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O2 prišlo na slovenský trh vo februári

a ich ustavičné zlepšovanie, a zároveň

2007 ako tretí operátor. Od začiatku

certifikátu ISO 27001 zameraného na

svojho pôsobenia prináša revolučné

manažment bezpečnosti informácií.

riešenia, otvorenú komunikáciu

O2 je zároveň nositeľom certifikátu

a férovosť pre všetkých zákazníkov

ISO 37001 – systém protikorupčného

bez rozdielu. So svojím portfóliom

manažmentu, ktorý len umocňuje

produktov sa snaží systematicky

dodržiavanie vyššie uvedených

meniť pravidlá mobilnej komunikácie.

hodnôt. O2 Slovakia pôsobí výhradne

O2 patrí medzi najobľúbenejších

na slovenskom trhu, v zahraničí

zamestnávateľov a prostredníctvom

neprevádzkuje žiadnu organizačnú

Férovej Nadácie sa angažuje aj v oblasti

jednotku.

spoločenskej zodpovednosti. O2 je
nositeľom certifikátu kvality QMS podľa
normy ISO 9001, čo zaručuje vysokú
úroveň kvality poskytovaných služieb
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O2 Business Services

Tesco mobile

Telekomunikačný operátor O2 Business

Tesco mobile je partnerským produktom

Services je 100 % dcérskou spoločnosťou

spoločností TESCO STORES SR, a.s.,

O2 Slovakia. Vznikol v roku 2015 na

a O2 Slovakia, s.r.o. Predaj sa uskutočňuje

účel zvýšenia efektivity a flexibility

v predajnej sieti Tesco a spoľahlivosť

telekomunikačných služieb pre

poskytovaných služieb je zabezpečená

firemných zákazníkov.

využívaním siete O2 Slovakia. Tesco
mobile bol uvedený na telekomunikačný
trh v decembri 2009, odkedy nadväzuje
na úspešné pôsobenie v Spojenom
kráľovstve Veľkej Británie a Severného
Írska a v Írsku. V súčasnosti pôsobí aj
v Česku. Na Slovensku sa Tesco mobile
primárne orientuje na poskytovanie
predplatených služieb.
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Materskou spoločnosťou O2 Slovakia je

tomu ponúka najatraktívnejší športový

O2 Czech Republic, ktorá je najväčším

obsah na českom trhu.

operátorom na českom trhu. Hlasové,
internetové a dátové služby poskytuje

Spoločnosť patrí k najväčším hráčom

zákazníkom od domácností cez malé

v oblasti hostingových a cloudových

a stredné firmy až po veľké korporácie.

služieb, rovnako ako v oblasti Managed
services a ICT. Vzhľadom na to, že sa

O2 vždy ponúka tie najmodernejšie

trendy v telekomunikačnom odvetví

technológie. V súčasnosti buduje sieť

významne menia, zameriava sa O2

piatej generácie (5G), ktorú ako prvé

rovnako na vývoj a ponuku iných než

odštartovalo v reálnom prostredí.

tradičných telekomunikačných služieb.

O2 je zároveň najväčším poskytovateľom

K nim patria napríklad finančné služby

internetu pre domácnosti a firmy,

ako poistenie zariadení či cestovné

ktorý ponúka na 99 % adries. Fixné

poistenie v mobile.

pripojenie najlepšie funguje v kombinácii
s modemom O2 Smart Box, ktorý
O2 vyvinulo vo vlastnej réžii.

So svojou službou O2 TV je najväčším
prevádzkovateľom internetového
televízneho vysielania v Česku. Pre
svojich zákazníkov nakúpilo O2 množstvo
exkluzívnych športových práv a vďaka
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Juraj Eliáš

Dávid Durbák

Tomáš Kimlička

generálny riaditeľ
a konateľ O2 Slovakia

riaditeľ právnych
záležitostí a konateľ

riaditeľ financií
a konateľ

riaditeľ sietí

Igor Tóth má bohaté skúsenosti
v komerčnej oblasti a v spoločnosti
O2 pracuje už od roku 2008.
Na post CEO prišiel 1. januára 2021
z pozície riaditeľa marketingu.
V O2 začínal ako špecialista
pre prieskum trhu a postupne
prešiel viacerými pozíciami,
na ktorých zodpovedal za
riadenie marketingových aktivít
v segmente rezidenčných a biznis
zákazníkov, zahŕňajúcich tarifné
produktové portfólio vrátane
stratégie značky, marketingovej
komunikácie a tiež manažmentu
hodnoty zákazníka. V roku
2011 pôsobil v oblasti riadenia
zákazníckej skúsenosti v centrále
Telefónica Europe v Londýne.
V roku 2017 získal historicky prvý
titul Marketér roka.

Dávid Durbák ukončil Právnickú
fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave v roku 2001.
Svoju profesionálnu kariéru
začínal v spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., v oddelení
pre regulačné záležitosti, kde
pôsobil 4 roky a zodpovedal za
poskytovanie právnej podpory
spoločnosti v konaniach pred
Protimonopolným úradom SR.
V spoločnosti O2 pôsobí od roku
2007, pričom zodpovedal za
posudzovanie nových produktov
a v roku 2011 nastúpil na súčasnú
pozíciu riaditeľa právnych
záležitostí a konateľom je
od 4. júna 2014.

Tomáš Kimlička vedie financie
od 1. februára 2020, keď sa stal
súčasťou top manažmentu O2.
Má viacročné pracovné skúsenosti
na manažérskych pozíciách
v oblasti finančného riadenia
v rôznych spoločnostiach ako
Tatry Mountain Resorts či
SkyEurope Airlines. Tomáš
sa venoval predovšetkým
implementácii nových procesov
a systémov vo finančnom
riadení a pokrýval komplexné
oblasti účtovníctva, kontrolingu,
procurementu a IT. Tomáš Kimlička
vyštudoval odbor účtovníctvo
a audit na Fakulte hospodárskej
informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Konateľom
spoločnosti sa stal 1. augusta 2020.

Juraj Eliáš prišiel do O2 zo
spoločnosti O2 Business Services,
v ktorej zastával post technického
riaditeľa. V roku 1988 ukončil
štúdium na Elektrotechnickej
fakulte Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Kariéru
v oblasti telekomunikácií
odštartoval vo Výskumnom
ústave spojov v Banskej Bystrici,
ďalšie skúsenosti v oblasti IT
získal v spoločnosti Agrobanka
Praha, Isternet, ktorú neskôr kúpil
EuroWeb. Od roku 2002 pracoval
v spoločnosti Nextra, po akvizícii
spoločnosťou GTS Slovakia
vykonával funkciu technického
riaditeľa. Jeho prioritou je
vybudovať robustnú, spoľahlivú
a zároveň bezpečnú sieť, ktorá
zabezpečí kvalitné konvergované
mobilné a fixné služby pre potreby
O2 a O2 Business Services, t.
j. pre všetkých zákazníkov od
domácností cez menšie firmy až
po korporácie a štátnu správu.

Igor Tóth

Tomáš Masár
riaditeľ stratégie
a rozvoja obchodných
príležitostí

Tomáš Masár študoval na Fakulte
manažmentu Univerzity
Komenského v Bratislave
a investičné bankovníctvo
na univerzite Panthéon-Assas
Paris II. Svoju kariéru začal
v Citibank v Londýne, neskôr
pokračoval v rámci Citi Private
Bank v Ženeve a v ČSOB v Prahe.
Od roku 2006 začal pôsobiť
v oblasti telekomunikácií,
najprv v Euroteli ČR, neskôr
Telefónica O2 ČR, kde sa
venoval rozvoju obchodu,
ako aj projektu založenia
tretieho mobilného operátora
na Slovensku. Na Slovensku
už zostal a v O2 Slovakia
viedol projektovú kanceláriu
a strategické projekty. Od roku
2008 mal na starosti produktové
oddelenie marketingu, roaming
a medzioperátorské vzťahy
(interconnect). Od 1. 7. 2012
zodpovedá za strategický rozvoj
našej firmy a za vyhľadávanie
nových obchodných príležitostí.
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Milan Morávek

Jana Sekerová

riaditeľ komerčného úseku

riaditeľka
ľudských zdrojov

Milan Morávek nastúpil do O2
1. mája 2018 na pozíciu riaditeľa
predaja a služieb zákazníkom.
Má mnohoročné skúsenosti
s predajom v oblastiach FMCG
a telekomunikáciách. Ako 21-ročný
začínal v spoločnosti Coca Cola.
Do O2 nastúpil z pozície riaditeľa
rezidenčného predaja spoločnosti
Telekom, kde počas 8 rokov
prechádzal rôznymi oblasťami
v oddelení predaja a od roku 2013
mal na starosti celý rezidenčný
predaj. Milan Morávek absolvoval
bakalárske štúdium v odbore
Corporate Management Economy
na University of Seattle. MBA
so špecializáciou na financie
a marketing získal na The Open
University Business School v UK.

Jana Sekerová zastáva pozíciu
riaditeľky ľudských zdrojov od
1. 6. 2019. V spoločnosti O2
pracuje od roku 2008 v oddelení
financií, kde posledných 7 rokov
pred nástupom na novú pozíciu
pôsobila ako vedúca oddelenia
kontrolingu. Okrem toho
bola v rokoch 2012 – 2013 tiež
finančnou manažérkou pre TESCO
Mobile. Pred svojím príchodom
do O2 pracovala v spoločnosti
PricewaterhouseCoopers
Slovensko ako audítorka firiem
najmä v oblasti energetického
a potravinárskeho priemyslu.

