola uzatvorená licenčná zmluva.
Goodwill
Goodwill, prvotne vykázaný pri obstaraní 100% dcérskej spoločnosti T-Mobile, bol k 1. júlu 2010 samostatne vykázaný vo výkaze o
finančnej situácii integrovanej spoločnosti Slovak Telekom. Po prvotnom vykázaní sa goodwill oceňuje v účtovnej hodnote zníženej
o kumulované straty zo zníženia hodnoty majetku. Goodwill sa neodpisuje, avšak každoročne alebo aj viackrát za rok sa posudzuje
zníženie jeho hodnoty, ak udalosti alebo zmenené okolnosti naznačujú, že jeho účtovná hodnota môže byť znížená (Poznámka
13). Účtovná hodnota goodwillu sa porovnáva s jeho spätne získateľnou hodnotou, ktorou je úžitková hodnota goodwillu alebo
reálna hodnota znížená o náklady na predaj, v závislosti toho, ktorá je vyššia. Zníženie hodnoty sa vykáže okamžite ako náklad vo
výkaze ziskov a strát a následne sa už nezruší. Reálne hodnoty, znížené o náklady na predaj jednotiek generujúcich peňažné toky s
alokovaným goodwillom, testované na znehodnotenie sú zaradené v hierarchii reálnych hodnôt do úrovne 3.
2.4 Podiely v dcérskych spoločnostiach
Podiely v dcérskych spoločnostiach sa vykazujú v obstarávacej cene, upravenej o akumulované straty zo zníženia hodnoty.
Obstarávacia cena investície v dcérskej spoločnosti je vykázaná v reálnej hodnote poskytnutej protihodnoty. Príjem z dividend od
dcérskych spoločností je vykázaný ako výnos v čase, kedy vznikne právo na tento príjem.
2.5 Zníženie hodnoty nefinančného majetku
Strata zo zníženia majetku predstavuje rozdiel, o ktorý účtovná hodnota majetku alebo účtovná hodnota jednotky, generujúcej
peňažné toky prevyšuje ich spätne získateľnú hodnotu. Spoločnosť posudzuje odpisovaný majetok pre účely možného zníženia
hodnoty vždy, keď okolnosti naznačujú, že jeho účtovná hodnota nemusí byť realizovateľná. Majetok, ktorý nemá konečnú
ekonomickú životnosť, alebo nedokončený nehmotný majetok sa neodpisuje ale sa každoročne testuje pre účely možného zníženia
hodnoty. Straty zo zníženia hodnoty sú pre všetky skupiny majetku vykázané v odpisoch a stratách zo zníženia hodnoty vo výkaze
ziskov a strát. Zrušenie zníženia hodnoty majetku je vykázané v ostatných prevádzkových výnosoch vo výkaze ziskov a strát.
Pre účely stanovenia zníženia hodnoty sa majetok zoskupí do najmenších skupín, pre ktoré existujú jednotlivo identifikovateľné
peňažné toky významne nezávislé od peňažných tokov generovaných inými majetkami alebo skupinami majetkov - ide o tzv. jednotky
generujúce peňažné toky. Spoločnosť určuje spätne získateľnú hodnotu jednotiek generujúcich peňažné toky na základe reálnej
hodnoty zníženej o náklady na likvidáciu, ktorá vychádza z kalkulácie diskontovaných peňažných tokov. Diskontované peňažné toky
sa stanovujú na základe rozpočtov, zvyčajne desaťročných, ktoré boli schválené manažmentom. Peňažné toky nad rámec detailne
plánovaného obdobia sa stanovia na základe extrapolácie, a to použitím primeranej miery rastu. Medzi hlavné predpoklady, na
základe ktorých manažment určuje reálnu hodnotu zníženú o náklady na likvidáciu jednotiek generujúcich peňažné toky patrí:
priemerný výnos na užívateľa, náklady na získanie a udržanie zákazníkov, miera odlivu zákazníkov, investičné výdavky, podiel na trhu,
miera rastu a diskontná sadzba. Použitá diskontná sadzba zohľadňuje riziko špecifické pre príslušnú jednotku generujúcu peňažné
toky. Peňažné toky zohľadňujú predpoklady manažmentu a sú podložené externými zdrojmi informácií. Predpoklady sú významnou
časťou kalkulácie, čo vedie k inherentnému riziku, že spätne získateľná hodnota bude materiálne odlišná v prípade, ak sa odhady
použité v kalkulácií ukážu ako nesprávne.
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Investície v dcérskych spoločnostiach sa testujú na zníženie hodnoty vždy, keď existujú indikátory, že mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty.
Spoločnosť berie do úvahy nasledujúce základné indikátory zníženia hodnoty: účtovná hodnota investície v individuálnej účtovnej
závierke prevyšuje účtovnú hodnotu netto aktív dcérskej spoločnosti v konsolidovanej účtovnej závierke, vrátane súvisiaceho
goodwillu; alebo dividendy prevyšujú celkový komplexný výsledok dcérskej spoločnosti v období, kedy boli priznané.
Popri testovaní zníženia hodnoty jednotiek generujúcich peňažné toky testuje Spoločnosť aj jednotlivé aktíva, ak sa ich účel zmení
z aktív držaných a používaných na aktíva určené na predaj alebo vyradenie. V tomto prípade sa spätne získateľná hodnota určuje ako
reálna hodnota znížená o náklady na predaj.
2.6 Zásoby
Obstarávacia cena zásob zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním, ako aj ostatné náklady vynaložené na presun a dosiahnutie
požadovaného stavu zásob, vrátane nákladov na clá, transport a podobných nákladov. Zásoby sú vykázané v obstarávacej cene alebo
čistej realizovateľnej hodnote podľa toho, ktorá je nižšia. Obstarávacia cena sa vypočítava metódou váženého aritmetického priemeru.
Čistá realizovateľná hodnota je odhadovaná predajná cena v bežnom obchodnom styku, znížená o odhadované náklady na predaj.
Na pomaly obrátkové a zastarané zásoby sa tvorí opravná položka.
Niektoré koncové zariadenia, najmä telefóny, sa často predávajú za cenu, ktorá je nižšia ako je ich obstarávacia cena, v súvislosti
s akciami na získanie nových zákazníkov so stanovenou minimálnou dobou viazanosti. Strata z predaja dotovaných telefónov sa
zaúčtuje v čase získania alebo udržania zákazníka v nákladoch na materiál a tovar vo výkaze ziskov a strát. Opravná položka na
telefóny je vykázaná okamžite, ak telefón nie je predajný zákazníkovi v rámci kontraktu so stanovenou dobou viazanosti, alebo jeho
samostatná predajná cena (bez kontraktu so stanovenou dobou viazanosti) je nižšia ako obstarávacia cena.
2.7 Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty predstavujú peniaze v banke a v pokladni a krátkodobé vklady s pôvodnou dobou
splatnosti kratšou ako tri mesiace od dátumu obstarania.
Pre účely zostavenia výkazu peňažných tokov sú peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty očistené o kreditné zostatky na
kontokorentných účtoch. Vo výkaze o finančnej situácii sa kreditné zostatky na kontokorentných účtoch vykazujú ako prijaté úvery
v krátkodobých záväzkoch.
2.8 Finančný majetok
Spoločnosť eviduje nasledovné kategórie finančného majetku: pôžičky a pohľadávky, finančný majetok v reálnej hodnote cez
výkaz ziskov a strát, investície držané do splatnosti a realizovateľné investície. Klasifikácia finančného majetku závisí od účelu,
na ktorý bol obstaraný. Spoločnosť stanovuje klasifikáciu finančného majetku pri prvotnom vykázaní, pričom ak je to povolené
a vhodné, prehodnocuje ju ku koncu každého účtovného obdobia. Bežné nákupy a predaje finančného majetku sa vykazujú v deň
uskutočnenia obchodu, ktorý predstavuje dátum, ku ktorému sa Spoločnosť zaviaže k predaju alebo nákupu. Finančný majetok sa
pri prvotnom vykázaní oceňuje v reálnej hodnote a v prípade investícií ocenených inak ako v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát
vrátane priamo súvisiacich transakčných nákladov. Finančný majetok ocenený v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa prvotne
vykáže v reálnej hodnote, pričom priamo súvisiace transakčné náklady sa vykážu ako náklad vo výkaze ziskov a strát.
Finančný majetok (alebo v prípade, ak je to aplikovateľné, časť finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov) sa odúčtuje
v momente, keď uplynú práva získavať peňažné toky z tohto majetku alebo vtedy, keď Spoločnosť prevedie tieto práva ako aj
podstatné riziká a odmeny prináležiace vlastníkovi finančného majetku.
Finančný majetok a záväzky sa navzájom započítavajú a vo výkaze o finančnej situácií sa vykazuje netto čiastka len vtedy, keď existuje
zákonne vymožiteľné právo ich vzájomného započítania a Spoločnosť má úmysel ich započítať alebo simultánne zrealizovať majetok
a vyrovnať záväzok. Zákonne vymožiteľné právo nesmie byť podmienené budúcou udalosťou a musí byť vymožiteľné v rámci bežného
podnikania, ako aj v prípade platobnej neschopnosti, insolventnosti alebo konkurzu Spoločnosti alebo protistrany.
Pôžičky a pohľadávky
Pôžičky a pohľadávky sú nederivátové finančné nástroje s fixnými alebo inak stanovenými platbami, ktoré nie sú obchodované na
aktívnom trhu. Podrobnejší prehľad pôžičiek a pohľadávok Spoločnosti je uvedený v Poznámke 3.6.
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Pohľadávky z obchodného styku sú pohľadávky, ktorých zaplatenie sa očakáva od zákazníkov za poskytnuté služby alebo za predaný
tovar z bežnej obchodnej činnosti. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky, s výnimkou tých, ktorých doba splatnosti je
nad 12 mesiacov od konca účtovného obdobia, sú zahrnuté v krátkodobom majetku. Pohľadávky so splatnosťou nad 12 mesiacov sú
vykázané v dlhodobom majetku. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky sa prvotne vykážu v reálnej hodnote a následne
sa oceňujú v amortizovanej hodnote prostredníctvom použitia metódy efektívnej úrokovej miery ponížené o opravnú položku. Pre
účely určenia zníženia hodnoty sú pohľadávky z obchodného styku zoskupené podľa porovnateľného rizika platobnej neschopnosti
a na zníženie hodnoty sú testované kolektívne, pričom zníženie hodnoty sa zaúčtuje, ak je to opodstatnené. Výška vykázanej straty
zo zníženia hodnoty je vypočítaná ako rozdiel účtovnej hodnoty pohľadávok a súčasnej hodnoty peňažných tokov. Peňažné toky sú
odhadované na základe minulých skúseností s vymožiteľnosťou pohľadávok po splatnosti. Opravná položka odráža odhadované
riziko vymožiteľnosti pohľadávok.
V prípade, že sa pohľadávka z obchodného styku, na ktorú sa vykázala opravná položka, stane nedobytnou alebo sa predá, odpíše
sa oproti účtu opravných položiek. Následné prijaté úhrady takto odpísaných pohľadávok sa vykážu v ostatných prevádzkových
výnosoch vo výkaze ziskov a strát.
Záväzky a pohľadávky voči rovnakému medzinárodnému telekomunikačnému operátorovi sú vykázané vo výkaze o finančnej situácii
netto, ak existuje právo ich vzájomne započítať a Spoločnosť plánuje ich vyrovnanie zápočtom.
Pohľadávky z finančného prenájmu
Tam, kde je Spoločnosť prenajímateľom a prenesie významné riziká a odmeny spojené s vlastníctvom aktíva na nájomcu, prenajímané
aktívum je vykázané ako pohľadávka z finančného prenájmu a je vykázaná v súčasnej hodnote budúcich nájomných platieb.
Pohľadávky z finančného prenájmu sú prvotne vykázané na začiatku prenájmu použitím diskontnej sadzby platnej pri vzniku. Rozdiel
medzi brutto pohľadávkou a súčasnou hodnotou pohľadávky predstavuje nerealizovaný finančný výnos, ktorý sa zúčtováva do
výnosov počas celej doby životnosti nájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
2.9 Zníženie hodnoty finančného majetku
Spoločnosť ku dňu každej účtovnej závierky prehodnocuje, či existuje objektívny dôkaz o tom, že nastalo zníženie hodnoty
finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov. Zníženie hodnoty finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov
nastane a strata zo zníženia hodnoty sa vykáže, len ak existuje objektívny dôkaz o znížení hodnoty v dôsledku jednej alebo viacerých
udalostí, ktoré nastali po prvotnom vykázaní finančného majetku (tzv. stratová udalosť) a táto stratová udalosť (alebo udalosti) má
dopad na budúce odhadované peňažné toky z finančného majetku alebo skupiny finančných majetkov, ktoré sa dajú spoľahlivo
oceniť.
Straty zo zníženia hodnoty finančného majetku ponižujú jeho účtovnú hodnotu a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát oproti účtu
opravnej položky. Pri odúčtovaní finančného majetku sa odúčtuje zostatková hodnota finančného majetku vrátane opravnej položky
k nemu. Zisky a straty, ktoré vzniknú pri odúčtovaní finančného majetku, predstavujú vypočítaný rozdiel medzi výnosom z jeho
vyradenia a zostatkovou účtovnou hodnotou a sú prezentované vo výkaze ziskov a strát.
Ak sa v nasledujúcom období výška straty zo zníženia hodnoty zníži a tento pokles je objektívne priraditeľný k udalosti, ktorá nastala
po vykázaní straty (napríklad zlepšenie kredibility dlžníka), zrušenie pôvodne vykázanej straty zo zníženia hodnoty sa vykáže vo
výkaze ziskov a strát.
2.10 Finančné záväzky
Spoločnosť používa dve kategórie oceňovania finančných záväzkov: finančné záväzky v amortizovanej hodnote, ktoré predstavujú
záväzky z obchodného styku a iné záväzky a finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Finančný záväzok sa
odúčtuje, keď sa záväzok z neho vyplývajúci splatí, zruší alebo vyprší.
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
Záväzky z obchodného styku predstavujú záväzky zaplatiť za tovary alebo služby obstarané od dodávateľov v rámci bežnej obchodnej
činnosti. Záväzky z obchodného styku a iné záväzky sa prvotne oceňujú v reálnej hodnote. Po prvotnom vykázaní sa záväzky
z obchodného styku a iné záväzky vykazujú v amortizovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
2.11 Náklady budúcich období
Spoločnosť vlastní práva na používanie a prístup k technologickým zariadeniam, ktoré sú umiestnené v budovách vlastnených tretími
stranami. Tieto vecné bremená sú prezentované v rámci nákladov budúcich období vo výkaze o finančnej situácii. Vecné bremená sa
prvotne vykazujú v čistej súčasnej hodnote a následne sa odpisujú počas ich očakávanej doby trvania. Odpisy vecných bremien sú
vykázané v rámci ostatných prevádzkových nákladov vo výkaze ziskov a strát.
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2.12 Rezervy a podmienené záväzky
Spoločnosť vytvára rezervy na demontáž a odstránenie majetku a uvedenie danej lokality do pôvodného stavu, na reštrukturalizáciu
a  súdne a regulačné spory iba vtedy, keď existuje súčasný zákonný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých
udalostí, je pravdepodobné, že na vyrovnanie záväzku bude potrebné vynaloženie zdrojov a výška záväzku sa dá spoľahlivo odhadnúť.
Ak je vplyv časovej hodnoty peňazí významný, rezervy sa diskontujú použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá odráža riziká
špecifické pre príslušnú rezervu. Ak sa použije diskontovanie, navyšovanie rezervy o úrok v dôsledku plynutia času sa vykazuje ako
finančný náklad.
K podmieneným záväzkom sa netvorí rezerva. Podmienený záväzok je možný záväzok, ktorý vznikne ako výsledok minulých udalostí,
a ktorého existencia bude potvrdená len nastaním alebo nenastaním jednej alebo viacerých budúcich neistých udalostí, ktoré nie sú
úplne pod kontrolou spoločnosti; alebo ide o súčasnú povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulých udalostí, ale nie je vykázaná
ako záväzok, pretože nie je pravdepodobné, že na jeho vyrovnanie bude potrebný odliv zdrojov, ktoré reprezentujú ekonomické
požitky; alebo výšku záväzku nie je možné dostatočne spoľahlivo oceniť.
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu sa týka budúcich nákladov, spojených s uvedením dlhodobého majetku do
pôvodného stavu (demontáž a odstránenie z užívania). Rezerva je vykázaná v období, v ktorom záväzok vznikol a považuje sa za
súčasť obstarávacej ceny príslušného dlhodobého majetku v súlade s IAS 16. Záväzok sa vykazuje v súčasnej hodnote a odpisuje sa
počas odhadovanej doby životnosti príslušného dlhodobého majetku. Pri splnení záväzku Spoločnosť buď vyrovná záväzok vo výške,
v akej je zaúčtovaný, alebo vykáže zisk alebo stratu z vyrovnania.
2.13 Záväzky súvisiace so zamestnaneckými požitkami
Dôchodkové požitky a iné dlhodobé požitky
Spoločnosť poskytuje dôchodkové požitky a iné dlhodobé požitky v rámci programov so stanovenými príspevkami a so stanovenými
požitkami.
V prípade programov so stanovenými príspevkami, platí Spoločnosť na povinnej, zmluvnej alebo dobrovoľnej báze fixne stanovené
príspevky do samostatných, verejne alebo súkromne spravovaných dôchodkových programov. Po zaplatení týchto príspevkov už
Spoločnosť nemá žiadne ďalšie platobné záväzky. Výška príspevku sa odvodzuje od výšky hrubej mzdy. Náklady na tieto platby sa
vykazujú vo výkaze ziskov a strát v rovnakom období ako príslušná mzda.
V rámci programov so stanovenými požitkami Spoločnosť poskytuje odchodné pri odchode do dôchodku a odmeny pri životných
jubileách, ktorých výška závisí od faktorov ako sú vek, počet odpracovaných rokov a výška mzdy. Na tieto požitky neboli vyčlenené
samostatné finančné zdroje. Záväzok z programov so stanovenými požitkami na odchodné, vykázaný vo výkaze o finančnej situácií
predstavuje súčasnú hodnotu záväzku na konci účtovného obdobia. Záväzok z programov so stanovenými požitkami je počítaný
každoročne nezávislým poistným matematikom prírastkovou poistno-matematickou oceňovacou metódou. Posledná kalkulácia bola
pripravená k 31. decembru 2017. Súčasná hodnota záväzku je určená diskontovaním odhadovaných budúcich peňažných tokov.
Diskontná sadzba sa stanovuje na základe vážených priemerov z výnosov vysoko kvalitných korporátnych dlhopisov (Bloomberg Aa*),
ktoré sú nezrušiteľné a neobsahujú právo predaja. Mena a obdobie týchto dlhopisov sa výrazne zhoduje s menou a predpokladanou
dobou trvania záväzkov súvisiacich s požitkami. Náklady na minulé služby sú vykázané okamžite vo výkaze ziskov a strát.
Zisky a straty z precenenia, vyplývajúce z úprav založených na skúsenostiach a zo zmien v poistno-matematických predpokladoch sa
vykazujú v období, v ktorom nastanú. V prípade záväzkov z odchodného sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku a v prípade
odmien pri životných jubileách vo výkaze ziskov a strát. Náklady na súčasné služby, náklady na minulé služby, zisk z redukcie sú
vykázané vo výkaze ziskov a strát v rámci riadku mzdové náklady v personálnych nákladoch. Úrokové náklady sú vykázané vo
finančných nákladoch.
Odstupné
Odstupné vyplácané zamestnancom sa vykazuje v období, v ktorom je Spoločnosť preukázateľne zaviazaná k ukončeniu pracovného
pomeru zamestnancov bez možnosti stiahnutia tohto záväzku, t.j. manažment stanoví a schváli podrobný plán obsahujúci počet
a štruktúru prepúšťaných zamestnancov a oznámi ho odborovým organizáciám. Náklady na odstupné sú vykázané v personálnych
nákladoch vo výkaze ziskov a strát.