Lucia Petrášová

Ján Vanovčan

riaditeľka úseku značky
a komunikácie

riaditeľ
informačných
systémov

Lucia Petrášová je od 1. apríla
2021 riaditeľkou Úseku značky
a komunikácie O2 Slovakia. Lucia
vyštudovala odbor kulturológia –
manažment v kultúre, od začiatku
svojej kariéry sa však postupne
čoraz viac zameriavala na oblasť
reklamy. Najprv na vedúcich
pozíciách v reklamných agentúrach
na Slovensku a v Bulharsku
a v roku 2011 nastúpila do O2,
kde vystriedala viacero pozícií so
zodpovednosťami za podlinkovú
aj nadlinkovú komunikáciu,
sponzoring a spoločenskú
zodpovednosť. V roku 2016
sa stala šéfkou marketingovej
komunikácie v O2. Na tejto pozícii
viedla viacero úspešných kampaní
s dôrazom na podporu imidžu
O2 ako značky s názorom. V roku
2020 stála pri zrode značky
Radosť – digitálny operátor.

Ján Vanovčan vyštudoval
softvérové inžinierstvo,
odbor umelá inteligencia.
Po prechode rôznymi IT pozíciami
v zdravotníctve, poisťovníctve
a vo vývoji SW pre
telekomunikačných operátorov
zastával od roku 2000 post
Consulting architekta v spoločnosti
Logica. Ako konzultant pracoval
na projektoch pre slovenských
telekomunikačných operátorov,
ale aj v Maďarsku, Česku a v UK.
Do spoločnosti O2 Slovakia
nastúpil v roku 2007 ako manažér
pre integráciu a architektúru,
následne postúpil na pozíciu
riaditeľa tohto oddelenia.
Navrhoval riešenia a riadil viacero
projektov v O2 Slovakia v oblasti
CRM, integrácie systémov
a elektronických kanálov.
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Jindřich Fremuth

Jan Bechyně

Michal Gajdzica

Michal Krejčík

predseda dozornej rady
O2 Slovakia, s.r.o.

člen dozornej rady
O2 Slovakia, s.r.o.

člen dozornej rady
O2 Slovakia, s.r.o.,
do 31. 12. 2021

člen dozornej rady
O2 Slovakia, s.r.o.,
od 1. 1. 2022

Jindřich Fremuth pôsobí v O2
od roku 2009. Pred nástupom
na pozíciu generálneho riaditeľa
O2 CZ na začiatku roku 2018
viedol Komerčnú divíziu, do ktorej
spadá riadenie vzťahov
s rezidentmi, firemnými
a korporátnymi zákazníkmi,
ako aj vývoj produktov
a marketing. Pred svojím
nástupom do O2 pôsobil
ako konzultant v poradenskej
spoločnosti McKinsey & Company,
kde sa sústredil na oblasť
technológií a telekomunikácií.
Členom dozornej rady O2 Slovakia
je od 10. 1. 2018.

Jan Bechyně sa celoživotne
venuje financiám. Po štúdiu
na VŠE prešiel niekoľkými
pozíciami od finančného
manažéra v spoločnosti Unilever
až po riaditeľa finančného
kontrolingu v O2 Czech Republic.
V spoločnostiach O2 IT Services,
O2 Family a O2 TV plní úlohu
zástupcu materskej spoločnosti
O2 Czech Republic a vykonáva
funkciu konateľa. Členom
dozornej rady O2 Slovakia, s.r.o.,
je od 1. novembra 2017.

Michal Gajdzica pracuje v O2 CZ
od roku 2014. Pred nástupom
na pozíciu riaditeľa Bezpečnosti
a riadenia rizík na konci roku 2018
viedol útvar Interný audit a riadenie
rizík. V úvode kariéry sa niekoľko
rokov venoval obchodovaniu
na kapitálových trhoch. Väčšinu
svojej kariéry pôsobil ako analytik
a konzultant v oblasti finančného
plánovania a strategického
poradenstva pre súkromnú
a verejnú sféru. Bezprostredne pred
svojím príchodom do O2 pracoval
v spoločnosti SkyToll ako jej
finančný riaditeľ. Členom dozornej
rady O2 Slovakia je od 21. 3. 2018.

Michal Krejčík ukončil v roku 2001
magisterské štúdium v odbore
právo na Právnickej fakulte Karlovej
univerzity, kde následne v roku
2003 získal aj titul JUDr. Ako justičný
čakateľ sa na Obvodnom súde
pre Prahu 9 a Mestskom súde
v Prahe pripravoval na funkciu
sudcu. V roku 2005 úspešne zložil
justičné skúšky. Od júla 2005
nastúpil do spoločnosti (resp.
právneho predchodcu Eurotel
Praha), kde postupne zastával
celý rad pozícií v rámci divízie
Právne a regulačné záležitosti,
najmä s dôrazom na  prevenciu
a riešenie sporov vrátane
identifikácie a odstraňovania ich
príčin. Súčasne sa zameriava aj
na oblasť korporátneho práva
a interných predpisov. Je členom
odborných pracovných skupín
a orgánov v rámci Českej asociácie
elektronických komunikácií (ČAEK)
a Asociácie prevádzkovateľov
mobilných sietí (APMS). Členom
dozornej rady O2 Slovakia je
od 1. 1. 2022.
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Vážení priatelia a priateľky

svoje portfólio služby O2 TV, ktorá je po

pre zdravé cvičenie detí či už doma, alebo

spoločnosti O2 Slovakia,

novom prehľadnejšia a atraktívnejšia.

v triede, a tiež sme odštartovali už piaty

Veľmi dôležitým míľnikom pre rozvoj

ročník tohto mimoriadne úspešného

rok 2021 sme zavŕšili úspešne. To je

našej spoločnosti bol februárový výber

projektu na slovenských školách.

asi najdôležitejšia a najodvážnejšia

dodávateľa siete, teda spoločnosti Ericsson,

informácia, ktorá môže vo výročných

ktorá už v tomto momente nielen buduje

Hoci bol rok 2021 z pohľadu pandémie

správach komerčných subjektov zaznieť.

5G sieť, ale zabezpečuje aj výmenu celej

plný obmedzení vyplývajúcich

Je pre mňa nesmiernym potešením, že

našej rádiovej siete. Počas minulého

z protipandemických opatrení či najmä

túto informáciu o spoločnosti O2 Slovakia

roka sme sa sústredili aj na vylepšovanie

v závere roka ovplyvnený čipovou

môžeme uviesť aj vo svojej výročnej

nášho úspešného produktu digitálneho

krízou, rok 2022 nám už z dnešného

správe za uplynulý rok, čo potvrdzujú

operátora Radosť, ktorý v septembri 2021

pohľadu rovnako nedaruje nič zadarmo.

Igor Tóth

aj finančné a prevádzkové výsledky.

oslávil svoj prvý rok existencie.

Pretrvávajúci vplyv pandémie, ako aj

generálny riaditeľ
a konateľ O2 Slovakia

Ako to už však často s úspechom býva,

vývoj globálnej geopolitickej situácie,

nedosahuje sa sám od seba. A preto mi

Aktívni sme však boli aj na poli CSR

zvyšujúca sa miera inflácie či ohlásený

dovoľte v nasledujúcich riadkoch zhrnúť

projektov. Najviac na verejnosti

skokový rast cien energií nás postavia

najdôležitejšie udalosti, ktoré sme v O2

zarezonovala kampaň, ktorej cieľom

pred nové výzvy, ktorým budeme čeliť pri

spolu s kolegami a kolegyňami zažili už

bolo vrátiť rozum na internet, pretože si

zachovaní interných cieľov, ktoré si každý

druhý rok pandémie po sebe.

uvedomujeme, že práve v online prostredí

rok kladieme. Opierajúc sa o výsledky

sa darí zaujať nepravdivými informáciami,

práce svojich kolegov a kolegýň však verím,

Hneď v úvode roka sme sa zamerali na

ktorých sme denne svedkami. Spolu

že naplno obstojíme aj v tomto období

lepšie prepojenie nášho portfólia vo

s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha

a budeme značku O2 na Slovensku aj

vzťahu mobilných služieb a služieb pre

sme odštartovali novú sériu videí, ktoré

naďalej rozvíjať.

domácnosti. Zároveň sme prekopali

v časoch pandémie slúžili ako pomôcka
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Ako som už na začiatku naznačil, úspech

v živote firmy, ale o to dôležitejšie sme

a kolegyniam, ktorí na tomto úspechu

minulého roka sa nedosiahol sám od seba,

ich vnímali. Za všetkými aktivitami však

tvrdo pracovali, ako aj vám všetkým za

o čom svedčia nielen vyššie spomenuté

stoja predovšetkým ľudia, ktorí sa o tento

prejavenú dôveru v uplynulom roku.

aktivity, ale najmä mnohé ďalšie, ktoré

úspech zaslúžili. A preto aj touto formou

možno neboli také viditeľné

ďakujem v prvom rade svojim kolegom

Igor Tóth, CEO O2
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Január

Február

Novým riaditeľom O2 na Slovensku sa

O2 od 2. februára zmenilo ponuku

od 1. januára 2021 stal dovtedajší šéf

obľúbených služieb Internet na doma aj

marketingu Igor Tóth. Dlhoročný CEO

O2 TV. Zároveň operátor predstavil

O2 Slovakia Peter Gažík prijal ponuku

ponuku O2 Spolu na supervýhodné

riadiť maďarského telekomunikačného

získanie domáceho internetu pre

operátora Telenor (Telenor Magyarország)

zákazníkov s paušálom. Čím viac paušálov

a od 1. januára 2021 v ňom zastáva pozíciu

si zákazníci spoja v jednom fakturačnom

CEO. Spoločnosť Telenor je od roku 2018

profile, tým väčšiu zľavu z ceny služby

súčasťou skupiny PPF.

Internet na doma získajú. Už s tromi
paušálmi tak môžu získať Biely alebo

SAP kód 010 207 02/21 Tento papier je vyrobený z dreva z kontrolovanej ťažby.

2021
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Modrý Internet na doma so 100 % zľavou.

spoločnosť Ericsson. Dôkladné výberové

Marec

Nielen dočasne, ale každý mesiac február.

konanie za účasti všetkých relevantných

Férová Nadácia O2 sa rozhodla aj

hráčov preverilo možnosti dodávateľov aj

v minulom roku podporiť v marci

O2 od februára 2021 zmenilo ponuku

v praktických testoch, keď ešte v októbri

2021 projekt stalosato.sk neziskovej

služby O2 TV, ktorá je po novom

2020 O2 sprístupnilo 5G sieť v štyroch

organizácie IPčko, ktorý bol spustený

jednoduchšia, atraktívnejšia a zároveň

vybraných častiach Bratislavy aj verejnosti.

ešte vo februári predchádzajúceho roka.

využiteľná bez ohľadu na to, či má

Projekt bol nevyhnutnou a okamžitou

zákazník O2 Internet na doma alebo nie.

O2 sa stalo prvým mobilným operátorom

reakciou na premiéru dokumentárneho

Jej využívanie je možné s akýmkoľvek

na Slovensku, ktorý umožnil od februára

filmu V síti, ktorý ukázal nástrahy, ktoré

poskytovateľom internetu a aktivovanie

2021 zákazníkom komunikovať so

na deti číhajú vo svete internetu.

k akémukoľvek O2 programu na

zákazníckou linkou cez WhatsApp.

faktúru. Zákazníci ju môžu sledovať

Zákazníkom tak šetrí čas, pretože môžu

Apríl

v televízii, notebooku, mobile či na iných

v konverzácii odpovedať vtedy, keď sa im

O2 od apríla 2021 zmenilo štruktúru

zariadeniach. Zákazník môže službu využiť

to najviac hodí, pričom žiadna správa sa

oddelení predaja a marketingu.

so zariadením od O2, ako aj bez neho,

nestratí.

Komerčný úsek vznikol spojením Úseku

keďže sledovanie na smart TV alebo inom

predaja a služieb zákazníkom a všetkých

zariadení s operačným systémom Tizen

O2 sa vo februári 2021 stalo jedným zo

častí Úseku marketingu okrem oddelenia

alebo Android TV cez aplikáciu O2 TV SK

zakladajúcich členov Koalície firiem za

Marketingovej komunikácie. Nový Úsek

nevyžaduje využitie set top boxu.

duševné zdravie, ktorej cieľom je pod

značky a komunikácie vznikol spojením

záštitou Ligy za duševné zdravie združiť

oddelení Marketingovej komunikácie

O2 vo februári 2021 ukončilo

firmy, ktoré sa snažia vytvoriť bezpečné

a Korporátnej komunikácie. Zmeny majú

niekoľkomesačný proces výberu

prostredie, v ktorom je téma duševného

za cieľ ešte viac sa priblížiť zákazníkovi.

dodávateľa sietí novej generácie

zdravia zamestnancov bežnou súčasťou

a za partnera pri ich budovaní si zvolilo

života.
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VoWiFi. Tieto sa automaticky poskytujú každému

však nevzišli z nakrúcania, ale sa ich naučila

Taktiež podporila projekty zamerané na

zákazníkovi. Ak má zákazník kompatibilné

verne napodobniť umelá inteligencia na základe

kultiváciu informačného priestoru, vyvracanie

zariadenie, môže služby využívať, stačí, ak má

množstva videozáznamov Televíznych novín. O2

hoaxov, publikovanie overených informácií

tieto funkcie povolené v mobilnom zariadení.

sa tak zameralo na výskyt hoaxov, dezinformácií

a potláčanie nenávistných prejavov. Na tento

Zároveň majú zákazníci Radosti po novom

a konšpiračných teórií na internete a upozorňuje

grant vyčlenila nadácia 60-tis. eur.

možnosť mať aktivovaných aj viac SIM kariet

na potrebu overovania informácií. V súvislosti

na jedno rodné číslo.

s touto kampaňou vypísala Férová Nadácia O2

O2 chce bojovať proti nevyžiadaným volaniam,

verejnú výzvu a hľadala digitálne vzdelávacie

koncom mája 2021 preto predstavilo vlastný

O2 koncom apríla 2021 vyzvalo na dodržiavanie

projekty, platformy a iniciatívy pôsobiace

register a iniciatívu Nevolajtemi.sk. Register

férových praktík v oblasti nevyžiadaných

v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania

Nevolajtemi.sk slúži každému, kto si chce overiť

predajných hovorov. Operátor sa zasadzuje

kritického myslenia detí, mladých a ich učiteľov.

neznáme číslo, ktoré mu volalo. Rovnako však

za transparentné a systematické riešenie témy
priameho marketingu, kam patria nevyžiadané
telefonické hovory s cieľom marketingovej

Hoaxy môžu ublížiť
vám aj vašim blízkym

ponuky. Podľa prieskumu O2 z decembra
01-Q2_Poster InD a O2 TV_A1.indd 1

7.4.21 15:08

minulého roka zákazníkom telekomunikačných

O2 od 20. apríla 2021 rozšírilo výber zákaznícky

služieb prekážajú nevyžiadané telefonáty

veľmi obľúbených aplikácií v rámci O2 SMART

z neznámych čísel.

Na datujzodpovedne.sk nájdete tipy,
ako ich rozoznať a ako sa pred nimi brániť.

Paušálov. Zákazníci si môžu okrem iného vybrať
aj 3 nové prémiové aplikácie, a to Voyo, .týždeň

Máj

alebo Aktuality.sk. Zároveň O2 natrvalo zvyšuje

O2 chce poraziť hoaxy a vrátiť rozum na

objem dát v plnej rýchlosti pre Platinový O2

internet, pričom ako prvé použilo vo svojej

Internet na doma.

kampani z mája minulého roka deepfake video.
Kampaň odštartovala na webe TV Markíza

Od 20. apríla 2021 môžu zákazníci Radosti volať

falošným videom s moderátorkou Zlaticou

svojim blízkym bez obmedzení cez služby VoLTE aj

Švajdovou Puškárovou. Jej tvár, mimika a hlas

#DatujZodpovedne

Nazorova kamppan_215x130_Plus7dni.indd 1
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slúži aj tým, ktorí nechcú ostať len pri overení

a následne si svojho digitálneho operátora

Júl

O2 oznámilo ukončenie ponuky vlastného

volania z neznámeho čísla, ale podozrivý

aktivovať v aplikácii v mobile.

Od júla 2021 môže každý nový aj existujúci

riešenia pod názvom O2 eKasa.

hovor v zmysle legislatívy chcú nahlásiť Úradu

zákazník digitálneho operátora Radosť získať

pre reguláciu elektronických komunikácií

O2 v spolupráci s O2 Športovou akadémiou

jeden z programov podľa vlastného výberu

September

a poštových služieb, ktorý by mal následne

Mateja Tótha počas pandémie koronavírusu

na 30 dní za polovičnú cenu. Stačí, keď ju

O2 ohlásilo začiatkom septembra 2021 15 nových

preveriť konanie konkrétnej firmy a v prípade

prišlo s dvoma sériami inštruktážnych videí

odporučí kamarátom, a získa tak zľavu 50 %

lokalít s dostupnosťou 5G signálu na Slovensku.

porušenia legislatívy vyvodiť sankcie.

pod názvom Telesná na doma. Ich cieľom bolo

pre seba aj pre nich. Ak ju odporučí piatim,

Zároveň priblížilo svoje plány v budovaní

reagovať na vzniknutú situáciu, v dôsledku

ktorí ju aj využijú, Radosť za polovicu získa

infraštruktúry. Spolu s dodávateľom Ericsson

Jún

ktorej deti ostali odrezané nielen od škôl, ale aj

až na 5 mesiacov.

informovalo O2 aj o obmene rádiovej siete, čo sa

Radosť prichádza od júna 2021 ešte bližšie

od telocviční a ihrísk, čo významným spôsobom

k zákazníkom a získať ju môžu už aj v kamenných

hlavne v zimnom období ovplyvnilo ich pohyb.

Digitálny operátor Radosť bol počas vlaňajšieho

predajniach vybraných partnerov. SIM kartu

Telesná na doma prišla od júna 2021 s novou

leta partnerom pláže na Tyršovom nábreží

Radosti si už môžu zákazníci kúpiť za jediné

sériou videí, ktoré si deti môžu zacvičiť v triede,

v Bratislave, známom pod familiárnym názvom

Spolu s ohláseným štartom výraznejšieho

„euríčko“ v trafikách či na čerpacích staniciach

ale aj doma.

Tyršák. Vďaka partnerstvu s Radosťou si

pokrývania 5G sieťou predstavilo O2

návštevníci Tyršáku mohli popri zábavných

svojim zákazníkom aj ponuku v podobe

aktivitách užiť bezplatné WiFi pripojenie.

zdvojnásobených dát vo vybraných

Na pláži našli aj rôzne „radostné“ prvky

O2 SMART Paušáloch. Zákazníci mali možnosť

s logom, oddýchnuť si mohli napríklad na

bezplatne získať dvojnásobný objem dát v rámci

ležadlách či spríjemniť sedenie na podsedákoch.

svojho paušálu až do konca januára 2022.

August

Digitálny operátor Radosť oslávil

Koncom augusta minulého roka ohlásilo

24. septembra 2021 svoje prvé výročie pôsobenia

O2 štart spolupráce s novým partnerom

na trhu. Za ten čas využili výhody digitálnosti

v segmente online registračných pokladníc,

desaťtisíce spokojných zákazníkov. Pri tejto

ktorým sa stala spoločnosť FiskalPRO. Zároveň

príležitosti zverejnil operátor aj zaujímavé

Radost_libling_Billboard 510x240_1k10.indd 1

pozitívne prejaví na kvalite spojenia aj v prípade
technológií 4G a 2G.