03 Finančné vÝsledky
Individuálna účtovná závierka

2.14 Vykazovanie výnosov
Výnosy za poskytnuté služby a dodanie tovaru, ak sú akceptované zákazníkom, sa vykazujú ak: je pravdepodobné, že Spoločnosti
budú plynúť ekonomické úžitky; je ich možné spoľahlivo oceniť; a sú splnené špecifické kritériá uvedené nižšie. Výnosy za poskytnutie
služieb a predaj zariadení sú vykázané po zohľadnení zliav bez dane z pridanej hodnoty. Výnosy sú oceňované v reálnej hodnote
prijatého peňažného plnenia alebo plnenia, ktoré bude prijaté v budúcnosti.
Spoločnosť vykazuje výnosy nasledovným spôsobom:
Spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom úzkopásmový a širokopásmový prístup k svojej fixnej, mobilnej a TV distribučnej sieti.
Výnosy za poskytnuté služby sú vykázané v čase, keď sú tieto služby poskytnuté v súlade so zmluvnými podmienkami.
Výnosy zo služieb bezdrôtového prenosu sú vykázané podľa množstva využitých minút a podľa zmluvného mesačného paušálu a sú
znížené o poskytnuté dobropisy a zľavy. Výnosy za prístup a výnosy za služby s neobmedzeným paušálom sa vykazujú vždy v období,
ku ktorému sa vzťahujú.
Výnosy z predplatených kariet sa vykazujú v čase, kedy ich použije zákazník alebo v čase, keď ich nevyužitá prevádzka exspiruje
a záväzok z nich je premlčaný.
Výnosy z prepojovacích poplatkov za hovory a ostatnú prevádzku, ktorá vznikla v sieťach iných operátorov sa vykážu ako výnos
v momente, kedy je hovor prijatý v sieti Spoločnosti. Spoločnosť uhrádza iným operátorom časť výnosov, ktoré získava od svojich
zákazníkov za hovory a inú prevádzku, vznikajúce v sieti Spoločnosti, ale využívajúc siete týchto iných operátorov. Výnosy
z prepojovacích poplatkov sú vykazované brutto.
Výnosy za poskytovaný obsah sú vykazované brutto alebo netto po odpočítaní čiastky, ktorá má byť zaplatená poskytovateľovi
obsahu. Podľa vzťahu k poskytovateľovi obsahu sa brutto prezentácia používa vtedy, keď je Spoločnosť zodpovedná za obsah služby
a vystupuje tak aj voči koncovému zákazníkovi. Výnosy za poskytovaný obsah sa vykazujú netto vtedy, keď Spoločnosť vystupuje
ako agent, t.j. poskytovateľ obsahu je zodpovedný za obsah služby a Spoločnosť na seba nepreberá riziká a odmeny spojené
s vlastníctvom.
Výnosy z balíkových riešení sa posudzujú podľa toho, či obsahujú identifikovateľné a oddeliteľné komponenty, pre ktoré je možné
individuálne aplikovať pravidlá pre vykazovanie výnosov. Mnohé balíky služieb tvoria dve zložky - tovar a služba. Ak sú v balíku služieb
samostatne oddeliteľné komponenty, celková protihodnota prijatá od zákazníka sa rozdelí medzi tieto komponenty na základe ich
reálnych hodnôt. Suma výnosu, priraditeľná k dodanému komponentu(om) balíka je limitovaná do výšky výnosu, ktorého vykázanie
nie je závislé od dodania ostatných položiek balíka alebo od splnenia iných podmienok (nepodmienená suma). Výnos z položiek je
vykázaný, keď sú rizika a odmeny prenesené na zákazníka, čiže pri dodaní. Výnos vzťahujúci sa k službe je vykázaný rovnomerne
počas trvania poskytovanej služby.
Výnosy z predaja zariadení sa vykazujú pri dodaní a ukončení inštalácie, pričom ukončenie inštalácie je nevyhnutným predpokladom
pre vykázanie výnosu z predaja tých zariadení, kde je inštalácia komplexná a funkčne predstavuje významný komponent celej
predajnej transakcie.
Výnosy z operatívneho prenájmu zariadení sa vykazujú rovnomerne počas doby prenájmu.
Systémové riešenia / IT výnosy
Zmluvy na služby súvisiace s inštaláciou a následným využívaním komunikačných sietí zákazníkmi, majú priemernú dĺžku trvania
2 až 3 roky. Výnosy z hlasových a dátových služieb sa vykazujú v čase, keď sú spotrebované zákazníkom. Výnosy zo zmlúv na
systémovú integráciu vyžadujúce dodanie na mieru prispôsobených produktov a / alebo služieb sa vykážu v čase, kedy je takéto
komplexné riešenie na mieru dodané a akceptované zákazníkom. Takéto zmluvy sú zvyčajne rozdelené do samostatných etáp
(míľnikov), ktoré sú naviazané na ukončenie, dodanie a akceptáciu určitej projektovej fázy. Po ukončení míľnika je Spoločnosť
oprávnená fakturovať a obdržať platbu.
Výnosy z údržby IT riešení (zvyčajne určené fixnou mesačnou čiastkou) sa vykazujú počas doby trvania zmluvy alebo v čase, keď sú
poskytnuté príslušné služby. Výnosy z opráv, ktoré nie sú súčasťou zmlúv na údržbu, ale sú fakturované na základe odpracovaného
času a použitého materiálu, sú vykázané v čase, keď sú poskytnuté.
Výnosy z predaja hardvéru (vrátane koncových zariadení) a softvéru sú vykázané v čase, keď je riziko vlastníctva podstatne prevedené
na zákazníka a za predpokladu, že neexistujú nesplnené záväzky, ktoré by ovplyvnili finálnu akceptáciu zákazníkom.
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Úrokové výnosy a dividendy
Úrokový výnos je vykázaný na základe použitia metódy efektívnej úrokovej miery. V prípade zníženia hodnoty poskytnutých pôžičiek
alebo pohľadávok, zníži Spoločnosť ich účtovné hodnoty na spätne získateľné hodnoty. Spätne získateľná hodnota je stanovená
na základe odhadu budúcich peňažných tokov, diskontovaných pri použití pôvodnej úrokovej miery finančného nástroja. Príjem
z dividend je vykázaný v čase, kedy vznikne právo získať platbu.
2.15 Prenájmy
Stanovenie, či ide o zmluvu o prenájme alebo či je v zmluve obsiahnutý prenájom, závisí od podstaty transakcie a vyžaduje
posúdenie, či plnenie zmluvy závisí od použitia špecifického majetku alebo majetkov a či zmluva poskytuje právo na jeho užívanie.
Prenájom majetku, pri ktorom významná časť rizík a odmien súvisiacich s vlastníctvom daného majetku ostáva u prenajímateľa, sa
klasifikuje ako operatívny prenájom. Platby za operatívny prenájom sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby
prenájmu.
Pri predčasnom ukončení operatívneho prenájmu je pokuta v prospech prenajímateľa zúčtovaná vo výkaze ziskov a strát v období,
v ktorom došlo k ukončeniu nájomného vzťahu.
Zmluvy sú predmetom analýzy podľa požiadaviek IFRIC 4 a v prípade, že obsahujú skryté prvky prenájmu, sa výnosy alebo príjmy
z nich vykazujú v súlade s IAS 17.
Operatívny prenájom – Spoločnosť ako prenajímateľ
Majetok, prenajímaný zákazníkom formou operatívneho prenájmu, je súčasťou dlhodobého hmotného majetku vo výkaze o finančnej
situácii. Tieto majetky sú odpisované počas doby ich predpokladanej životnosti, konzistentne s podobnými majetkami. Výnos
z prenájmu je vykazovaný vo výnosoch alebo v ostatných prevádzkových výnosoch rovnomerne počas doby prenájmu.
Operatívny prenájom – Spoločnosť ako nájomca
Náklady na operatívny prenájom sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby prenájmu.
Finančný prenájom – Spoločnosť ako prenajímateľ
Prenájmy majetkov, pri ktorých Spoločnosť preniesla významné riziká a odmeny spojené s vlastníctvom na nájomcu, sú vykázané vo
výnosoch voči pohľadávke z finančného prenájmu. Výnos je vykázaný v očakávanej súčasnej hodnote budúcich minimálnych platieb
prenájmu, vrátane akejkoľvek negarantovanej zostatkovej hodnoty (čistá investícia do prenájmu). Náklady na predaný majetok v rámci
finančného prenájmu sa vykážu v čase začatia prenájmu. Každé prijatie platby z prenájmu sa rozdeľuje medzi splátku istiny a úrokový
výnos.
Finančný prenájom – Spoločnosť ako nájomca
Prenájmy majetkov, pri ktorých Spoločnosť prevezme na seba významné riziká a odmeny spojené s vlastníctvom sú označované ako
finančný prenájom. Záväzky z finančného prenájmu sú vykázané vo výkaze o finančnej situácií v záväzkoch z obchodného styku
a iných záväzkoch.
2.16 Prevádzkový zisk
Prevádzkový zisk je definovaný ako výsledok pred daňou z príjmu a finančnými výnosmi a nákladmi. Pre informáciu o finančných
výnosoch a nákladoch viď Poznámky 8 a 9.
2.17 Prepočet cudzích mien
Transakcie v cudzích menách sú prepočítané na funkčnú menu kurzom platným v deň uskutočnenia transakcie. Peňažné aktíva
a pasíva v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu kurzom platným v deň výkazu o finančnej situácii. Všetky kurzové rozdiely
sa vykazujú vo finančných výnosoch alebo nákladoch v účtovnom období, v ktorom vznikli.
2.18 Dane
Daňový náklad v účtovnom období zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň sa vykáže vo výkaze ziskov a strát, s výnimkou položiek,
ktoré sa vykazujú v ostatnom komplexnom výsledku alebo priamo vo vlastnom imaní. Vtedy je aj daň k týmto položkám vykázaná
v ostatnom komplexnom výsledku alebo priamo vo vlastnom imaní.
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Splatná daň
Pri výpočte splatnej dane sa použijú daňové sadzby a daňové zákony platné v deň výkazu o finančnej situácii. Splatná daň zahŕňa aj
dodatočný odvod povinný pre regulované odvetvia, ktorý im bol uložený vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra
2012. Od roku 2017 sa sadzba odvodu 8,712% ročne aplikuje na základ, ktorým je zisk pred zdanením, vypočítaný v súlade so
slovenskými účtovnými postupmi, vynásobený pomerom regulovaných výnosov (v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. – Zákon o
elektronických komunikáciách) a celkových výnosov. Do roku 2016 sa sadzba odvodu 4,356% ročne aplikovala na základ, ktorým bol
zisk pred zdanením, vypočítaný v súlade so slovenskými účtovnými postupmi, znížený o paušálnu čiastku 3 000 tis. EUR.
Pohľadávky a záväzky zo splatnej dane za bežné obdobie a za predchádzajúce obdobia sú ocenené v čiastke, ktorá sa očakáva, že sa
spätne získa od daňového úradu alebo sa daňovému úradu zaplatí.
Odložená daň
O odloženej dani z príjmov sa účtuje použitím záväzkovej metódy pri dočasných rozdieloch medzi daňovou základňou majetku
a záväzkov a ich účtovnou hodnotou ku dňu výkazu o finančnej situácii.
O odložených daňových záväzkoch sa účtuje pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch okrem prípadov, keď odložený daňový
záväzok vznikne z prvotného vykázania goodwillu alebo majetku či záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou
a v čase transakcie neovplyvní účtovný zisk ani zdaniteľný zisk alebo stratu.
O odložených daňových pohľadávkach sa účtuje len vtedy, keď je pravdepodobné, že bude existovať budúci zdaniteľný zisk, voči
ktorému bude možné použiť dočasné rozdiely.
2.19 Významné účtovné posúdenia, odhady a predpoklady
Pri príprave účtovnej závierky Spoločnosti sa od manažmentu vyžaduje, aby posúdil a vypracoval odhady a predpoklady, ktoré
ovplyvnia vykazovanú výšku majetku a záväzkov a zverejnenie podmienených záväzkov, vykázaných na konci príslušného účtovného
obdobia, ako aj vykázané sumy výnosov a nákladov za účtovné obdobie. Skutočné výsledky sa od týchto odhadov môžu odlišovať.
Pri uplatňovaní účtovných zásad Spoločnosti prijal manažment nasledovné rozhodnutia a vypracoval nasledovné posúdenia, odhady
a predpoklady s najvýznamnejším vplyvom na sumy vykázané v účtovnej závierke:
Životnosť dlhodobého majetku
Odhad životnosti dlhodobého majetku je vecou posúdenia, ktoré sa zakladá na skúsenostiach Spoločnosti s podobným majetkom.
Spoločnosť každoročne posudzuje predpokladanú zostávajúcu dobu životnosti dlhodobého majetku. Zmeny očakávanej životnosti
alebo očakávaného tempa spotreby budúcich ekonomických úžitkov, vyplývajúcich z majetku, sa účtovne prejavujú zmenou doby
odpisovania a účtuje sa o nich ako o zmenách v účtovných odhadoch. Odhady a posúdenia manažmentu sú vystavené riziku
nepresnosti, najmä pri majetkoch, s ktorými manažment nemá predchádzajúce skúsenosti.
Spoločnosť počas roku 2017 posúdila životnosti dlhodobého majetku a zmenila ich podľa potreby. Tabuľka nižšie sumarizuje netto
(nárast) alebo zníženie odpisov pre nasledovné kategórie dlhodobého majetku:
v tis. EUR

Telekomunikačné zariadenia
Rádiové a prenosové zariadenia
Podporná technológia
Ostatné

2017

2018

2019

2020

2021 a neskôr

(485)
(126)
(533)
(1 586)
(2 730)

(116)
35
41
390
350

182
25
45
334
586

122
16
41
295
474

297
50
406
567
1 320

Zákaznícke vzťahy
Spoločnosť udržiava záznamy o zákazníckych vzťahoch, nadobudnutých pri získaní kontroly v spoločnosti T-Mobile a vykázaných pri
zlúčení (Poznámka 12) a pravidelne posudzuje opodstatnenosť dôb životností, počas ktorých sa amortizujú tieto nehmotné majetky,
a to na základe odlivu príslušných zákazníkov získaných podnikovou kombináciou. V roku 2017 neboli potrebné žiadne zmeny dôb
životnosti.  

90
Poplatky za aktiváciu služieb a náklady na získanie a udržanie zákazníka
Spoločnosť časovo rozlišuje aktivačné, nevratné poplatky, platené vopred v prípadoch, kedy dodanie produktov alebo poskytnutie
služieb nereprezentuje samostatný proces generovania výnosov, a keď aktivačné poplatky nie sú započítané s dodávkou produktov
alebo s poskytnutím služieb. Toto obdobie sa odhaduje na základe očakávanej doby trvania zákazníckeho vzťahu zo zmluvy, ku
ktorej sa aktivačný poplatok vzťahuje. Odhadovaná doba trvania zákazníckeho vzťahu sa každoročne prehodnocuje. Náklady priamo
spojené s aktiváciou zákazníka (ako SIM karty a poplatky zmluvným partnerom za získanie nových zákazníkov) sa časovo rozlišujú do
výšky výnosov za aktiváciu a amortizujú rovnakým spôsobom ako aktivačné poplatky. Ostatné náklady na získanie zákazníka, hlavne
z predaja dotovaných telefónov a zariadení, sú vykázané v nákladoch pri ich vzniku.
Zníženie hodnoty goodwillu
Právne zlúčenie so spoločnosťou T-Mobile v roku 2010 viedlo k vykázaniu goodwillu. Goodwill sa každoročne testuje na zníženie
hodnoty ako je bližšie popísané v Poznámke 2.5, použitím odhadov popísaných v Poznámke 13.
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Spoločnosť uzatvára zmluvy o prenájme pozemkov a priestorov, v ktorých umiestňuje zariadenia mobilnej komunikačnej siete
(stožiare). Tieto zmluvy zaväzujú Spoločnosť demontovať zariadenia a uviesť pozemky a priestory do ich pôvodného stavu.
Manažment očakáva, že vysporiadanie týchto záväzkov nastane po uplynutí životnosti súvisiacich majetkov, ktorá je odhadovaná
na 50 rokov. K 31. decembru 2017 je zostatková doba životnosti stožiarov 25 až 50 rokov. Manažment pri stanovení výšky rezervy
na uvedenie majetku do pôvodného stavu (Poznámka 23) používa, okrem očakávanej doby vysporiadania záväzkov, nasledovné
predpoklady:
a) vhodnú diskontnú sadzbu pred zdanením, ktorá odráža relevantné riziká a zodpovedá úverovému postaveniu Spoločnosti;
b) sumy, ktoré budú potrebné na vysporiadanie budúcich záväzkov;
c) mieru inflácie.
Ak by sa skrátila doba životnosti stožiarov o 10 rokov (z 50 na 40 rokov), rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu by
vzrástla o 2 240 tis. EUR. Ak by vzrástla miera inflácie o 0,5%, rezerva by vzrástla o 3 555 tis. EUR. Ak by vzrástla o 0,5% diskontná
sadzba pred zdanením, odrážajúca relevantné riziká, rezerva by klesla o 2 926 tis. EUR. Ak by vzrástla o 10% suma potrebná na
vysporiadanie budúcich záväzkov, rezerva by vzrástla o 1 748 tis. EUR.
Rezervy a podmienené záväzky
Spoločnosť je účastníkom niekoľkých súdnych sporov a regulačných konaní. Pri vytváraní rezervy odhaduje manažment
pravdepodobnosť budúceho úbytku ekonomických zdrojov a posudzuje spoľahlivosť odhadov takýchto budúcich úbytkov.
Ak sú splnené podmienky pre vykázanie, rezerva je ku koncu účtovného obdobia vykázaná v sume najlepšieho odhadu výdavku,
ktorý bude potrebný na vyrovnanie záväzku. Tieto úsudky a odhady sa priebežne prehodnocujú na základe vývoja súdnych sporov
a konaní a zohľadňuje sa pritom názor právnikov a iných odborníkov na danú problematiku, ktorí sa podieľajú na ich riešení. Okolnosti
zohľadnené pre jednotlivé prípady sú popísané v Poznámkach 23 a 29.
2.20 Údaje za minulé účtovné obdobie
Niektoré zostatky, zahrnuté v údajoch za minulé účtovné obdobie boli upravené tak, aby boli v súlade s prezentáciou účtovnej
závierky za tento rok. Tieto úpravy, v súlade so štandardom IAS 1.38, boli urobené za účelom porovnateľnosti údajov vykázaných
období a zahŕňajú nasledovné podstatné zmeny:
a) Záväzky v sume 896 tis. EUR sú vykázané za porovnateľné obdobie roku 2016 v rámci Ostatných záväzkov a výnosov budúcich
období. V účtovnej závierke za rok 2016 boli tieto záväzky zahrnuté v časti krátkodobých Záväzkov z obchodného styku a iných
záväzkov.
Úpravy zostatkov nemali žiadny vplyv na zostatky vo výkaze o finančnej situácii k 1. januáru 2016, preto nie je v tejto účtovnej závierke
uvedený výkaz o finančnej situácii k 1. januáru 2016, ktorý by obsahoval začiatočné stavy.
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2.21 Aplikácia a zmeny IFRS počas roka
Štandardy, interpretácie a aktualizácie k vydaným štandardom, ktoré nadobudli účinnosť pre účtovné obdobie Spoločnosti začínajúce
1. januára 2017
 Novela IAS 12: Vykazovanie odloženej daňovej pohľadávky z titulu nerealizovaných strát, vydaná 19. januára 2016 a účinná pre
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2017 alebo neskôr.
Táto novela objasnila požiadavky na účtovanie odloženej daňovej pohľadávky z nerealizovaných strát z dlhových finančných
nástrojov. Účtovná jednotka bude musieť zaúčtovať odloženú daňovú pohľadávku z nerealizovaných strát, ktoré vznikli v dôsledku
diskontovania peňažných tokov dlhového finančného nástroja trhovými úrokovým mierami, a to aj v prípade, že očakáva, že bude
držať tento nástroj do splatnosti a nebude musieť zaplatiť žiadnu daň zo splatenej istiny. Ekonomický úžitok, ktorý je vyjadrený
odloženou daňovou pohľadávkou predstavuje schopnosť majiteľa dlhového nástroja dosiahnuť budúce zisky (vo forme zníženia
vplyvu oddiskontovania) bez toho, aby bol povinný zaplatiť daň z týchto ziskov.
 Novela IAS 7 (Iniciatíva o zverejňovaní) vydaná 29. januára 2016 a účinná pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2017
alebo neskôr.
Táto novela bude požadovať zverejnenie, ktoré umožní používateľom účtovnej závierky zhodnotiť pohyby v záväzkoch, ktoré sa
týkajú finančných aktivít.
Tieto štandardy a aktualizácie nemajú významný vplyv na účtovnú závierku Spoločnosti.
Štandardy, interpretácie a aktualizácie k vydaným štandardom, ktoré boli vydané, nie sú však účinné pre účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2017, a ktoré sa Spoločnosť rozhodla k skoršiemu dátumu neprijať
 IFRS 9 Finančné nástroje: Klasifikácia a ocenenie, vydaný v júli 2014 a účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce
1. januára 2018 a neskôr.
Balík vylepšení štandardu IFRS 9 vydaného v novembri 2009 a aktualizovaného v októbri 2010, decembri 2011, novembri 2013
a júli 2014 zahŕňa model klasifikácie a oceňovania, model zníženia hodnoty založený na očakávaných stratách a významne
zmenený prístup k účtovaniu o zabezpečení.
Klasifikácia a oceňovanie: Klasifikácia stanovuje, ako majú byť finančné aktíva a záväzky zaúčtované v účtovnej závierke a
najmä, ako majú byť následne oceňované. IFRS 9 zavádza nový prístup pre klasifikáciu finančných aktív, ktorý sa odvíja od
peňažnej charakteristiky a obchodného modelu, v ktorom je aktívum držané.  
Na základe analýzy finančných aktív a záväzkov, ktorú Spoločnosť uskutočnila, nedošlo k zmene v klasifikácii finančných
nástrojov v súvislosti so zavedením IFRS 9 štandardu, a teda nemá vplyv na nerozdelený zisk.
Finančné nástroje klasifikované ako úvery a pohľadávky podľa IAS 39 budú vykazované v amortizovanej hodnote podľa
IFRS 9. V súlade s úmyslom manažmentu sú všetky finančné aktíva držané v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je
držať finančný majetok za účelom inkasovania dohodnutých peňažných tokov, a nie za účelom dosiahnutia zisku zo zmeny
reálnej hodnoty. Prípadné predaje sa týkajú len pohľadávok po splatnosti, ktoré neboli vymožené inkasnými agentúrami. Takéto
nepravidelné predaje sa nepovažujú za porušenie cieľa tohto obchodného modelu. Čo sa týka zmluvných peňažných tokov,
nebolo identifikované porušenie kritéria SPPI (zmluvné peňažné toky predstavujú iba platbu istiny a úrokov z dlžnej sumy),
a teda všetky finančné aktíva spĺňajú podmienku vykazovania v amortizovanej hodnote.
Deriváty sa budú naďalej vykazovať v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok.
Zníženie hodnoty: Štandard zaviedol nový model pre účtovanie o znehodnotení finančných nástrojov, založený na očakávaných
stratách, ktorý vyžaduje skoršie vykázanie očakávaných úverových strát. Štandard stanovuje, aby účtovná jednotka zaúčtovala
očakávané úverové straty, a nie vzniknuté úverové straty, ako to bolo v prípade IAS 39. Na základe analýzy Spoločnosť očakáva
nárast opravnej položky k pohľadávkam o približne 3 mil. EUR v súvislosti s finančnými aktívami vykazovanými v amortizovanej
hodnote. Dôsledkom toho sa odložený daňový záväzok zníži o 0,6 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 2,4 mil.
EUR. Dopad zo zavedenia nového modelu zníženia hodnoty na zmluvné aktívum, vykázaného v súlade s IFRS 15 Výnosy zo
zmlúv zo zákazníkmi, nie je významný.
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Účtovanie o zabezpečení: IFRS 9 zaviedol významne zmenený model pre účtovanie o zabezpečení s rozšírenými zverejneniami
ohľadne aktivít riadenia rizika. Nový model reprezentuje významné prepracovanie účtovania o zabezpečení, ktoré zosúladilo
účtovný pohľad a aktivity riadenia rizík, a umožnilo spoločnostiam lepšie zobrazenie týchto aktivít v ich účtovnej závierke.
Spoločnosť nepoužíva zabezpečovacie účtovníctvo a ani neplánuje používať v blízkej budúcnosti.