19/08/2021 11:02
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štatistiky či informácie, ako napríklad to, že

O2 a Férová Nadácia O2 vlani už šiesty rok po

zo zoznamu 511 bielych miest, ktoré sa O2

najobľúbenejším dňom aktivácie digitálneho

sebe pripomínali širokej verejnosti hodnoty,

dobrovoľne zaviazalo pokryť vysokorýchlostným

ktoré priniesol 17. november 1989. V minulosti

internetom. Poslednou pokrytou obcou tak

mali ľudia možnosť prekročiť virtuálne hranice

definitívne naplnilo Memorandum o spolupráci,

krajiny, prejaviť úctu a rešpekt hrdinom spod

ktoré O2 spolu s inými operátormi podpísali so

tribún alebo si prečítať či vypočuť knihu

štátom ešte v roku 2018.

operátora je streda.
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Október
O2 a O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Rozprávky o slobode z pera spisovateľa Daniela

ročník tohto úspešného projektu. Po dlhom

Heviera, s ktorým O2 a nadácia spolupracujú

období, keď boli brány škôl aj telocvične

v rámci projektu O2 Radostná škola. Minulý rok

zatvorené, predpokladali organizátori projektu

sa chceli spoločne poďakovať predstaviteľom

veľmi vysoký záujem.

mladšej generácie za to, že sa usilujú
SAP kód 151 105 11/21 Tento papier je vyrobený z dreva z kontrolovanej ťažby.

odštartovali začiatkom októbra 2021 už piaty

November
O2 v rámci svojej Vianočnej kampane

akýmisi „Ochrancami a ochrankyňami slobody“.

December

prišlo od 15. novembra 2021 s Vianočným
extra bonusom na nákup 5G zariadenia pre

presadzovať a šíriť odkaz Novembra 89 a sú

Q5_SAMT_A1.indd 1

25/10/2021 09:55

Digitálny operátor Radosť postupne od

nových aj existujúcich zákazníkov

Digitálny operátor Radosť odštartoval

1. decembra otváral na Slovensku tri vlastné

O2 SMART Paušálov a O2 Dát. To znamená,

v novembri svoj prvý predaj smartfónov

kiosky vo vybraných nákupných centrách

že zákazníci mohli získať dvojicu vybraných

prostredníctvom vlastnej webovej stránky.

v Bratislave, Žiline a Košiciach.

zariadení iba za cenu prvého. Druhé zariadenie

Zákazníci mali k dispozícii výber zo siedmich

bolo v plnej sume kompenzované Vianočným

telefónov spolu s darčekom v podobe krytov na

O2 začiatkom decembra pokrylo signálom 4G

extra bonusom na zariadenie.

mobil.

LTE obec Príkra, ktorá bola poslednou obcou
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O2 SMART Paušál

2021, keď paušály s obmedzeným objemom

3 programy v cene od 5 do 20 eur. Radosť

V novembri roka 2019 prešiel mimoriadne

dát získali funkciu „Zdvojnásobené dáta“,

funguje výhradne v jednoduchej aplikácii

úspešný program O2 Paušál evolúciou do

vďaka ktorým si zákazníci môžu navýšiť

dostupnej pre systémy Android aj iOS.

podoby nových O2 SMART Paušálov. Každý

objem dát na dvojnásobok za symbolický

Program Radosť sa v priebehu roka

z nich priniesol zákazníkom neobmedzené

poplatok. Rok 2021 predstavoval významný

2021 snažil dostať ešte bližšie k svojim

volania, SMS a MMS. Zákazníci si môžu

posun vpred pre SMART paušály aj vďaka

zákazníkom, a tak rozšíril pole svojho

užívať veľké objemy dát, dáta navyše na

rozširovaniu 5G siete, pričom všetky

pôsobenia o sieť kioskov a partnerských

obľúbené aplikácie, no najmä predplatné

paušály získali automaticky prístup k tejto

sietí. Zákazníci si môžu užívať od minulého

na digitálne služby v cene paušálu a Bonus

modernej technológii.

roka výhodnú ponuku ešte výhodnejšie

na zariadenie. V roku 2020 priniesol

vďaka odporúčaciemu bonusu. Stačí, keď

týmto paušálom niekoľko vylepšení, či už

Radosť

zákazník Radosť odporučí kamarátom,

v podobe nových úrovní s nekonečnými

Radosť je digitálnym programom od

a získa tak zľavu 50 % pre seba aj pre nich.

dátami, alebo rozšírenia portfólia

O2, ktorý odštartoval na slovenskom

dostupných služieb s predplatným.

mobilnom trhu predstavením svojej

S vylepšovaním sme pokračovali aj v roku

ponuky v septembri 2020. Tá zahŕňa
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O2 Dáta

O2 Fér

O2 Voľnosť

Ponuka paušálov O2 Dáta je určená pre

O2 Fér je revolučný produkt, ktorý na trh

S predplatenou kartou O2 Voľnosť

zákazníkov s veľkou dátovou a s nižšou

priniesol princíp neviazanosti a rovnakú

zákazníci nemusia rátať minúty a môžu

SMS a hlasovou spotrebou. Základom

cenu volaní a SMS do všetkých sietí

volať, koľko chcú. Celý hovor do všetkých

O2 Dát sú výrazne vyššie objemy dát,

a v každom čase. A to bez akýchkoľvek

sietí ich stojí len 10 centov, aj keby

pričom cena hovorov a správ sa odvíja od

pravidelných poplatkov a chytákov

trval hodinu. Za SMS zaplatia 5 centov

reálnej spotreby zákazníkov. K programu

napísaných malými písmenami. S O2 Fér

a k dispozícii majú aj 1 GB už za 1 euro.

si môžu zákazníci vybrať vďaka bonusu

nezáleží na tom, či zákazníci platia za

zariadenie za zvýhodnenú cenu.

služby prostredníctvom faktúry, alebo
si dobíjajú kredit. V oboch prípadoch
využívajú program rovnako výhodne.
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O2 Internet na doma

O2 TV

O2 Internet na doma je bezdrôtové

S digitálnou televíziou O2 TV môžu

pripojenie na internet určené pre

mať zákazníci k dispozícii vyše 70 TV

domácnosti a pre firmy. Ide o využitie

staníc. Dostupnosť O2 TV je pre štyri

technológie LTE TDD na frekvenčnom

zariadenia a možno sledovať rôzne

pásme 3,5 GHz a 3,7 GHz, ktorá

TV stanice na viacerých zariadeniach

umožňuje poskytnúť zákazníkom rýchlosť

v rovnakom čase. Zákazníci môžu využívať

a skúsenosť podobnú metalickým sieťam,

komfort digitálnej televízie s funkciou

a to bez nutnosti kopať káble. O2 Internet

nahrávania aj stopnutia či s možnosťou

na doma prináša vysokú prenosovú

živého sledovania alebo pozretia relácie

rýchlosť, stabilné pripojenie bez výpadkov

prostredníctvom spätného prehratia až

a bez vplyvu počasia a jednoduchú

do siedmich dní po jej odvysielaní.

bezplatnú inštaláciu.

O2 TV je dostupná aj vo verzii pre
mobilné zariadenia, aj ako súčasť

V roku 2021 sme umožnili zákazníkom

O2 SMART Paušálov.

získať Internet na doma ešte výhodnejšie
predstavením služby O2 Spolu. Vďaka
O2 Spolu majú zákazníci možnosť získať
za každý SMART Paušál na fakturačnom
profile zľavu 5 € z Internetu na doma.
Mnoho zákazníkov tak môže mať Internet
na doma aj úplne bezplatne.
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O2 už dlhodobo patrí medzi firmy, ktoré sa

O2 patrí okrem férového prístupu

v súkromí. Témy duševného zdravia, ako

neboja vysloviť názor aj na celospoločenské

k všetkým zákazníkom tiež otvorený vzťah

je vyhorenie či stres, by nemali byť pre

témy, ktoré bezprostredne nesúvisia s jeho

k zamestnankyniam a zamestnancom

nich tabu, ale v súlade s firemnou kultúrou

podnikaním. Firemnú zodpovednosť vníma

založený na vzájomnej dôvere a pochopení

by sa malo o nich spoločne a otvorene

ako svoju neoddeliteľnú súčasť, neváha

a starostlivý výber dodávateľov s cieľom

diskutovať a nachádzať spôsoby, ako

sa postaviť za hodnoty transparentnosti

vylúčiť z dodávateľského reťazca firmy

predchádzať stresovým situáciám. Takými

a férovosti a presadzovať ich aj v rámci

s kauzami či pochybnými praktikami. Za

sú napríklad O2 Prázdniny alebo Stredozen

širšieho spoločenského diania. Práve

tieto snahy bola spoločnosť odmenená aj

– streda ako deň v týždni bez pracovných

tieto hodnoty sú zakódované priamo vo

cenou Via Bona Slovakia v kategórii Férový

stretnutí, ktorá pomáha predchádzať

firemnej kultúre a O2 na nich stavia aj vo

hráč na trhu, a to za „odvahu otvoriť citlivé

únave z množstva mítingov, poskytuje

svojej stratégii spoločenskej zodpovednosti.

spoločenské témy“ a za celkový férový

priestor na doriešenie pracovných úloh

Zdôrazňovanie relevantnosti hodnôt

prístup k podnikaniu.