Spoločnosť aplikuje štandard od 1. januára 2018. Kumulatívny dopad z prechodu bude vykázaný ako úprava počiatočného stavu
vlastného imania v roku prvej aplikácie štandardu.
Údaje za minulé účtovné obdobie nebudú upravené, ale namiesto toho Spoločnosť poskytne vysvetlenie k dôvodom zmien vo
výkaze o finančnej situácii a výkaze ziskov a strát za tento rok ako dôsledok prvej aplikácie IFRS 9.
 IFRS 15 štandard pre vykazovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi, vydaný 28. mája 2014 a účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2018 a neskôr. Tento štandard nahrádza predchádzajúce štandardy výnosov: IAS 18, ktorý pokrýva zmluvy
o predaji tovaru a služieb a IAS 11, ktorý pokrýva zmluvy o zákazkovej výrobe. Základným princípom nového štandardu je, že sa
výnosy budú vykazovať v čase, keď sa kontrola nad produktom a službou prevedie na zákazníka. Štandard má významný vplyv na
vykazovanie výsledkov transakcií a finančnej situácii Spoločnosti.
V závislosti od zavedeného obchodného modelu, nové ustanovenia upravujú predovšetkým nasledujúce oblasti:
V prípade zmlúv s viacerými elementmi (napr. zmluva o mobilných službách plus telefón), pri ktorých je dodaný dotovaný
produkt na začiatku zmluvy, je väčšia časť protihodnoty priradená ku komponentu, ktorý bol vopred dodaný (telefón), a to si
vyžaduje skoršie vykazovanie výnosov. Toto bude viesť k vykazovaniu zmluvného aktíva - pohľadávky zo zmlúv so zákazníkmi,
ktorých existencia ešte nie je právne nárokovateľná, vo výkaze o finančnej situácii.
Súčasne to bude vo všeobecnosti viesť k vyšším výnosom z predaja výrobkov a tovaru a nižším výnosom z poskytnutých služieb.
Rozsah zmien vyplývajúcich s prvej aplikácie IFRS 15, ktoré sú popísané vyššie, teda vo veľkej miere závisia od toho, aký
obchodný model Spoločnosť používa.
Spoločnosť očakáva, že bude vykázané zmluvné aktívum v hodnote približne 46 mil. EUR, odložený daňový záväzok sa zvýši
o 9 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 37 mil. EUR k 1. januáru 2018.
Budúca kapitalizácia a alokácia nákladov za provízie z predaja (náklady na získanie zákazníka) počas odhadovanej doby
udržania zákazníka. Nárast celkových aktív po prvej aplikácii štandardu v dôsledku kapitalizácie aktív z kontraktu a nákladov na
získanie zákazníka.
Spoločnosť očakáva, že bude vykázané zmluvné aktívum v hodnote približne 21 mil. EUR, odložený daňový záväzok sa zvýši
o 4 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 17 mil. EUR k 1. januáru 2018.
Výnosy budúcich období, t. j. neskoršie vykazovanie výnosov v prípadoch poskytnutia „významných práv“, ako ponúknutie
dodatočných zliav na budúce nákupy ďalších produktov.
Spoločnosť neočakáva významný dopad z významných práv k 1. januáru 2018.
V prípade nerovnomerného poskytnutia zliav na poplatok za službu v určitých mesiacoch zmluvy, pričom mesačná služba je
poskytovaná rovnomerne, by sa mal výnos zo služby vykazovať na rovnomernom základe.
Spoločnosť očakáva, že bude vykázané zmluvné aktívum v hodnote približne 3 mil. EUR, odložený daňový záväzok sa zvýši
o 1 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 2 mil. EUR k 1. januáru 2018.
Niektoré jednorazové poplatky (hlavne poplatok za pripojenie a aktiváciu, ktoré sa spravidla platia na začiatku zmluvy) nespĺňajú
definíciu oddeleného plnenia vyplývajúceho zo zmluvy, ale predstavujú preddavok na budúce služby.
Ako dôsledok tohto, Spoločnosť očakáva, že bude vykázaný zmluvný záväzok v hodnote približne 5 mil. EUR, odložený daňový
záväzok sa poníži o 1 mil. EUR a čistý dopad na nerozdelený zisk bude 4 mil. EUR k 1. januáru 2018.
Poskytnuté preddavky na fakturované služby majú za následok vznik zmluvného záväzku, ktorý sa rovnomerne rozpúšťa počas
doby minimálnej životnosti zmluvy.
Spoločnosť očakáva, že bude vykázaný zmluvný záväzok v hodnote približne 14,6 mil. EUR a o rovnakú sumu budú ponížené
výnosy budúcich období k 1. januáru 2018.
Pre účely určenia, či Spoločnosť predáva produkty vo vlastnom mene (zodpovedný = hrubé výnosy) alebo v prospech iných
(zástupca = čisté výnosy), je nepravdepodobné, že budú nejaké výrazné zmeny.
Spoločnosť sa rozhodla využiť možnosť pre zjednodušené prvotné uplatnenie štandardu, t.j. zmluvy, ktorých platnosť neskončí
do 1. januára 2018 budú účtované, ako keby boli od začiatku vykazované v súlade s IFRS 15. Očakávaný kumulatívny dopad
z prechodu je približne 69 mil. EUR a bude vykázaný ako úprava počiatočného stavu vlastného imania v roku prvej aplikácie
štandardu. Analýza ešte nie je ukončná a očakávaný dopad môže byť upravený.
Údaje za minulé účtovné obdobie nebudú upravené, ale namiesto toho Spoločnosť poskytne vysvetlenie k dôvodom zmien vo
výkaze o finančnej situácii a výkaze ziskov a strát za tento rok ako dôsledok prvej aplikácie IFRS 15.
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 IFRS 16 štandard pre vykazovanie, oceňovanie, prezentáciu a zverejňovanie lízingu, vydaný dňa 13. januára 2016 a účinný pre
ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr.
V závislosti od zavedeného obchodného modelu, nové ustanovenia upravujú predovšetkým nasledujúce oblasti:
Kým predtým bola povinnosť zverejňovať platby realizované za operatívny lízing v poznámkach k účtovnej závierke, odteraz sa
budú vyplývajúce práva a záväzky vykazovať vo výkaze o finančnej situácii ako práva užívať identifikovaný majetok a záväzok
z lízingu.
Spoločnosť očakáva po prvom uplatnení štandardu výrazný nárast v celkových aktívach z dôvodu nárastu záväzkov z lízingu,
ako aj podobne vysokého nárastu fixných aktív v dôsledku kapitalizácie práva užívať identifikovaný majetok. Nárast záväzkov
z lízingu povedie k súčasnému nárastu čistého zadlženia.
Odteraz sa budú odpisy a úrokové náklady vykazovať vo výkaze ziskov a strát, namiesto lízingových nákladov. Toto povedie
k výraznému zlepšeniu ukazovateľa EBITDA a k podobnému nárastu čistých peňažných tokov z prevádzkových činností
vykázaného vo výkaze peňažných tokov.
Z hľadiska prenajímateľa, nová definícia lízingu môže ovplyvniť počet položiek účtovaných ako lízing.
Celkový dopad bude analyzovaný v rámci projektu na implementáciu IFRS 16, ale spoľahlivý odhad kvantitatívneho dopadu nebude
možný, kým sa projekt nedokončí. Budúce minimálne splátky operatívneho prenájmu sú uvedené v Poznámke 27.

3. RIADENIE FINANČNÉHO RIZIKA
Spoločnosť je vystavená rôznym finančným rizikám. Vo svojom programe riadenia rizík sa Spoločnosť sústreďuje na nepredvídateľnosť
finančných trhov a snaží sa minimalizovať potenciálne negatívne dopady na finančnú situáciu Spoločnosti.
Finančné nástroje, prostredníctvom ktorých Spoločnosť riadi svoju likviditu, pozostávajú z peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, pôžičiek a termínovaných vkladov. Hlavným cieľom týchto nástrojov je riadiť likviditu Spoločnosti.
Spoločnosť má zároveň finančný majetok vo forme podielov v dcérskych spoločnostiach, ktoré majú dlhodobý charakter.
Spoločnosť má aj ďalší finančný majetok a záväzky vo forme pohľadávok a záväzkov z obchodného styku a iných pohľadávok a záväzkov,
ktoré vznikajú z bežnej činnosti.
Hlavné riziká vyplývajúce z finančných nástrojov používaných Spoločnosťou sú trhové riziko, riziko platobnej neschopnosti a riziko
likvidity. Oddelenie treasury je zodpovedné za riadenie finančného rizika na základe smerníc schválených predstavenstvom a oddelením
Treasury skupiny Deutsche Telekom. Oddelenie Treasury spolupracuje s prevádzkovými zložkami Spoločnosti a s oddelením Treasury
skupiny Deutsche Telekom. Taktiež existujú interné smernice, ktoré pokrývajú špecifické oblasti ako je trhové riziko, riziko platobnej
neschopnosti, riziko likvidity, investovanie prebytočných prostriedkov a využívanie derivátových finančných nástrojov.
3.1 Trhové riziko
Trhové riziko je riziko výkyvu reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančného nástroja z dôvodu zmien v trhových cenách.
Trhové riziko zahŕňa tri typy rizík: menové riziko, úrokové riziko a iné cenové riziko.
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3.1.1 Menové riziko
Menové riziko predstavuje riziko výkyvu reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančného nástroja z dôvodu zmien výmenných
kurzov.
Spoločnosť je vystavená menovému riziku vyplývajúcemu z medzinárodného prepojenia. Okrem toho je Spoločnosť vystavená
menovému riziku vyplývajúcemu z investičných a prevádzkových výdavkov denominovaných v cudzích menách.
Pre všetky plánované, ale zatiaľ nepotvrdené peňažné toky v cudzích menách (riziko zo zatiaľ nepotvrdených plánovaných záväzkov)
na nasledujúcich 12 mesiacov (obdobie 12 mesiacov je priebežne posúvané) je aplikovaný zabezpečovací pomer minimálne 50%.
Spoločnosť používa termínované vklady v cudzích menách na zabezpečenie rizík z takýchto plánovaných, ale zatiaľ nepotvrdených
záväzkov (Poznámka 19).
Pre účely kvantifikácie očakávaného menového rizika Spoločnosť na priebežnej báze pripravuje krátkodobé predpovede peňažných
prostriedkov. Riadenie rizík v Spoločnosti vyžaduje zabezpečenie každého peňažného toku denominovaného v cudzej mene, ktorého
ekvivalent prevyšuje sumu 250 tis. EUR.
Spoločnosť je vystavená menovému riziku vyplývajúcemu predovšetkým zo zmien výmenných kurzov USD, pričom riziko týkajúce sa
finančného majetku a finančných záväzkov denominovaných v iných cudzích menách je nevýznamné.
V nasledovnej tabuľke je uvedená miera citlivosti zisku pred zdanením a vlastného imania Spoločnosti na 10% zhodnotenie alebo
znehodnotenie výmenného kurzu USD oproti EUR, pričom všetky ostatné premenné zostávajú nezmenené. Zmena vo výške 10%
predstavuje očakávanie manažmentu vzhľadom na možné zmeny v kurzoch a používa sa pri internom vykázaní menového rizika
v súlade s platnými zásadami treasury.
v tis. EUR