individuálne a v neposlednom rade aj na

slobody v jej rôznych aspektoch, tolerancie

nárast kreativity. Súčasná pandemická kríza

a spravodlivosti či zvyšovanie mediálnej

Firemná kultúra

stavia zamestnancov pred mnohé životné

gramotnosti a boj proti dezinformáciám

Hodnoty férovosti, transparentnosti

situácie, s ktorými sa doteraz nestretli

a hoaxom, ktorých šírenie na internete

a otvorenosti sú v O2 prirodzenou

nielen v práci, ale ani v súkromnom

považuje za nebezpečný fenomén,

súčasťou firemnej kultúry. Rovnako

živote ako rodičia či partneri. Preto mali

ostávajú neoddeliteľnou súčasťou

sa k nim pridala aj téma starostlivosti

zamestnanci k dispozícii aj niekoľko

zodpovedných aktivít spoločnosti. Rovnako

o duševné zdravie a predchádzanie

webinárov o tom, ako zvládať stres

vyzdvihuje dôležitosť zodpovedného

možným problémom súvisiacim s jeho

z home officeu aj popri deťoch a rodine,

využívania dát a mobilných telefónov, ako

nedostatočnou ochranou, považovaná

či k epidemiologickej situácii. Majú tiež

aj ich využívanie pre potreby digitálneho

za veľmi dôležitú. V O2 záleží na tom,

možnosť využiť konzultácie so psychológmi

vzdelávania. Medzi základné piliere

aby zamestnanci nachádzali duševnú

či s inými odborníkmi. Spoločnosť O2 je

stratégie spoločenskej zodpovednosti

rovnováhu a pohodu nielen v práci, ale aj

jedným z prvých signatárov Koalície firiem
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za duševné zdravie, vytvorenej pri Lige za

a v predajniach používať plastové fľaše,

nikdy neúčinkovala. Účinkujúcou

duševné zdravie a združujúcej spoločensky

čím ušetrí až 160 000 PET fliaš ročne.

bola herečka Kristína Tormová, ktorá

zodpovedné firmy, ktoré sa zaujímajú

O2 tiež zrušilo bigbordy a bilbordy na

bola pomocou umelej inteligencie

o duševné zdravie a rozvoj svojich

rýchlostných cestách, a to nielen preto,

(tzv. deepfake) zmenená do podoby

zamestnancov.

že odvádzajú pozornosť od šoférovania,

známej moderátorky. V závere videa

ale aj z ekologických dôvodov. Zákazníci

prišlo odhalenie aj s vysvetlením, že

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2021

tiež majú možnosť všetky zmluvy podpísať

sa nedá veriť všetkému. Na webovej

sme podporili komunitného ducha

biometricky, teda bezpapierovo. Dávame

stránke datujzodpovedne.sk mohli

zamestnancov Zamestnaneckým

si za cieľ, aby naše podujatia spĺňali istý

návštevníci prejsť kvízom mediálnej

grantovým programom Férovej Nadácie

ekologický štandard.

gramotnosti a získať neobmedzené

a podporili desiatky projektov v celkovej

dáta na deň zadarmo. Do kampane boli

sume viac ako 60 000 eur. Zamestnancom

Zdieľaj s rozumom

zapojené mnohé online aj offline médiá

sme na pravidelnej báze prinášali tipy,

Pokračovaním dlhodobej iniciatívy Dátuj

a influenceri. V O2 Predajniach bol každý

ako zvládať home office, rôzne online

zodpovedne bola kampaň „Zdieľaj

predaný smartfón opatrený nálepkou

workshopy a webináre. Aj napriek

s rozumom“. Aj táto kampaň bola

s informáciou o zodpovednom dátovaní

pandemickej situácii sme podporili

odpoveďou O2 na to, že technológie

a zákazníci si v rámci špeciálnej inštalácie

vianočné charitatívne aktivity ako zbierku

vedia byť dobrý sluha, ale zlý pán.

mohli na tabletoch pozrieť príbehy

pre komunitné centrum a finančné zbierky

Konkrétne poukázanie na fakt, ako

ľudí, ktorým hoaxy negatívne ovplyvnili

pre vybrané organizácie. Zamestnanci

jednoducho sa prostredníctvom

život. Kampaňové video sa stalo

a zamestnankyne O2 splnili viac ako

týchto technológií môžu šíriť hoaxy,

najúspešnejším príspevkom na všetkých

100 detských vianočných snov a prianí.

dezinformácie a konšpirácie. Kampaň

sociálnych sieťach O2 v jeho histórii,

odštartovala videom, v ktorom sa

webovú stránku navštívilo viac ako

Podpora trvalej udržateľnosti

divákom prihovorila známa tvár Zlatice

100 000 ľudí a samotným kvízom prešlo

O2 sa snaží klásť dôraz na životné

Švajdovej Puškárovej. V skutočnosti

takmer 43 000 návštevníkov. Kampaň

prostredie, aj preto prestalo v kanceláriách

však Zlatica Puškárová vo videu

„Zdieľaj s rozumom“ získala v kreatívnych
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súťažiach Bronzový, Strieborný aj Zlatý

moderných dejín našej krajiny. Sloboda

o Novembri 1989 v online magazíne Sóda,

klinec 2021 a Zlatú EFFIE 2021.

je veľmi krehká, ťažko sa získava a až

ktorý vznikol v spolupráci s portálom

priam ľahkovážne a naivne sa stráca.

Zmudri.sk. Okrem toho mali možnosť

O2 Radostná škola

Niekedy stačí iba spohodlnieť a zabudnúť

využiť voľný vstup na výstavu N89, ktorá

s Danielom Hevierom

na to, čo sa dialo. Aj preto chcelo

prebiehala na Bratislavskom hrade a bola

Férová Nadácia O2 dlhodobo spolupracuje

O2 opäť pripomenúť a upozorniť, že

venovaná udalostiam Novembra 1989. Ako

so spisovateľom Danielom Hevierom na

#slobodaniejesamozrejmost. V kampani

bonus ku kampani O2 na pripomenutie

projekte O2 Radostná škola s Danielom

„Ochrancovia a ochrankyne slobody“ sa

17. novembra zverejnilo na streamovacej

Hevierom, ktorého cieľom je systematická

O2 spolu s Férovou Nadáciou poďakovalo

službe Tidal Music svoj vlastný playlist

zmena školstva zdola, smerom od učiteľov,

zástupkyniam a zástupcom mladšej

revolučných skladieb a v spolupráci

žiakov a ich rodičov. Daniel Hevier

generácie, ktorá sa stala nositeľom

s HBO GO upriamilo pozornosť na filmy

s učiteľkami a učiteľmi systematicky

a pokračovateľom hodnôt, riadi sa nimi

s tematikou Novembra 89.

pracoval aj počas pandémie koronavírusu

a presadzuje ich vo svojom pracovnom,

prostredníctvom sociálnych sietí a stretnutí

umeleckom či občianskom živote. Mnohí

O2 Športová akadémia

cez online platformy, na ktorých si zdieľali

z nich obdobie socializmu ani nezažili

Mateja Tótha

skúsenosti a tipy na zefektívnenie výučby

alebo boli vtedy príliš malí či mladí, aby

Počas pandémie sa prehĺbil problém

v období zatvorených škôl.

vedeli zásadným spôsobom ovplyvniť veci

s nedostatkom pohybu detí. O2 aj

verejné. Skupinu 89 ocenených osobností

tento rok nadviazalo na niekoľkoročnú

17. november – Ochrankyne

tvorili umelci, herci, herečky, spisovatelia,

podporu projektu O2 Športovej akadémie

a ochrancovia slobody

sociológovia, zástupkyne mimovládnych

Mateja Tótha a opäť spoločne s tímom

Aj v roku 2021 pokračovalo O2 spolu

organizácií či občianski aktivisti. Nechýbali

okolo Mateja Tótha pripravili aktivity,

s Férovou Nadáciou O2 už po šiestykrát

ani tí, ktorí robia osvetu na sociálnych

ktorými sa snažili vrátiť deťom pohyb.

v kampani pripomínajúcej odkaz

sieťach a pomáhajú vytvárať z internetu

V prvej polovici roka prinieslo O2

17. novembra 1989. Tento dátum je

lepšie miesto na život. Pre zákazníkov O2

spoločne s Akadémiou tretiu sériu

jedným z najdôležitejších míľnikov

bol pripravený krátky vedomostný kvíz

tréningových videí Telesná na doma,
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tentoraz s podtitulom „aj v triede“.

želania do roku 2022 pre našich

ktorej cieľom bolo nájsť projekty

Každá epizóda sa venuje inej športovej

zákazníkov. Z množstva želaní, ktoré deti

bojujúce proti šíreniu dezinformácií

disciplíne a oboznamuje deti s rôznymi

vytvorili, vznikla koncoročná kampaň,

na internete, ale aj projekty zamerané

druhmi športov. Cvičenia v týchto videách

v ktorej sa tieto želania použili v PF pre

na kultiváciu informačného priestoru,

imitujú pohyby pri daných športoch.

zákazníkov a partnerov O2.

publikovanie overených informácií,

U detí tak vyvolávajú pocit, že daný šport

kritické myslenie a mediálnu

vykonávajú priamo doma alebo v triede.

Férová Nadácia O2

gramotnosť. Celkovo bolo vybraných

Zároveň takmer každé cvičenie vychádza

Férová Nadácia O2 bola založená

a podporených až 13 projektov v sume

z metodiky O2 Športovej akadémie

v roku 2016 na podporu projektov,

60 000 eur.

Mateja Tótha. Na jeseň O2 spoločne

ktoré chcú meniť Slovensko k lepšiemu

s Akadémiou spustilo ďalší ročník

a urobiť ho vzdelanejším, inovatívnejším

Férová Nadácia O2 spolu s O2 Business

súťaže, v ktorom mohlo 32 základných

a otvorenejším. V súčasnosti sa

Services umožnili vznik prvej telefonickej

škôl na Slovensku získať zriadenie

venuje predovšetkým inovatívnemu

linky na Slovensku, ktorá je zameraná

O2 Športovej akadémie na svojej pôde

a digitálnemu vzdelávaniu, ktorého

na pomoc ľuďom s anorexiou, bulímiou

pre žiakov na rok zadarmo. Ďalšie 4 školy,

cieľom je podpora kritického myslenia

či záchvatovým prejedaním a ich

ktoré neuspeli v hlasovaní, mohli získať

a mediálnej gramotnosti mladých. Druhou

blízkym. Prostredníctvom linky Chuť žiť

garantovanú účasť v O2 Radostnej škole

nemenej dôležitou oblasťou je podpora

sú k dispozícii skúsení psychológovia

Daniela Heviera. Tohtoročná súťaž mala

projektov a iniciatív zameraných na

s praxou v oblasti porúch príjmu potravy,

veľký úspech. Zapojilo sa do nej až 445

zdôraznenie hodnôt slobody, demokracie,

ktorí rozumejú pocitom, ktoré volajúci

základných škôl, ktoré spoločne získali až

ľudskosti, férovosti, transparentnosti

prežíva, a poskytnú mu potrebnú podporu

494 943 hlasov. Je to najviac zapojených

a ochrany ľudských práv.

a nasmerovanie.

ročníka v roku 2018. V závere roka dalo

Súčasťou kampane „Zdieľaj s rozumom“

Férová Nadácia bola aj v tomto roku

O2 deťom z O2 Športovej akadémie

bola aj grantová výzva Férovej Nadácie O2

hrdým partnerom ocenenia Biela vrana,

Mateja Tótha priestor na vytvorenie

„Vráťme spolu rozum na internet“,

ktoré sa odovzdáva tradične v novembri

škôl a získaných hlasov od súťažného
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a vyzdvihuje ľudí, o ktorých sa

podporu, uznanie a povzbudenie

občianske združenie IPčko venujúce

rozpráva menej, vyznačujú sa však

každoročne dostávajú práve

sa prevencii a pomoci obetiam

nesmiernou odvahou, čestnosťou

prostredníctvom tohto ocenenia.

sexuálneho násilia na internete,

a zmyslom pre spravodlivosť.

organizáciu Tvoj Buddy či charitatívny

Namiesto poďakovania však za svoje

Nadácia podporuje aj Fond

projekt ďakujeme.sk.

činy často čelia vyhrážkam či dokonca

investigatívnej žurnalistiky, projekt

strate zamestnania. Zaslúženú

Nadácie Pontis Generácia 3.0,

Správna rada Férovej Nadácie O2

Pri Férovej Nadácii O2 stoja inšpiratívni ľudia

Igor Tóth

Lucia Petrášová

Lucia Kardošová

predseda správnej
rady

členka správnej rady

členka správnej rady

Michal Meško

Juraj Vaculík

Peter Gažík

(Martinus)

(Aeromobil)

(Yettel Hungary)
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ESG
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ESG piliere predstavujú základy, na

prostrediu a dodržiavame všetky

ktorých stojí naše udržateľné podnikanie.

príslušné právne predpisy, ktoré sú platné

Každý pilier obsahuje nosné témy

v oblasti ochrany životného prostredia.

a nefinančné kvalitatívne informácie,

V spoločnosti O2 a v skupine PPF Telecom

ktoré ukazujú vývoj, výkonnosť,

práve v roku 2022 prebieha projekt na

postavenie a dosah našej činnosti v oblasti

implementáciu princípov a pilierov ESG.

životného prostredia, zamestnaneckých,

Výsledkom tohto projektu bude správa,

spoločenských a sociálnych otázok a etiky

ktorú skupina PPF Telecom zverejní

podnikania. V O2 sme si naplno vedomí

v priebehu roka na svojom webovom sídle

svojej zodpovednosti voči životnému

www.ppftelecom.eu.
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Výskum a vývoj

Rozdelenie zisku

O2 v roku 2021 vynaložilo na výskum

Za rok 2021 dosiahla spoločnosť O2 zisk

a vývoj interných systémov celkovo

50 894-tis. eur a o jeho rozdelení

1 160‑tis. eur. Tieto náklady boli

rozhodne jediný spoločník. Návrh

vynaložené ako kapitalizácia práce

štatutárneho orgánu je previesť výsledok

zamestnancov najmä na vylepšovanie

hospodárenia na účet nerozdeleného

nového inovatívneho systému

zisku minulých rokov.
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obsluhy zákazníkov, ktorého cieľom je
zjednodušenie a zjednotenie interných

Iné informácie

procesov pri projekte asistovanej

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla

samoobsluhy.

vlastné akcie a ani nemala organizačnú
zložku v zahraničí.
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Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov
Sprava k inym informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave
Statutarny organ je zodpovedny za ine informacie. lne informacie pozostavaju z informacii uvedenych
vo vyrocnej sprave, zostavenej podl'a poziadaviek zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorsich predpisov (,,zakon o uctovnlctve"), ale nezahrnuju uctovnu zavierku a nasu spravu auditora
k tejto uctovnej zavierke. Nas nazor na uctovnu zavierku sa nevzt'ahuje na tieto ine informacie vo
vyrocnej sprave.
V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa s tymito inymi
informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave, ktoru sme obdrzali pred dnom vydania spravy auditora
z auditu uctovnej zavierky, a posudenie, ci tieto ine informacie nie su vo vyznamnom nesulade s
auditovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej
zavierky, alebo sa inak zdaju byt' vyznamne nespravne. Ak na zaklade nami vykonanej prace prideme
k zaveru, ze tieto ine informacie su vyznamne nespravne, vyzaduje sa, aby sme tieto skutocnosti uviedli.
V suvislosti s vyrocnou spravou zakon o uctovnictve vyzaduje, aby sme vyjadrili nazor na to, ci su tieto
ine informacie uvedene vo vyrocnej sprave v sulade s uctovnou zavierkou zostavenou za to iste uctovne
obdobie, a ci vyrocna sprava obsahuje informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnictve.
Na zaklade prac vykonanych pocas auditu uctovnej zavierky, podl'a nasho nazoru, vo vsetkych
vyznamnych suvislostiach:
•
•

tieto ine informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2021 su v sulade s uctovnou
zavierkou zostavenou za to iste uctovne obdobie,
vyrocna sprava obsahuje informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnictve.

Okrem toho zakon o uctovnictve vyzaduje, aby sme uviedli, ci sme na zaklade nasich poznatkov
o Spolocnosti a situacii v nej, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, zistili v tychto inych
informaciach uvedenych vo vyrocnej sprave vyznamne nespravnosti. V tejto suvislosti neexistuju
zistenia, ktore by sme mali uviest'.

Auditorska spolocnost':

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU c. 96

C.licencie 96

Zodpovedny auditor:

Ing. l!ubos Vanco
Licencia SKAU c. 745

Bratislava, 20. maja 2022
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VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII K 31. DECEMBRU 2021

v tis. EUR
MAJETOK
Dlhodobý majetok
Dlhodobý hmotný majetok (netto)
Dlhodobý nehmotný majetok (netto)
Aktivované náklady na získanie zmluvy a zmluvné aktíva
Investície v dcérskych podnikoch
Investície v spoločných podnikoch
Dlhodobé pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka
DLHODOBÝ MAJETOK SPOLU
Krátkodobý majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku vo FVTPL
Daň z príjmu
Zmluvné aktíva
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Náklady budúcich období
KRÁTKODOBÝ MAJETOK SPOLU
MAJETOK SPOLU
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
VLASTNÉ IMANIE SPOLU
ZÁVÄZKY
Dlhodobé záväzky
Ostatné dlhodobé záväzky
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky
Daň z príjmu
Prijaté úvery
Zmluvné záväzky
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU
ZÁVÄZKY SPOLU
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

Poznámka

31. 12. 2021

31. 12. 2020

9, 11
10
12
6
6
16
13

232 493
86 414
7 609
4 534
3
548
553
332 154

220 057
85 564
7 524
6 934
3
10 833
594
331 508

14
16
17

12 019
39 391
51 072
–
–
8 932
2 475
113 889
446 043

10 340
48 056
–
1 103
222
26 616
1 600
87 936
419 444

103 203
10 320
50 894
164 418

103 203
10 320
52 975
166 499

20

53 661
53 661

64 395
64 395

21

102 789
1 274
116 000
7 901
227 964
281 625
446 043

81 251
–
100 000
7 299
188 550
252 945
419 444

12

19

18
22

Poznámky na stranách 10 až 48 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT A OSTATNÝCH SÚČASTÍ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021

v tis. EUR

Poznámka

VÝNOSY

23

Aktivácia majetku
Predaný tovar a služby
Odpisy
Odpisy aktivovaných nákladov na získanie zmluvy
Osobné náklady
Čistý zisk z vyradenia dlhodobého majetku
Ostatné náklady
Čistý zisk z predaja finančného majetku v amortizovanej hodnote
Straty zo znehodnotenia finančných aktív
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

24
9, 10
12
25
26
16

2021

2020

301 803

286 830

3 390

2 986

-143 032
-48 432
-7 239
-26 729
1 979
-5 657
563
-2 776
73 870

-130 895
-38 773
-6 314
-26 258
–
-5 198
990
-5 459
77 909

Finančné náklady
Čistá strata z ocenenia finančného majetku vo FVTPL
Finančné výnosy
ZISK PRED ZDANENÍM

27
17
27

-4 337
-2 999
365
66 899

-6 910
–
318
71 318

Daň z príjmov
ZISK PO ZDANENÍ

28

-16 005
50 894

-18 342
52 975

–
50 894

–
52 975

Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie
KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE SPOLU

Poznámky na stranách 10 až 48 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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VÝKAZ ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021

Základné imanie

Zákonný rezervný fond
a ostatné fondy

Nerozdelené
zisky minulých
období

Celkovo
vlastné imanie

STAV K 1. 1. 2020
Dividendy
Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu
STAV K 31. 12. 2020

103 203
–
–
103 203

10 320
–
–
10 320

53 148
-53 148
52 975
52 975

166 671
-53 148
52 975
166 498

STAV K 1. 1. 2021
Dividendy
Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu
STAV K 31. 12. 2021