Zisk pred zdanením
Vlastné imanie

Znehodnotenie USD o 10%
Zhodnotenie USD o 10%
Znehodnotenie USD o 10%
Zhodnotenie USD o 10%

2017

2016

(270)
270
(214)
214

290
(290)
227
(227)

3.1.2 Úrokové riziko
Výnosy a prevádzkové peňažné toky Spoločnosti nie sú významne ovplyvňované zmenami trhových úrokových sadzieb. V októbri
2008 Spoločnosť uzavrela rámcovú zmluvu o poskytnutí pôžičiek materskej spoločnosti DT AG. V súčasnosti je Spoločnosťou
poskytnutá pôžička spoločnosti DT AG vo výške 183 000 tis. EUR (2016: 180 000 tis. EUR) s fixnou úrokovou sadzbou (Poznámka
20). Zostatky termínovaných vkladov v bankách k 31. decembru 2017 v hodnote 6 336 tis. EUR (2016: 4 422 tis. EUR) boli uzavreté
pri fixnej úrokovej miere (Poznámka 19).
3.1.3 Iné cenové riziko
Iné cenové riziko vzniká pri finančných nástrojoch napríklad z dôvodu zmien v cenách komodít alebo cenách akcií.
Spoločnosť nedisponuje finančnými nástrojmi, na ktoré by mali významný vplyv zmeny v cenách komodít.
3.2 Riziko platobnej neschopnosti
Riziko platobnej neschopnosti predstavuje riziko, že jedna strana finančného nástroja spôsobí finančnú stratu inej strane tým, že zlyhá
pri plnení záväzku.
Spoločnosť je vystavená riziku platobnej neschopnosti vyplývajúcemu z jej prevádzkových činností a určitých finančných činností.
Pravidlá Spoločnosti v oblasti riadenia rizika platobnej neschopnosti vymedzujú produkty, splatnosť produktov a limity pre
jednotlivých partnerov. Spoločnosť eliminuje riziko platobnej neschopnosti jednotlivých finančných inštitúcií určením limitov na
základe ratingov týchto inštitúcií publikovaných renomovanými ratingovými agentúrami. Tieto limity sú pravidelne prehodnocované.
Spoločnosť je vystavená koncentrácii rizika platobnej neschopnosti pôžičkou poskytnutou spoločnosti DT AG (Nemecko) vo výške
183 000 tis. EUR (2016: 180 000 tis. EUR).
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Ratingy sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
v tis. EUR

Termínované vklady (Poznámka 19)
A2

v tis. EUR

Pôžičky (Poznámka 20)
Baa1

v tis. EUR

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (Poznámka 21)
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Bez ratingu

2017

2016

6 336
6 336

4 422
4 422

2017

2016

183 000
183 000

180 000
180 000

2017

2016

2
25 432
23 241
355
585
49 615

4
22 278
10 090
4 044
543
36 959

Okrem toho, úverové limity pre protistranu a maximálna doba splatnosti môžu byť znížené na základe odporúčania oddelenia Treasury
skupiny Deutsche Telekom pre zabezpečenie riadenia celkového rizika skupiny Deutsche Telekom. Riadenie rizika platobnej
neschopnosti skupiny berie do úvahy rôzne indikátory rizík, napríklad hodnoty CDS, rating a negatívny vývoj ceny akcií protistrany.
Spoločnosť tvorí opravnú položku z dôvodu zníženia hodnoty, ktorá predstavuje jej odhad možných strát z pohľadávok z obchodného
styku a iných pohľadávok. Tvorbou opravnej položky sú pokryté prípady individuálne významného rizika platobnej neschopnosti,
ako aj všeobecná strata z pohľadávok, pri ktorých sa zníženie hodnoty neposudzuje individuálne. Medzi objektívne dôkazy o znížení
hodnoty portfólia pohľadávok patria skúsenosti Spoločnosti s inkasom pohľadávok ako aj zmeny v internom a externom ratingu
zákazníkov.
Riziko platobnej neschopnosti týkajúce sa finančného majetku, ktorý pozostáva z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,
pôžičiek, termínovaných vkladov, pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok, vzniká z dôvodu neplnenia záväzkov
protistrany a jeho maximálna výška sa rovná účtovnej hodnote tohto finančného majetku.
Spoločnosť posudzuje ku každému dňu účtovnej závierky svoje finančné investície, aby zistila, či existuje objektívny dôkaz zníženia
ich hodnoty. K zníženiu hodnoty finančnej investície dochádza vtedy, ak objektívny dôkaz naznačuje, že jedna alebo viac udalostí
malo negatívny vplyv na odhadované budúce peňažné toky z tejto investície. Významné finančné investície sa testujú na zníženie
hodnoty jednotlivo. Ostatné finančné investície sa posudzujú kolektívne v skupinách, ktoré majú vzhľadom na riziko platobnej
neschopnosti podobné vlastnosti. Strata zo zníženia hodnoty finančnej investície sa vypočíta ako rozdiel medzi účtovnou hodnotou
finančnej investície a súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou
sadzbou. Všetky straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak dané zrušenie
možno objektívne prisúdiť udalosti, ktorá nastala až po vykázaní príslušnej straty zo zníženia hodnoty. Zrušenie straty zo zníženia
hodnoty sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát.
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Prehľad vekovej štruktúry pohľadávok:
V lehote splatnosti
bez zníženia
hodnoty

< 30 dní

31-90 dní

91-180 dní

181-365 dní

> 365 dní

So zníženou
hodnotou

Spolu

K 31. decembru 2017
Pohľadávky z obchodného
styku a iné pohľadávky

87 207

498

128

587

1 079

1 958

13 107

104 564

K 31. decembru 2016
Pohľadávky z obchodného
styku a iné pohľadávky

92 874

1 044

532

193

1 022

126

10 059

105 850

v tis. EUR

Po lehote splatnosti bez zníženia hodnoty

V rokoch 2017 a 2016 neboli tvorené žiadne opravné položky na individuálne významné pohľadávky z obchodného styku.
Pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú k 31. decembru 2017 po lehote splatnosti a ich hodnota nebola znížená, sú vedené voči
dôveryhodným zmluvným partnerom s dobrou platobnou disciplínou. Manažment Spoločnosti je na základe predchádzajúcich
skúseností s platobnou disciplínou týchto zmluvných partnerov presvedčený, že nie je potrebné dodatočné zníženie hodnoty
pohľadávok. Manažment Spoločnosti je taktiež presvedčený, že v súčastnosti nie je potrebné tvoriť dodatočnú opravnú položku
na pohľadávky, ktoré sú v lehote splatnosti a ich hodnota nebola znížená.
Analýza citlivosti opravnej položky k nesplateným pohľadávkam je uvedená v Poznámke 15.
3.3 Riziko likvidity
Riziko likvidity predstavuje riziko, že spoločnosť bude mať ťažkosti pri plnení záväzkov súvisiacich s finančnými záväzkami, ktoré sú
vysporiadané peňažnými prostriedkami alebo iným finančným aktívom.
Pravidlá Spoločnosti na zníženie rizika likvidity definujú úroveň peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, obchodovateľných
cenných papierov a úverových zdrojov, ktoré má Spoločnosť k dispozícii, aby jej umožnili včas a v plnej miere plniť svoje záväzky.
Financovanie potrieb likvidity je založené na porovnaniach výnosov z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov s nákladmi
na financovanie z úverových zdrojov, pričom vopred stanovené minimálne čiastky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
a úverových zdrojov majú byť kedykoľvek k dispozícii.
Prehľad splatností finančných záväzkov Spoločnosti na základe zmluvných nediskontovaných platieb:

Na požiadanie

Menej ako
3 mesiace

3 až 12 mesiacov

Nad 1 rok

Spolu

K 31. decembru 2017
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

2 748

117 193

7 416

2 730

130 087

K 31. decembru 2016
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky

6 020

114 303

7 019

5 440

132 782

v tis. EUR

Spoločnosť poskytla dcérskej spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. úverový rámec v sume 5 000 tis. EUR s úrokovou sadzbou
1M Euribor + 1% obchodná marža, ktorý k 31. decembru 2017 nebol využitý.
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Vzájomné započítanie finančného majetku a záväzkov
Prehľad vzájomne započítaného finančného majetku a záväzkov:
Brutto sumy

Vzájomné započítanie

Netto sumy

K 31. decembru 2017
Krátkodobý finančný majetok - Pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé finančné záväzky - Záväzky z obchodného styku

7 294
6 747

(4 896)
(4 896)

2 398
1 851

K 31. decembru 2016
Krátkodobý finančný majetok - Pohľadávky z obchodného styku
Krátkodobé finančné záväzky - Záväzky z obchodného styku

13 982
9 542

(6 951)
(6 951)

7 031
2 591

v tis. EUR

Účtovné postupy Spoločnosti vzťahujúce sa k vzájomnému započítavaniu sú uvedené v Poznámke 2.8.
3.4 Riadenie kapitálu
Cieľmi Spoločnosti pri riadení kapitálu je zabezpečiť nepretržité trvanie Spoločnosti, aby bolo možné poskytovať návratnosť
akcionárovi a úžitok iným zúčastneným stranám a udržiavať optimálnu kapitálovú štruktúru pre dosahovanie zníženia nákladov
kapitálu.
Manažment Spoločnosti predkladá vlastníkovi Spoločnosti (prostredníctvom Predstavenstva) na schválenie návrh na výplatu dividend
alebo na iné zmeny vo vlastnom kapitále Spoločnosti s cieľom optimalizovať kapitálovú štruktúru Spoločnosti. Toto možno dosiahnuť
predovšetkým úpravou sumy dividend vyplatených akcionárovi, alebo prípadne vrátením kapitálu akcionárovi znížením základného
imania, emisiou nových akcií alebo predajom majetku s cieľom znížiť dlh. Spoločnosť taktiež zohľadňuje aj relevantné smernice
materskej spoločnosti. V roku 2017 neboli vykonané žiadne zmeny v cieľoch, zásadách a postupoch.
Kapitálová štruktúra Spoločnosti sa skladá z vlastného imania akcionára, ktoré zahŕňa základné imanie, zákonný rezervný fond,
nerozdelený zisk a ostatné súčasti vlastného imania (Poznámka 22). Manažment Spoločnosti riadi kapitál meraný vlastným imaním
v hodnote 1 100 740 tis. EUR k 31. decembru 2017 (2016: 1 095 818 tis. EUR).
3.5 Reálna hodnota
Ocenenia reálnou hodnotou sú zaradené do úrovní v hierarchii reálnych hodnôt nasledovne: (i) úroveň 1 sú ocenenia v kótovaných
cenách (neupravených) na aktívnych trhoch pre identické aktíva či záväzky, (ii) úroveň 2 predstavujú oceňovacie techniky používajúce
všetky pozorovateľné vstupy pre aktíva a záväzky, dostupné priamo (ceny) alebo nepriamo (odvodené od cien), a (iii) úroveň 3
predstavujú ocenenia, ktoré nie sú založené na pozorovateľných trhových dátach (nepozorovateľné vstupy). Manažment posudzuje
zaradenie finančných nástrojov do hierarchie reálnych hodnôt. Ak sú potrebné na ocenenie reálnou hodnotou významné úpravy
pozorovateľných vstupov, ocenenie je zaradené do úrovne 3. Stanovenie významu oceňovacích vstupov je posudzované vo vzťahu
k celkovému oceneniu reálnou hodnotou.
3.5.1 Opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou
Opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou sú tie, ktoré sú vyžadované alebo povolené účtovnými štandardmi vo výkaze o finančnej pozícii ku
koncu každého účtovného obdobia. V rokoch 2017 a 2016 sa nevyskytli opakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou.
3.5.2 Neopakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou
V rokoch 2017 a 2016 sa nevyskytli neopakujúce sa ocenenia reálnou hodnotou.
3.5.3 Finančné aktíva a finančné záväzky, ktoré nie sú ocenené reálnou hodnotou
Reálne hodnoty ostatného finančného majetku a záväzkov sa ku dňu závierky blížia k ich účtovnej hodnote. Dlhodobé pohľadávky a záväzky
boli diskontované, okrem prípadov kedy je efekt diskontovania zanedbateľný.
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3.6 Prehľad kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia
Prehľad kategórií finančných nástrojov podľa kategórií ocenenia v súlade s IAS 39 je nasledovný:
2017

2016

AKTÍVA
Pôžičky a pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky (Poznámka 15)
Termínované vklady (Poznámka 19)
Pôžičky (Poznámka 20)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty (Poznámka 21)

104 564
6 336
183 000
49 615

105 850
4 422
180 000
36 959

ZÁVÄZKY
Finančné záväzky v amortizovanej hodnote
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky (Poznámka 24)

130 087

132 782

2017

2016

245 442
333 263
33 280
42 697
29 354
684 036

268 043
332 778
33 090
36 496
31 469
701 876

2017

2016

86 548
12 596
14 879
114 023

88 346
11 593
12 890
112 829

2017

2016

3 015
2 985

2 795
2 845

v tis. EUR

4. VÝNOSY
v tis. EUR

Výnosy zo služieb pevnej siete
Výnosy zo služieb mobilnej siete
Koncové zariadenia
Systémové / IT riešenia
Ostatné

5. PERSONÁLNE NÁKLADY
v tis. EUR

Mzdové náklady
Náklady na dôchodkové programy so stanovenými príspevkami
Náklady na iné sociálne zabezpečenie

Počet zamestnancov ku koncu obdobia
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas obdobia
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6. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY
v tis. EUR

Zisk z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, netto
Výnosy z predaného materiálu, netto
Výnosy z prenájmu priestorov
Zrušenie zníženia hodnoty dlhodobého hmotného majetku (Poznámka 11)
Výnosy z marketingových aktivít
Ostatné

2017

2016

349
897
2 637
423
3 604
11 209
19 119

944
829
2 780
2 024
4 695
9 610
20 882

Riadok Ostatné obsahuje prefakturáciu nákladov týkajúcich sa TV a zamestnancov (náklady na vysielacie práva, náklady na satelit,
zriadenie prístupu) dcérskej spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v sume 6 786 tis. EUR (2016: 5 571 tis. EUR).

7. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
v tis. EUR

Opravy a údržba
Zriaďovacie služby
Marketing
Energie
Tlač a poštovné
Logistika
Nájmy a prenájmy
IT služby
Sprostredkovateľské provízie
Poplatky za frekvencie a ostatné poplatky Regulačnému úradu
Poplatky za poskytovaný obsah
Súdne a regulačné spory (Poznámka 23)
Poradenstvo
Náklady na nedobytné pohľadávky
Služby spojené s dodaním riešení pre zákazníkov
Poplatky platené skupine DT AG
Ostatné
Aktivácia vlastných nákladov

2017

2016

15 445
921
15 684
12 741
4 169
4 586
18 638
6 675
18 811
4 757
13 669
17 904
1 510
4 296
30 017
4 733
15 816
(18 129)
172 243

17 507
1 022
18 075
13 051
3 731
4 596
18 029
6 725
20 107
4 700
12 184
25 480
3 487
3 852
26 745
4 919
16 646
(12 130)
188 726

2017

2016

563
140
13
4
740
1 460

874
402
614
72
61
13
17
264
772
3 089

8. FINANČNÉ VÝNOSY
v tis. EUR

Dividendy od dcérskych spoločností (Poznámka 28)
Zrušenie zníženia hodnoty investícií ocenených amortizovanými nákladmi
Zisk z predaja realizovateľných investícií (Poznámka 18)
Úroky z termínovaných vkladov a bankových účtov
Úroky z pôžičiek (Poznámky 20, 28)
Úroky z realizovateľných investícií
Úroky z finančného prenájmu
Kurzové zisky, netto
Ostatné
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9. FINANČNÉ NÁKLADY
v tis. EUR

Úrokové náklady z rezervy na zamestnanecké požitky
Úrokové náklady z ostatných dlhodobých rezerv
Kurzové straty, netto
Bankové poplatky a ostatné finančné náklady

2017

2016

186
443
267
24
920

219
420
70
709

2017

2016

37 546
(8 376)
6 784
35 954

31 945
(10 332)
3 251
24 864

10. DANE
Hlavné zložky dane z príjmov za roky končiace 31. decembra sú:
v tis. EUR

Náklad zo splatnej dane
Výnos z odloženej dane
Osobitný odvod z regulovaných odvetví
Daň z príjmov vykázaná vo výkaze ziskov a strát

Odsúhlasenie medzi vykázanou daňou z príjmov a teoretickou sumou, ktorá by vznikla pri použití zákonnej daňovej sadzby:
v tis. EUR

Zisk pred zdanením
Daň z príjmov vypočítaná zákonnou sadzbou 21% (2016: 22%)
Dopad nezdaniteľných príjmov a daňovo neuznaných nákladov:
Dividendy
Náklady na súdne a regulačné spory
Ostatné daňovo neuznateľné položky, netto
Daňový nedoplatok / (daňový preplatok) týkajúci sa minulých rokov
Osobitný odvod z regulovaných odvetví
Efekt zmeny sadzby dane z príjmov
Daň z príjmov pri efektívnej sadzbe 35% (2016: 29%)

2017

2016

102 591

86 096

21 544

18 941

(118)
3 728
1 128
2 888
6 784
35 954

(192)
5 601
1 732
(212)
3 251
(4 257)
24 864

Zmena sadzby dane z príjmov z 22% na 21%, s účinnosťou od 1. januára 2017, mala vplyv na zníženie hodnoty odloženého daňového
záväzku o 4 257 tis. EUR s pozitívnym dopadom na daňový náklad vo výške 4 226 tis. EUR a na ostatný komplexný výsledok vo výške
31 tis. EUR.
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Odložené daňové pohľadávky (záväzky) za rok končiaci 31. decembra možno priradiť k nasledovným položkám:

v tis. EUR

Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou dlhodobého majetku
Rezerva na personálne náklady
Opravná položka k nedobytným pohľadávkam
Rezerva na odstupné
Záväzok z odchodného
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Ostatné
Odložený daňový záväzok, netto

v tis. EUR

Rozdiel medzi účtovnou a daňovou hodnotou dlhodobého majetku
Opravná položka k investíciám oceneným amortizovanými nákladmi
Rezerva na personálne náklady
Opravná položka k nedobytným pohľadávkam
Rezerva na odstupné
Záväzok z odchodného
Rezerva na uvedenie majetku do pôvodného stavu
Ostatné
Odložený daňový záväzok, netto

1. januára 2017

Cez výkaz
ziskov a strát

Cez výkaz
komplexného
výsledku

31. decembra
2017

(104 490)
2 245
2 682
915
2 532
2 692
4 031
(89 393)

6 648
308
169
(592)
130
979
734
8 376

112
112

(97 842)
2 553
2 851
323
2 774
3 671
4 765
(80 905)

1. januára 2016

Cez výkaz
ziskov a strát

Cez výkaz
komplexného
výsledku

31. decembra
2016

(117 199)
2 270
2 473
3 154
977
2 363
2 248
3 761
(99 953)

12 709
(2 270)
(228)
(472)
(62)
(59)
444
270
10 332

228
228

(104 490)
2 245
2 682
915
2 532
2 692
4 031
(89 393)

2017

2016

11 010
6 821
(894)
(97 842)
(80 905)

10 242
5 662
(808)
(104 489)
(89 393)

v tis. EUR

Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vysporiadaná do 12 mesiacov
Odložená daňová pohľadávka, ktorá bude vysporiadaná po viac ako 12 mesiacoch
Odložený daňový záväzok, ktorý bude vysporiadaný do 12 mesiacov
Odložený daňový záväzok, ktorý bude vysporiadaný po viac ako 12 mesiacoch
Odložený daňový záväzok, netto
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11. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

v tis. EUR

K 1. januáru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Zníženie hodnoty
Zrušenie zníženia hodnoty
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Pozemky,
budovy
a stavby

Káblové
vedenia, káble
a iné vonkajšie
zariadenia

175 906
(98 544)
77 362
4 510
(3 455)
(57)
(715)
1 198

1 006 845
(580 786)
426 059
11 770
(35 145)
(28)
3
1
6 887

505 004
(453 528)
51 476
2 912
(16 536)
(1)
161
(40)
5 513

269 859
(225 042)
44 817
4 854
(16 448)
(17)
(1)
12 782

312 016
(236 436)
75 580
7 250
(26 352)
(151)
236
(227)
19 285

56 236
(434)
55 802
51 388
23
(102)
(45 665)

2 325 866
(1 594 770)
731 096
82 684
(97 936)
(254)
423
(1 084)
-

176 791
(97 948)
78 843

1 025 255
(615 708)
409 547

489 585
(446 100)
43 485

208 368
(162 381)
45 987

303 108
(227 487)
75 621

61 779
(333)
61 446

2 264 886
(1 549 957)
714 929

TelekomuRádiové
nikačné a prenosové
zariadenia
zariadenia

Nedokončené
investície
vrátane
Ostatný
preddavkov

Spolu

Dlhodobý hmotný majetok, okrem dopravných prostriedkov, je poistený lokálne do výšky 25 000 tis. EUR (2016: 25 000 tis. EUR).
Škoda, prevyšujúca lokálny limit, je poistená prostredníctvom programu DT AG globálne poistenie do výšky 700 000 tis. EUR.
Spoločnosť má uzavreté povinné zmluvné poistenie pre všetky motorové vozidlá.

v tis. EUR

K 1. januáru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Zníženie hodnoty
Zrušenie zníženia hodnoty
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Pozemky,
budovy
a stavby

Káblové
vedenia, káble
a iné vonkajšie
zariadenia

185 819
(104 754)
81 065
3 028
(3 550)
(80)
(4 095)
994

991 741
(545 908)
445 833
9 878
(34 911)
(33)
1
(5)
5 296

599 538
(542 196)
57 342
3 477
(18 199)
(10)
1 934
(2)
6 934

319 391
(277 535)
41 856
6 398
(16 406)
12 969

311 623
(234 559)
77 064
7 558
(24 455)
(359)
52
(192)
15 912

49 942 2 458 054
(488) (1 705 440)
49 454
752 614
48 648
78 987
(97 521)
(482)
37
2 024
(232)
(4 526)
(42 105)
-

175 906
(98 544)
77 362

1 006 845
(580 786)
426 059

505 004
(453 528)
51 476

269 859
(225 042)
44 817

312 016
(236 436)
75 580

56 236 2 325 866
(434) (1 594 770)
55 802
731 096

TelekomuRádiové
nikačné a prenosové
zariadenia
zariadenia

v tis. EUR

Prírastky
Nepeňažné prírastky zo záväzku uviesť majetok do pôvodného stavu
Zmena stavu záväzkov za nákup dlhodobého hmotného majetku
Peňažné prostriedky použité na nákup dlhodobého hmotného majetku z investičných činností

Nedokončené
investície
vrátane
Ostatný
preddavkov

Spolu

2017

2016

82 684
(4 224)
2 707
81 167

78 987
(2 186)
1 910
78 711
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12. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

v tis. EUR

K 1. januáru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2017
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Softvér

Licencie

Interne vyvinutý
nehmotný
majetok

466 813
(430 726)
36 087
32 696
(33 561)
14 208

227 551
(108 862)
118 689
10 704
(23 391)
1
301

4 714
(1 989)
2 725
153
(284)
12

73 313
73 313
-

249 532
(230 337)
19 195
(19 195)
-

28 805
28 805
10 499
(14 521)

1 050 728
(771 914)
278 814
54 052
(76 431)
1
-

507 468
(458 038)
49 430

234 858
(128 554)
106 304

4 879
(2 273)
2 606

73 313
73 313

249 532
(249 532)
-

24 783
24 783

1 094 833
(838 397)
256 436

Goodwill

Zákaznícke
vzťahy

Nedokončené
investície

Spolu

Zlúčením spoločností Slovak Telekom a T-Mobile boli k 1. júlu 2010 do výkazu o finančnej situácii prevzaté účtovné hodnoty položiek
goodwill a zákaznícke vzťahy. Goodwill a zákaznícke vzťahy boli prvotne vykázané pri kúpe kontrolného podielu spoločnosťou Slovak
Telekom v spoločnosti T-Mobile k 31. decembru 2004.

v tis. EUR

K 1. januáru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota
Prírastky
Odpisy
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2016
Obstarávacia cena
Oprávky
Zostatková hodnota

Softvér

Licencie

Interne vyvinutý
nehmotný
majetok

443 033
(404 708)
38 325
17 988
(32 557)
12 331

223 422
(100 823)
122 599
17 135
(21 050)
5

4 077
(1 716)
2 361
168
(273)
469

73 313
73 313
-

265 612
(227 222)
38 390
(19 195)
-

24 902
24 902
16 709
(1)
(12 805)

1 034 359
(734 469)
299 890
52 000
(73 075)
(1)
-

466 813
(430 726)
36 087

227 551
(108 862)
118 689

4 714
(1 989)
2 725

73 313
73 313

249 532
(230 337)
19 195

28 805
28 805

1 050 728
(771 914)
278 814

Goodwill

Zákaznícke
vzťahy

Nedokončené
investície

Spolu

v tis. EUR

Prírastky
Prírastky uhradené z finančných činností (Poznámka 24)
Zmena stavu záväzkov za nákup dlhodobého nehmotného majetku
Peňažné prostriedky použité na nákup dlhodobého nehmotného majetku z investičných činností

2017

2016

54 052
(10 504)
(2 455)
41 093

52 000
(17 728)
1 895
36 167
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13. ZNÍŽENIE HODNOTY GOODWILLU
v tis. EUR

2017

2016

T-Mobile

73 313
73 313

73 313
73 313

Goodwill vykázaný pri obstaraní spoločnosti T-Mobile bol pri zlúčení k 1. júlu 2010 vykázaný v individuálnom výkaze o finančnej
situácii Spoločnosti. Spätne získateľná hodnota jednotky generujúcej peňažné toky bola určená prostredníctvom prognóz peňažných
tokov vychádzajúcich z desaťročných finančných plánov, ktoré predstavujú najlepší odhad manažmentu ohľadom predpokladov
a očakávaní účastníkov trhu. Spoločnosť používa pre prognózy peňažných tokov obdobie desať rokov, pretože doba návratnosti
jej investícií v telekomunikačnej oblasti často presahuje obdobie 5 rokov. Peňažné toky plynúce po desiatom roku sa extrapolovali
pomocou sadzby tempa rastu vo výške 1,5% (2016: 1,5%) a použitá diskontná sadzba predstavovala 5,49% (2016: 5,31%).
Stanovená sadzba tempa rastu neprevyšuje priemernú dlhodobú sadzbu tempa rastu na trhu, na ktorom jednotka generujúca
peňažné toky podniká. K ďalším kľúčovým predpokladom, na základe ktorých manažment rozhodol o výške spätne získateľnej
hodnoty jednotky generujúcej peňažné toky, patrí vývoj výnosov, nákladov na získanie a udržanie si zákazníka, miera odlivu
zákazníkov, výška kapitálových investícií a trhový podiel. Spätne získateľná hodnota jednotky generujúcej peňažné toky, vypočítaná
ako reálna hodnota znížená o náklady súvisiace s vyradením, prevyšuje jej účtovnú hodnotu. Manažment je presvedčený, že
akákoľvek reálne možná zmena v kľúčových predpokladoch, na ktorých je založená výška spätne získateľnej hodnoty jednotky
generujúcej peňažné toky, nebude mať za následok situáciu, kedy účtovná hodnota tejto jednotky prevýši jej spätne získateľnú
hodnotu.

14. PODIELY V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH
K 31. decembru 2017 mala Spoločnosť tieto podiely v plne konsolidovaných priamo ovládaných dcérskych spoločnostiach:
Názov a sídlo

Činnosť

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. („DIGI”)
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
PosAm, spol. s r.o. („PosAm”)
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Zoznam, s.r.o. („Zoznam”)
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
Zoznam Mobile, s.r.o. („Zoznam Mobile”)
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
Telekom Sec, s.r.o. („Telekom Sec”)
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

v tis. EUR

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
PosAm, spol. s r.o.
Zoznam, s.r.o.
Zoznam Mobile, s.r.o.
Telekom Sec, s.r.o.

Podiel
a hlasovacie
práva
100%
51%
100%
100%
100%

Poskytovanie TV a internetových služieb, produkcia TV kanálov
IT služby, aplikácie a biznis riešenia
Internetový portál
Poskytovateľ obsahu pre mobilnú komunikáciu
Bezpečnostné služby

Obstarávacia
cena
investície
2017

Obstarávacia
cena
investície
2016

52 362
12 968
2 346
1 410
72
69 158

52 362
12 968
2 346
1 410
12
69 098

Zisk / (strata)
2017

Zisk / (strata)
2016

Čisté aktíva
2017

Čisté aktíva
2016

5 024
1 631
263
(95)
(2)

5 824
2 209
160
17
(2)

20 569
12 851
2 760
413
58

15 546
12 324
2 497
507
-

Finančné údaje za dcérske spoločnosti sú získané z ich individuálnych účtovných závierok. K dátumu schválenia tejto individuálnej
účtovnej závierky neboli k dispozícii schválené účtovné závierky dcérskych spoločností k 31. decembru 2017. Tabuľka je vypracovaná
na základe ich neschválených návrhov účtovných závierok.
Všetky dcérske spoločnosti sú registrované v Slovenskej republike. Podiely v dcérskych spoločnostiach nie sú verejne
obchodovateľné na žiadnom trhu.
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Obstarávacia cena investície v spoločnostiach Zoznam a Zoznam Mobile je upravená o zníženie hodnoty v sumách 1 562 tis. EUR
a 938 tis. EUR.
V roku 2017 Spoločnosť zvýšila základné imanie v spoločnosti Telekom Sec o 60 tis. EUR.

15. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ POHĽADÁVKY
v tis. EUR

Dlhodobé
Pohľadávky zo splátkového predaja
Pohľadávky z finančného prenájmu
Krátkodobé
Pohľadávky z obchodného styku
Iné pohľadávky
Pohľadávky z finančného prenájmu

2017

2016

189
1 445
1 634

673
567
1 240

101 600
523
807
102 930

103 544
422
644
104 610

Pohľadávky z obchodného styku sú vykázané v hodnote zníženej o opravnú položku vo výške 17 932 tis. EUR (2016: 17 564 tis. EUR).
Ak by percento tvorby opravnej položky vzrástlo o 1% pre každú skupinu omeškania (okrem pohľadávok s opravnou položkou vo
výške 100%), vzrástla by tvorba opravnej položky o 182 tis. EUR (2016: 155 tis. EUR).
Pohyby opravnej položky k pohľadávkam so zníženou hodnotou voči tretím stranám boli nasledovné:
2017

2016

17 564
4 633
(4 265)
17 932

19 288
2 470
(4 194)
17 564

2017

2016

9 207
2 440
1 908
13 555

9 560
1 842
1 689
13 091

1 660
3 863
2 559
8 082

1 753
3 753
5 744
11 250

v tis. EUR

2017

2016

Materiál
Tovar

5 711
10 193
15 904

7 068
9 162
16 230

v tis. EUR

K 1. januáru
Tvorba počas roka, netto
Použitie
K 31. decembru

16. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A OSTATNÉ AKTÍVA
v tis. EUR

Dlhodobé
Vecné bremená
Náklady na získanie zákazníka
Ostatné náklady budúcich období
Krátkodobé
Náklady na získanie zákazníka
Ostatné náklady budúcich období
Ostatné aktíva

17. ZÁSOBY

Zásoby sú vykázané v hodnote zníženejo opravnú položku vo výške 1 912 tis. EUR (2016: 1 747 tis EUR). Tvorba opravnej položky na
zásoby v sume 576 tis. EUR (2016: 879 tis. EUR) je vykázaná v nákladoch na materiál a tovar.
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18. REALIZOVATEĽNÉ INVESTÍCIE
v tis. EUR

K 1. januáru
Prírastky
Úbytky
Amortizácia úhrady nad nominál
Precenenie vykázané v ostatnom komplexnom výsledku
K 31.decembru

2017

2016

-

31 079
2 145
(33 065)
(147)
(12)
-

Spoločnosť vlastnila bankový dlhopis, ktorý bol do roku 2015 vykázaný ako investícia ocenená amortizovanými nákladmi. Dlhopis
bol splatný v roku 2008. V decembri 2015 nadobudla účinnosť Dohoda o urovnaní medzi emitentom dlhopisu a veriteľmi. Na
základe Dohody o urovnaní zanikol nárok na plnenie z dlhopisu a Spoločnosť začiatkom roka 2016 obdržala priznané nároky na
plnenie z Dohody o urovnaní: peňažné plnenie v sume 1 378 tis. EUR, zameniteľné zmenky v nominálnej hodnote 2 551 tis. GBP a
splatnosťou 15 rokov a 11 214 318 kusov akcií v nominálnej hodnote 11 214 tis. ISK. Zmenky a akcie boli v roku 2016 zaradené ako
realizovateľné investície. Zmenky a akcie boli v decembri 2016 predané so ziskom 614 tis. EUR (Poznámka 8).
Ostatné realizovateľné investície pozostávali zo štátnych dlhopisov, ktoré boli splatné v roku 2016. V roku 2016 Spoločnosť
preklasifikovala zisk 9 tis. EUR z ostatného komplexného výsledku do výkazu ziskov a strát.

19. TERMÍNOVANÉ VKLADY
v tis. EUR

Termínované vklady v bankách

2017

2016

6 336
6 336

4 422
4 422

Termínované vklady zahŕňajú vklady v bankách s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 3 mesiace od dátumu obstarania. Krátkodobé
termínované vklady s pôvodnou splatnosťou kratšou ako 3 mesiace od dátumu obstarania sú vykázané v rámci peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Ratingy sú uvedené v Poznámke 3.2.

20. PÔŽIČKY
v tis. EUR

Pôžičky poskytnuté spoločnosti Deutsche Telekom AG

2017

2016

183 000
183 000

180 000
180 000

Pôžičky poskytnuté spoločnosti Deutsche Telekom AG neboli zabezpečené. Pôžičky otvorené k 31. decembru 2017 boli poskytnuté
v decembri 2017 a boli splatné v januári 2018 (2016: poskytnuté od augusta do decembra 2016, splatné od januára do marca 2017).
Úroky týkajúce sa pôžičiek boli v sume 13 tis. EUR (2016: 61 tis. EUR) (Poznámky 8, 28). Ratingy sú uvedené v Poznámke 3.2.

21. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
v tis. EUR

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

2017

2016

49 615
49 615

36 959
36 959

Peňažné prostriedky v bankách sa úročia pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou na základe denných bankových úrokových
sadzieb z vkladov. Krátkodobé investície sa realizujú na obdobie jedného dňa až troch mesiacov, pričom sú úročené príslušnými
sadzbami. Ratingy sú uvedené v Poznámke 3.2.
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22. VLASTNÉ IMANIE
Dňa 18. júna 2015 sa spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. stala jediným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom.
K 31. decembru 2017 mala spoločnosť Slovak Telekom schválených a vydaných 86 411 300 kmeňových akcií (2016: 86 411 300)
s menovitou hodnotou 10,00 EUR na akciu (2016: 10,00 EUR na akciu). Všetky emitované akcie boli upísané.
Zákonný rezervný fond je tvorený v súlade so slovenskými právnymi predpismi a nie je možné ho rozdeliť. Rezervný fond sa tvorí
z nerozdeleného zisku s cieľom pokryť možné budúce straty. V roku 2013, po rozdelení štatutárneho zisku za rok 2012, zákonný
rezervný fond dosiahol hranicu požadovanú slovenskými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Kategória Ostatné vo Výkaze zmien vo vlastnom imaní obsahuje zmeny vlastného imania z odchodného (Poznámka 23),
realizovateľných investícií (Poznámka 18) a plánu platieb na základe podielov.
Účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2016 bola schválená v mene predstavenstva spoločnosti Slovak Telekom
dňa 16. marca 2017.
Dňa 27. apríla 2017 spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovak
Telekom schválila rozdelenie zisku za predchádzajúci rok vo forme dividend. V máji 2017 boli vyplatené celkové dividendy v sume
61 232 tis. EUR (2016: 69 744 tis. EUR), čo predstavovalo 0,71 EUR na akciu (2016: 0,81 EUR na akciu).
Schválenie rozdelenia zisku za rok 2017 sa uskutoční na riadnom valnom zhromaždení, ktoré bolo naplánované na apríl 2018.

23. REZERVY

v tis. EUR

K 1. januáru 2017
Tvorba
Použitie
Rozpustenie
Presuny
Vplyv úrokov
K 31. decembru 2017
Dlhodobé
Krátkodobé

v tis. EUR

Dlhodobé
Krátkodobé

Súdne
a regulačné
spory
(Poznámka 29)
26 938
646
(12 713)
(371)
(12 500)
2 000
2 000
2 000

Uvedenie
majetku
do pôvodného
stavu

Odstupné pre
zamestnancov

Zamestnanecké
požitky

Ostatné

Spolu

12 819
868
3 794
17 481

4 358
1 542
(3 753)
(606)
1 541

12 347
1 332
(21)
(338)
190
13 510

1 706
890
(576)
(48)
(66)
1
1 907

58 168
5 278
(17 063)
(1 363)
(12 566)
3 985
36 439

17 481
17 481

1 541
1 541

13 510
13 510

1 056
851
1 907

32 047
4 392
36 439

2017

2016

32 047
4 392
36 439

26 106
32 062
58 168

Uvedenie majetku do pôvodného stavu
Spoločnosť má povinnosť demontovať a odstrániť majetok a uviesť do pôvodného stavu prenajaté lokality súvisiace s umiestnením
základňových staníc (Poznámka 2.19). Príslušné dohody o prenájme môžu obsahovať ustanovenia predpisujúce povinnosť obnovy
prenajatej lokality na konci doby prenájmu, t.j. povinnosť uvedenia majetku do pôvodného stavu.
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Odstupné pre zamestnancov
Reorganizácia činností Spoločnosti mala v roku 2017 za následok zníženie stavu zamestnancov o 192. Spoločnosť očakáva, že v roku
2018 prepustí ďalších 74 zamestnancov z dôvodu prebiehajúceho programu reorganizácie. Manažment stanovil a schválil podrobný
formálny plán, ktorý upresňuje počet zamestnancov, ktorí budú prepustení, ich umiestnenie a pozície, a tento plán bol oznámený
odborovým organizáciám. Výška odstupného, ktoré bude vyplatené za ukončenie zamestnaneckého pomeru, bola vypočítaná
podľa kolektívnej zmluvy. Vyplatenie odstupného pre zamestnancov sa očakáva do dvanástich mesiacov odo dňa, ku ktorému je
zostavená účtovná závierka a je vykázané v plnej výške v bežnom účtovnom období. V roku 2017 Spoločnosť vykázala v personálnych
nákladoch náklady na odstupné v sume 5 059 tis. EUR (2016: 3 714 tis. EUR).
Odchodné a odmeny pri životných jubileách
Spoločnosť poskytuje programy požitkov všetkým zamestnancom. Rezerva sa tvorí na záväzky týkajúce sa odchodného a odmien
pri životných jubileách. Jednorazové odchodné závisí od naplnenia stanovených podmienok zo strany zamestnancov na odchod do
dôchodku a odmeny pri životných jubileách závisia od počtu odpracovaných rokov v Spoločnosti. Výška nároku na uvedené požitky
sa stanovuje z mesačnej mzdy príslušného zamestnanca alebo ako stanovená suma.

v tis. EUR

Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov
K 1. januáru 2017
Náklady na súčasné služby
Nákladové úroky
Vyplatené požitky
Precenenie z definovaných plánov požitkov
Zisk z redukcie
K 31. decembru 2017

v tis. EUR

Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov
K 1. januáru 2016
Náklady na súčasné služby
Nákladové úroky
Vyplatené požitky
Precenenie z definovaných plánov požitkov
Zisk z redukcie
K 31. decembru 2016