103 203
–
–
103 203

10 320
–
–
10 320

52 975
-52 975
50 894
50 894

166 498
-52 975
50 894
164 418

v tis. EUR

Poznámky na stranách 10 až 48 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.
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VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021

v tis. EUR

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov

66 899

71 318

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Odpisy dlhodobého majetku
Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam a odpis pohľadávok
Čistý zisk/strata z ocenenia finančného majetku reálnou hodnotou
Zmena časového rozlíšenia výnosov a nákladov
Nákladové úroky
Výsledok z predaja dlhodobého majetku
Odpisy aktivovanych nakladov na ziskanie zmluvy

48 432
2 776
2 999
-273
3 689
-1 979
7 239

38 773
5 459
–
303
4 072
29
6 314

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu zásob

-36 183
-4 615
-1 679

42 963
-8 078
-1 510

Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmov a odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

-3 689
-14 857
68 759

-4 072
-18 796
136 775

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
Krátkodobé pôžičky poskytnuté dcérskej spoločnosti
Príjmy z vyplatenia ostatných kapitálových fondov dcérskou účtovnou jednotkou
ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

-7 401
-34 927
17
–
2 400
-39 911

-29 212
-32 589
85
1 000
–
-60 716

Peňažné toky z finančnej činnosti
Vyplatené dividendy
Splatky lízingov
Splátky krátkodobých pôžičiek od materskej spoločnosti

–
-9 556
-36 975

–
-9 741
-70 923

ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

-46 531

-80 664

ČISTÉ ZVÝŠENIE ALEBO ČISTÉ ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia

-17 683
26 616
8 933

-4 605
31 221
26 616

Poznámky na stranách 10 až 48 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky
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POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021

1.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

je O2 Czech Republic a.s.,

skupiny Telefónica, ktorý umožňuje

spoločnostiach podľa § 56 ods. 5

DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ

O SPOLOČNOSTI

Za Brumlovkou 266/2,

partnerským telekomunikačným

Obchodného zákonníka.

ZÁVIERKY NA ZVEREJNENIE

140 22 Praha 4 – Michle,

operátorom možnosť čerpať

Česká republika.

ekonomické výhody z rozsahu skupiny

PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE

k 31. decembru 2021 a bola

Telefónica a spolupracovať v kľúčových

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

zostavená a schválená na zverejnenie

oblastiach podnikania.

Účtovná závierka je zostavená ako

štatutárnym orgánom Spoločnosti

riadna účtovná závierka v súlade

30. marca 2022.

VYKAZUJÚCA ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej ako
„Spoločnosť”), je spoločnosť s ručením

Majoritným akcionárom materskej

obmedzeným, ktorá bola založená

spoločnosti boli v roku 2021

18. novembra 2002. Dňa 12. decembra

spoločnosti skupiny PPF.

2002 bola zapísaná do Obchodného

Účtovná závierka bola zostavená

POČET ZAMESTNANCOV

s § 17 ods. 6 a § 17a ods. 2 zákona

Priemerný prepočítaný počet

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Účtovná závierka môže byť

registra vedeného na Okresnom

Spoločnosť je popredným

zamestnancov v roku 2021 bol 707,

v znení neskorších predpisov

zmenená do jej schválenia valným

súde v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka

telekomunikačným operátorom

v roku 2020 bol 701 zamestnancov.

za účtovné obdobie od 1. januára

zhromaždením.

27882/B.

na slovenskom trhu poskytujúcim

Počet zamestnancov k 31. decembru

2021 do 31. decembra 2021.

telefónne, dátové a multimediálne

2021 bol 724, z toho 10 vedúcich

Z dôvodu rozdelenia Spoločnosti

DÁTUM SCHVÁLENIA

Spoločnosť sídli v Bratislave na ulici

služby prostredníctvom verejnej

zamestnancov (k 31. decembru 2020

k rozhodnému dňu, ktorým je

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Einsteinova 24, Slovenská republika,

mobilnej telefónnej siete.

to bolo 694 zamestnancov, z toho

1. január 2022, táto účtovná

ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

9 vedúcich zamestnancov).

závierka sa zároveň považuje aj

Účtovná závierka Spoločnosti

za mimoriadnu účtovnú závierku

k 31. decembru 2020, za

identifikačné číslo 35848863, daňové
identifikačné číslo 2020216748.

Spoločnosť podpísala novú licenčnú
zmluvu, ktorá začne platiť 28. 1. 2022

ÚDAJE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

v súlade s §16 ods. 6 zákona

predchádzajúce účtovné

Spoločnosť je súčasťou skupiny

a umožní jej podnikať pod značkou O2

Spoločnosť nie je neobmedzene

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

obdobie, bola schválená valným

O2 Czech Republic („Skupina“).

do roku 2036. Zároveň je Spoločnosť

ručiacim spoločníkom v iných

v znení neskorších predpisov.

zhromaždením 24. marca 2021.

Materskou spoločnosťou Spoločnosti

začlenená do partnerského programu
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INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

KONATELIA

DOZORNÁ RADA

Ing. Tomáš Kimlička (od 1. 8. 2020)

Ján Bechyně (od 1. 11. 2017)

Mgr. Dávid Durbák (od 4. 6. 2014)

Ing. Jindřich Fremuth (od 10. 1. 2018)

Mgr. Igor Tóth, PhD. (od 1. 1. 2021)

Mgr. Michal Gajdzica
(od 21. 3. 2018 do 31. 12. 2021)

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV
Štruktúra spoločníkov je nasledujúca

O2 Czech Republic a.s.
SPOLU

31. december 2021
(tis. EUR)

Podiel na základnom
imaní a hlasovacích
právach (%)

31. december 2020
(tis. EUR)

Podiel na základnom
imaní a hlasovacích
právach (%)

103 203
103 203

100
100

103 203
103 203

100
100
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VÝCHODISKÁ

ktoré už boli prijaté slovenskou

Spoločnosti situáciu naďalej pozorne

majetkom pozostalosti v rámci bežnej

PRE ZOSTAVENIE

vládou a vládami iných krajín,

sleduje a bude na ňu reagovať

obchodnej činnosti.

ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

v ktorých pôsobia hlavní obchodní

s cieľom zmierniť dosah takýchto

partneri a zákazníci Spoločnosti.

udalostí a okolností, keď nastanú.

INFORMÁCIE O MATERSKEJ

konania právom nakladať so všetkým

SPOLOČNOSTI, KTORÁ ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA VŠETKY
SKUPINY ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK
KONSOLIDOVANÉHO CELKU

3.

Účtovná závierka bola zostavená
Konsolidovanú účtovnú závierku

za predpokladu nepretržitého trvania

zostavuje O2 Czech Republic a.s.

Spoločnosti (going concern). V roku

Na základe tohto vyššie spomenutého

i.

Spoločnosť je súčasťou skupiny

Konsolidovaná účtovná závierka

2022 dôjde k rozdeleniu spoločnosti,

posúdenia aktuálne dosahovaných

Účtovná závierka bola zostavená

O2 Czech Republic. Materskou

je k dispozícii v sídle materskej

viď body 4 a 34 pre viac informácii.

kľúčových indikátorov výkonnosti

podľa zásady historických

spoločnosťou Spoločnosti je

spoločnosti, resp. na Mestskom súde

Spoločnosti, ako i vzhľadom na kroky

obstarávacích cien okrem pohľadávok

O2 Czech Republic a.s.,

v Prahe, Česká republika.

Spoločnosť pôsobí

podniknuté vedením Spoločnosti

z obchodného styku ocenených

v telekomunikačnom sektore, ktorý

vedenie Spoločnosti nepredpokladá

v reálnej hodnote cez výsledok
hospodárenia.

Za Brumlovkou 266/2,

Základy pre oceňovanie

140 22 Praha 4 – Michle,

Horeuvedené spoločnosti sú

bol pandémiou COVID-19 ovplyvnený

priamy a signifikantne nepriaznivý

Česká republika.

súčasťou skupiny PPF Group N.V.

len mierne. V roku 2021 Spoločnosť

vplyv pandémie COVID‑19 na

Konsolidovaná závierka PPF Group

vykázala relatívne stabilné predaje

Spoločnosť, jej prevádzku, finančnú

ii. Funkčná a prezentačná mena

Majoritným podielom (90,52 %)

N.V. je k dispozícii v sídle spoločnosti

s miernym nárastom oproti roku 2020

situáciu a prevádzkové výsledky.

Funkčnou menou Spoločnosti je euro.

na hlasovacích právach Spoločnosti

na adrese Strawinskylaan 933,

a jej činnosť vrátane dodávok bola

Vedenie Spoločnosti však nemôže

Účtovná závierka je prezentovaná

disponovala k 31. decembru 2021

1077 XX Amsterdam, Holandsko.

neprerušená. Na základe skúseností

vylúčiť možnosť, že zhoršenie

v mene euro a všetky finančné

z doterajšieho priebehu pandémie

doterajšieho vývoja pandémie

informácie sú prezentované v mene

a na základe verejne dostupných

a nepriaznivý dosah opatrení na

euro a v tisícoch eur, ak nie je
uvedené inak.

nepriamo pani Renáta Kellnerová,
a to prostredníctvom spoločností

2.

PPF Telco B.V., PPF A3 B.V.