Odchodné

Odmeny pri
životných jubileách

Spolu

12 057
775
185
(9)
533
(331)
13 210

290
24
5
(12)
(7)
300

12 347
799
190
(21)
526
(331)
13 510

Odchodné

Odmeny pri
životných jubileách

Spolu

10 739
704
219
(14)
1 177
(768)
12 057

284
18
6
(16)
(2)
290

11 023
722
225
(30)
1 175
(768)
12 347

Precenenia z definovaných plánov požitkov týkajúce sa odchodného v sume 533 tis. EUR pozostávajú z úprav založených
na skúsenostiach v sume 624 tis. EUR, čiastočne nettované zmenou finančných predpokladov v sume 11 tis. EUR a zmenou
demografických predpokladov v sume 80 tis. EUR.
Zisk z redukcie v sume 331 tis. EUR vyplýva hlavne zo zníženia počtu zamestnancov, ktorí boli zahrnutí do programu požitkov
z odchodného, ku ktorému došlo v roku 2017 alebo bolo ohlásené na rok 2018. Okrem zisku z redukcie nedošlo v roku 2017
k žiadnym iným úpravám podmienok na vyplácanie odchodného, ktoré by si vyžadovali úpravu nákladov na minulé služby.
Hlavné poistno-matematické predpoklady použité pri stanovovaní záväzkov z definovaných požitkov a efektu z redukcie za rok 2017
zahŕňajú diskontnú sadzbu 1,58% (2016: 1,56%). Očakávané náklady za rok 2017 boli stanovené na základe diskontnej sadzby
platnej ku začiatku účtovného obdobia vo výške 1,56% (2016: 2,07%). Priemerný vek odchodu do dôchodku je 62 rokov (2016:
62 rokov). Očakávaná dlhodobá miera rastu nominálnych miezd je 2,0% (2016: 2,0%) s nevýznamnými úpravami pre prvé tri roky.
Zostávajúca vážená priemerná doba trvania záväzku zo stanovených požitkov je 13,3 roka (2016: 13,0 roka).
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Analýza citlivosti hlavných poistno-matematických predpokladov k 31. decembru 2017 a 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
v tis. EUR

(Pokles) / nárast výšky rezervy na odchodné
2017

Zmena poistno-matematických predpokladov
Zmena úrokovej miery o +100 bázických bodov / -100 bázických bodov
Zmena nominálnych miezd o +0,50% / -0,50%
Zmena v dĺžke životnosti o +1 rok / -1 rok

(1 559) / 1 786
858 / (810)
16 / (18)

2016

(1 442) / 1 655
795 / (749)
14 / (15)

24. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ ZÁVÄZKY
v tis. EUR

Dlhodobé
Finančné záväzky
Záväzky z finančného prenájmu
Iné záväzky
Krátkodobé
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Finančné záväzky
Záväzky z finančného prenájmu
Iné záväzky

2017

2016

2 132
62
536
2 730

5 440
5 440

55 556
45 837
12 597
249
13 118
127 357

60 039
54 173
12 261
869
127 342

2017

2016

17 701
10 504
(12 977)
(499)
14 729

11 780
17 728
(11 900)
93
17 701

2017

2016

5 362
5 362

3 208
3 208

31 874
19 887
9 101
4 926
65 788

32 197
18 719
9 111
4 414
64 441

2017

2016

82
1 462
(1 454)
90

37
1 419
(1 374)
82

Odsúhlasenie peňažných prostriedkov použitých na finančné činnosti:
v tis. EUR

Finančné záväzky k 1. januáru
Prírastky (Poznámka 12)
Peňažné prostriedky použité na finančné činnosti
Kurzové rozdiely
Finančné záväzky k 31. decembru

25. OSTATNÉ ZÁVÄZKY A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
v tis. EUR

Dlhodobé
Výnosy budúcich období
Krátkodobé
Výnosy budúcich období
Záväzky voči zamestnancom
Ostatné daňové záväzky
Ostatné záväzky

Suma záväzkov voči zamestnancom zahŕňa záväzky zo sociálneho fondu:
v tis. EUR

K 1. januáru
Tvorba
Čerpanie
K 31. decembru
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26. ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY
Zmluvné záväzky Spoločnosti boli nasledovné:
v tis. EUR

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Obstaranie služieb a zásob
Záruka za dcérsku spoločnosť

2017

2016

57 885
5 631
100 694
164 210

27 553
9 182
70 393
2 100
109 228

2017

2016

17 639
34 834
10 446
62 919

20 777
37 143
14 365
72 285

27. OPERATÍVNY LÍZING – SPOLOČNOSŤ AKO NÁJOMCA
Budúce minimálne splátky operatívneho prenájmu sú nasledovné:
v tis. EUR

Operatívny prenájom splatný do jedného roka
Operatívny prenájom splatný o viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov
Operatívny prenájom splatný o viac ako päť rokov

Potenciálne predĺženie zmlúv na operatívny prenájom nie je v tabuľke zahrnuté.
V roku 2013 Spoločnosť uzatvorila zmluvu na operatívny nájom priestorov na dobu 10 rokov. Spoločnosť má právo (opciu) predĺžiť
dobu nájmu o dva roky a toto právo môže využiť aj opakovane, najviac však päťkrát. Nájomné sa od roku 2015 každoročne zvýši
v súlade s indexom rastu spotrebiteľských cien pre Eurozónu, maximálne však o 3,5% ročne.

28. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
v tis. EUR

DT AG
Dcérske spoločnosti
Ostatné spoločnosti v skupine
DT AG

Pohľadávky
2017
2016

Záväzky
2017
2016

Predaj a výnosy
2017
2016

Nákupy
2017
2016

Zmluvné záväzky
2017
2016

187 759 188 019
3 557
5 090

8 070
1 703

8 635
4 805

3 986
9 161

5 077
8 364

8 709
6 997

6 732
7 440

168
340

2 403
445

6 075
4 082
197 391 197 191

8 234
18 007

6 029
19 469

21 756
34 903

12 762
26 203

21 641
37 347

11 125
25 297

14 746
15 254

2 365
5 213

Spoločnosť obchoduje so svojimi dcérskymi spoločnosťami (DIGI, PosAm, Zoznam, Zoznam Mobile, Telekom Sec), so svojou hlavnou
materskou spoločnosťou Deutsche Telekom AG a s jej dcérskymi spoločnosťami, pridruženými spoločnosťami a spoločnými podnikmi.
Obchodné transakcie sa týkajú hlavne telefónnych hovorov a inej komunikácie, ktorá prechádza sieťami spriaznených osôb. Ostatné
transakcie zahŕňajú dátové služby, služby v oblasti riadenia a poradenstva, iné služby a nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Spoločnosť nakúpila od spriaznených osôb dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v sume 2 928 tis. EUR (2016: 2 833 tis. EUR).
V roku 2017 Spoločnosť poskytla spoločnosti Deutsche Telekom AG krátkodobú pôžičku v sume 183 000 tis. EUR (2016: 180 000 tis. EUR).
Úroky, týkajúce sa tejto pôžičky, dosiahli výšku 13 tis. EUR (2016: 61 tis. EUR) (Poznámky 8, 20).
Valné zhromaždenie spoločnosti PosAm schválilo v marci 2017 dividendy vo výške 563 tis. EUR (2016: 874 tis. EUR), ktoré boli vyplatené
v marci 2017 (Poznámka 8). Ostatné dcérske spoločnosti neschválili v rokoch 2017 a 2016 vyplatenie dividend.
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V roku 2016 Spoločnosť podpísala zmluvu na ICT služby na obdobie 80 mesiacov so spoločnosťou T-Systems International GmbH („TSI“).
V rámci tejto zmluvy Spoločnosť vystupuje ako hlavný subdodávateľ reštrukturalizácie komunikačnej siete Allianzu vo vybraných krajinách.
Subdodávateľmi Spoločnosti sú dcérske spoločnosti skupiny DT AG v prislúchajúcich krajinách. Celková hodnota zmluvy predstavuje
sumu 41 537 tis. EUR. V roku 2017 Spoločnosť vykázala výnosy voči TSI vo výške 4 829 tis. EUR (2016: 1 614 tis. EUR), výnosy voči iným
spoločnostiam skupiny DT AG vo výške 274 tis. EUR (2016: 117 tis. EUR) a náklady voči iným spoločnostiam skupiny DT AG v sume 3 898
tis. EUR (2016: 1 250 tis. EUR).
Deutsche Telekom, ako hlavná materská spoločnosť kontrolujúca Slovak Telekom, je spriaznenou osobou Nemeckej spolkovej republiky.
V rokoch 2017 a 2016 spoločnosť Slovak Telekom neuskutočnila žiadnu individuálne významnú transakciu s Nemeckou spolkovou
republikou alebo spoločnosťami, ktoré by Nemecká spolková republika kontrolovala, spoločne kontrolovala alebo v nich mala podstatný vplyv.
Odmeny kľúčových členov manažmentu
Medzi kľúčových členov manažmentu, k 31. decembru 2017 spolu 15 (2016: 16), patria členovia výkonného manažmentu,
predstavenstva a dozornej rady.
Od 1. júla 2016 majú spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic a.s. spoločný výkonný manažment. Všetci členovia
manažmentu sú zodpovední za obchodné a manažérske aktivity spoločností na slovenskom aj českom trhu. Počet členov kľúčového
manažmentu zahŕňa všetkých členov výkonného manažment bez ohľadu na to, či sú zamestnancami spoločnosti Slovak Telekom
alebo spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Tabuľka nižšie zahŕňa iba odmeny kľúčových členov manažmentu za spoločnosť
Slovak Telekom.
v tis. EUR

Krátkodobé zamestnanecké požitky
Požitky z dôchodkových programov so stanovenými príspevkami
Plán platieb na základe podielov

v tis. EUR

Výkonný manažment
Predstavenstvo
Dozorná rada

2017

2016

2 316
52
15
2 383

1 748
31
7
1 786

2017

2016

2 352
15
16
2 383

1 760
7
19
1 786

Odmeny výkonného manažmentu zahŕňajú sumu 8 tis. EUR (2016: 47 tis. EUR), použitú na súkromné účely členov, ktoré boli
vyúčtované Spoločnosti.
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29. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
Právne a regulačné spory
Dňa 17. októbra 2014 Európska komisia Spoločnosti zaslala rozhodnutie o porušení v prípade AT 39.523 (ďalej len „Rozhodnutie“).
Podľa Rozhodnutia je Spoločnosť (a DT AG, ako materská spoločnosť) zodpovedná za porušenie súťažného práva (stláčanie marže
a odmietnutie prístupu) vo vzťahu k účastníckym vedeniam v období od 12. augusta 2005 do 31. decembra 2010, za čo bola
spoločnosti DT AG spoločne a nerozdielne so Spoločnosťou uložená pokuta vo výške 38 838 tis. EUR. Spoločnosť podala dňa
26. decembra 2014 proti Rozhodnutiu žalobu Súdnemu dvoru Európskej únie. Spoločnosť uhradila pokutu v januári 2015.
Po vydaní Rozhodnutia Európskej komisie podali traja konkurenti Spoločnosti v roku 2015 na všeobecnom súde v Bratislave žalobu
voči Spoločnosti, jeden z nich žalobu v roku 2017 zobral späť. Ďalšia žaloba na náhradu škody bola podaná v roku 2017. Tieto žaloby
požadujú náhradu škody, ktorá im údajne mala vzniknúť v dôsledku zneužitia dominantného postavenia na trhu spoločnosťou Slovak
Telekom, ktoré Európska komisia popísala vo svojom rozhodnutí a dosahujú sumu 174 008 tis. EUR plus úroky. Ďalší konkurenti
Spoločnosti, ktorí sa domnievajú, že im vznikla škoda v dôsledku konania Spoločnosti v čase trvania porušenia, sa môžu rozhodnúť
podať ďalšie žaloby o náhradu škody.
V roku 2009 Protimonopolný úrad SR („PMÚ SR“) uložil Spoločnosti pokutu vo výške 17 453 tis. EUR za zneužívanie dominantného
postavenia prostredníctvom stláčania marže a viazania produktov na niekoľkých relevantných trhoch (hlasové a dátové služby
a služby prístupu k pevnej sieti). Spoločnosť podala v roku 2009 proti tomuto rozhodnutiu na Krajský súd v Bratislave žalobu na súdne
preskúmanie. V januári 2012 Krajský súd zrušil napadnuté rozhodnutie PMÚ SR. Rozsudok Krajského súdu bol následne Najvyšším
súdom na základe odvolania PMÚ SR vo februári 2014 zrušený a Krajský súd v júni 2017 potvrdil rozhodnutie PMÚ SR. Pokuta
v sume 17 453 tis. EUR bola uhradená v októbri 2017. Spoločnosť podala kasačnú sťažnosť.
V roku 2013 dvaja konkurenti podali žalobu proti Spoločnosti, ktorou sa domáhajú náhrady škody údajne vyplývajúcej z konania
Spoločnosti na základe rozhodnutia PMÚ SR. Tretí konkurent podal obdobnú žalobu v roku 2015. Navrhovatelia tvrdia, že v dôsledku
uvedeného konania utrpeli škodu vo výške 137 667 tis. EUR plus úroky. Všetky tri konania na prvostupňovom Okresnom súde
Bratislava II sú momentálne prerušené do skončenia súdneho prieskumu podkladových rozhodnutí PMÚ SR. V jednom z konaní
podal žalobca návrh na pokračovanie v konaní.
Spoločnosť je účastníkom ďalších súdnych a regulačných konaní v rámci bežného podnikania.
K 31. decembru 2017 Spoločnosť vykázala rezervy k známym a kvantifikovateľným rizikám vzťahujúcim sa na spory voči Spoločnosti,
ktoré predstavujú najlepší možný odhad súm, u ktorých je viac pravdepodobné ako nie, že budú zaplatené. Aktuálne výšky plnení, ak
vôbec dôjde k ich plneniu, sú závislé na množstve rôznych okolností, ktoré nastanú v budúcnosti, a ktorých výsledok je neistý, a preto
výška rezervy sa môže v budúcnosti zmeniť.

30. POPLATKY AUDÍTOROM
V roku 2017 boli Spoločnosti poskytnuté audítorskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. služby auditu v sume
281 tis. EUR (2016: 234 tis. EUR) a ostatné neaudítorské služby v sume 548 tis. EUR (2016: 80 tis. EUR).

31. UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI
Dňa 25. januára 2018 dcérska spoločnosť Slovak Telekomu, spoločnosť PosAm, obstarala 100% podiel v spoločnosti Commander
Services s.r.o. Hlavnou činnosťou novej dcérskej spoločnosti je GPS monitoring motorových vozidiel.
Po súvahovom dni nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú závierku k 31. decembru 2017.

Kontaktné informácie:
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
Zákaznícka linka:
0800 123 456
Web:
www.telekom.sk