Účtovná závierka bola zostavená

informácií ku dňu zostavenia

ekonomické prostredie, v ktorom

a PPF CYPRUS MANAGEMENT Ltd.

v súlade s Medzinárodnými

účtovnej závierky vedenie Spoločnosti

Spoločnosť pôsobí, nebude mať

zo skupiny PPF, ktorú pani Renáta

štandardmi finančného výkazníctva

posúdilo potenciálny vývoj pandémie

nepriaznivý vplyv na Spoločnosť

iii. Použitie odhadov a úsudkov

Kellnerová ovláda ako správkyňa

v znení prijatom Európskou úniou

a jej očakávaný dosah na Spoločnosť

a jej finančnú situáciu a prevádzkové

Zostavenie účtovnej závierky v súlade

pozostalostí pána Kellnera,

(IFRS/EÚ).

a ekonomické prostredie, v ktorom

výsledky v strednodobom

s IFRS/EÚ vyžaduje, aby vedenie

Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení,

a dlhodobom horizonte. Vedenie

Spoločnosti urobilo úsudky, odhady

disponujúca počas dedičského

VYHLÁSENIE O ZHODE
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a predpoklady, ktoré ovplyvňujú

účtovných odhadov sú vykázané

Lízing

používanie. Rezerva na odstránenie

následne upravená, pričom sa

aplikáciu účtovných postupov

v období, v ktorom je odhad

Spoločnosť je nájomcom priestorov

bola stanovená na základe

upraví aj hodnota aktív. Spoločnosť

a hodnotu vykazovaného majetku,

korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba

na umiestnenie technológií. Niektoré

nákladov na toto odstránenie

odhaduje životnosť svojich staníc

záväzkov, výnosov a nákladov.

toto obdobie, alebo v období korekcie

zo zmlúv sú uzavreté na neurčité

(pre jednotlivé základne), ktoré

v rozmedzí 30 až 50 rokov. Rezerva

Odhady a súvisiace predpoklady sú

a v budúcich obdobiach, ak korekcia

obdobie. Spoločnosť na účely určenia

Spoločnosť bude musieť vynaložiť,

na likvidáciu zariadení (ARO) bola

založené na minulých skúsenostiach

ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

výšky záväzku z nájmu v zmysle IFRS

aby splnila svoje záväzky k ochrane

zaúčtovaná vo výške 7 303 tis. eur

16 odhaduje životnosť takýchto zmlúv.

životného prostredia v rámci

(2020: 3 117 tis. eur). Priemerný

a iných rozličných faktoroch,
považovaných za primerané

Spoločnosť v súvislosti s budúcou

Obdobie životnosti zmlúv sa odvodzuje

odstránenia základní a ich uvedenia

náklad na demontáž stanice je

okolnostiam, na základe ktorých sa

činnosťou robí odhady a predpoklady.

od priemerného obdobia životnosti

do pôvodného stavu. Rezerva je

odhadovaný na 13 tis. eur.

formuje východisko pre posúdenie

Výsledné účtovné odhady sa,

podobných zmlúv uzavretých na určitý

stanovená na základe súčasných

účtovných hodnôt majetku

samozrejme, môžu líšiť od príslušných

čas a predstavuje priemerne 9 rokov.

nákladov, ktoré sú extrapolované

Analýza citlivosti rezervy

a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé

skutočne dosiahnutých výsledkov.

do budúcich rokov použijúc najlepší

na likvidáciu zariadení (ARO)

z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa

Odhady a predpoklady, s ktorými

Odhadovaná rezerva

dostupný odhad vyrovnania sa

Zmena diskontnej sadzby

môžu líšiť od odhadov.

súvisí značné riziko významnej úpravy

na likvidáciu zariadení (ARO)

s týmto záväzkom. Záväzok je

o 1 percentuálny bod a zmena

účtovnej hodnoty aktív a pasív

Spoločnosť je povinná odstrániť

odúročený bezrizikovou úrokovou

nákladov na odstránenie základne

Odhady a súvisiace predpoklady sú

v ďalšom finančnom roku, sú opísané

základňové stanice a ich technické

mierou. Tento odhad je každoročne

o 10 % oproti pôvodným odhadom

neustále prehodnocované. Korekcie

v nasledujúcej časti:

vybavenie, ak by sa ukončilo ich

prehodnocovaný a rezerva je

použitým k 31. decembru 2021

31. december 2021
v tis. EUR
Diskontná sadzba +/- 1 p. p.
Náklady na demontáž +/- 10 %

Zvýšenie

Zníženie

-1 121
869

3 548
-591
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VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ

ako by mala Spoločnosť postupovať

a záväzkov v cudzej mene, ktoré

a skúsenosti, alebo keď sa zmení

METÓDY A ÚČTOVNÉ

v takomto prípade. Vzhľadom aj

sú ocenené v historických cenách,

podnikateľské prostredie, v ktorom

ZÁSADY

na prípad, že sa jedná o transakciu

sú prepočítané kurzom cudzej

by zvýšila alebo znížila rezervu

sú dostupné nové informácie

na likvidáciu zariadení (ARO)
o nasledujúce sumy:

4.

Spoločnosť pôsobí. Skutočné výsledky

Účtovné metódy a účtovné zásady

pod spoločnou kontrolou, Spolonosť

meny platným v deň uskutočnenia

Analýza citlivosti bola odhadnutá

sa môžu líšiť od tých, ktoré boli

uvedené nižšie konzistentne

uplatnila skupinovú politiku a majetok

transakcie. Kurzové rozdiely

na základe koncoročných zostatkov

odhadované.

aplikované vo všetkých obdobiach,

a záväzky vykázané v tejto účtovnej

z prepočtu cudzej meny sa vykazujú

ktoré sú vykázané v účtovnej

závierke boli ocenené v aktuálnych

vo výsledku hospodárenia.

závierke.

účtovných hodnotách a to na základe

a skutočné výsledky týchto odhadov
sa môžu v budúcnosti líšiť.

Provízia ako prírastkové náklady
na získanie zmluvy so zákazníkom

a) Ocenenie majetku a záväzkov

účtovných metód a zásad uvedených

c) Dlhodobý nehmotný majetok

v nižšie.

i.

Spoločnosť očakáva, že celkové

Pre kapitalizované prírastkové

náklady na demontáž zariadení

náklady na získanie zmluvy bolo

a uvedenie najatých lokalít

stanovené obdobie odpisovania ako

Rozhodnutím jediného spoločníka

b) Cudzia mena

obstaraný Spoločnosťou má určité

do pôvodného stavu budú

očakávané priemerné obdobie, počas

zo dňa 25. apríla 2022 bolo určené,

Transakcie v cudzích menách sa

obdobie použiteľnosti a oceňuje

po uplynutí životnosti v celkovej

ktorého zostane zákazník využívať

že k 1. júnu 2022 dôjde k rozdeleniu

prepočítavajú na funkčnú menu

sa obstarávacou cenou zníženou

výške 29 603 tis. eur (2020:

služby Spoločnosti. Toto obdobie

spoločnosti na dve samostatné

(eur) výmenným kurzom Európskej

o oprávky a kumulované straty

27 444 tis. eur) v budúcich cenách.

odpisovania bolo ďalej špecifikované

spoločnosti, O2 Slovakia, s. r. o.

centrálnej banky platným v deň

zo zníženia hodnoty (pozri účtovné

podľa produktu a predajného

a O2 Networks, s. r. o.. Rozhodný deň

uskutočnenia transakcie. Peňažné

zásady bod f)). Obstarávacia cena

Budúce udalosti a ich vplyv sa nedajú

kanálu, ktorý kontrakt získal. Číselné

bol určený 1. január 2022. Nakoľko

položky majetku a záväzkov

zahŕňa všetky náklady priamo

určiť s úplnou istotou. Podobne

hodnoty pre obdobie amortizácie

sa jedná o transakciu typu „under

v cudzej mene ku dňu, ku ktorému

priraditeľné k obstaraniu majetku.

uskutočnené účtovné odhady

sú predmetom pravidelnej revízie

common control“, t. j. obe spoločnosti

sa zostavuje účtovná závierka, sú

Dlhodobý nehmotný majetok

vyžadujú posúdenie a tie odhady,

a prehodnotenia s ohľadom na

budú mať ku dňu vzniku toho

prepočítané na euro kurzom cudzej

vytvorený vlastnou činnosťou sa

ktoré sú použité pri zostavovaní

vývoj obchodných aktivít, trendov

istého vlastníka a zároveň zostanú

meny platným ku dňu, ku ktorému

oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré

účtovnej závierky, sa zmenia, keď

v telekomunikačnom sektore

súčasťou skupiny PPF, štandardy

sa účtovná závierka zostavuje.

zahŕňajú priame materiálové, mzdové

nastanú nové okolnosti alebo

a štruktúre obchodných kanálov.

IFRS neobsahujú presné usmernenie

Nepeňažné položky majetku

a výrobné režijné náklady.

z dôvodu z rozdelenia

Vykazovanie a oceňovanie

Dlhodobý nehmotný majetok
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Predpokladané obdobie používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku takto:
Predpokladané obdobie
používania v rokoch

Ročná odpisová
sadzba v %

Metóda
odpisovania

1 až 19
6
2 až 19

5 až 100
17
5 až 50

Lineárna
Lineárna
Lineárna

Softvér
Obchodná značka
Ostatné oceniteľné práva

ii. Následné náklady

základe počas odhadovaného

Následné náklady sa aktivujú len

obdobia používania jednotlivých

vtedy, ak zvýšia budúce ekonomické

položiek nehmotného majetku.

úžitky obsiahnuté v položke

iv. Posúdenie zníženia

všetky náklady priamo priraditeľné

použiteľnosti, potom sú účtované ako

k obstaraniu majetku a tiež

samostatné položky nehnuteľností,

Posúdenie zníženia hodnoty

prvotný odhad nákladov súvisiacich

strojov a zariadení.

nehmotného majetku je vykonané

s demontážou telekomunikačných

hodnoty majetku

nehmotného majetku, ktorého sa

V prípade, že je využitie dlhodobého

podobným spôsobom ako posúdenie

vysielačov a uvedením najatých lokalít

Zisk a strata z vyradenia dlhodobého

týkajú. Všetky ostatné náklady vrátane

nehmotného majetku určené

zníženia hodnoty nehnuteľností,

do pôvodného stavu po uplynutí

hmotného majetku sa zistí porovnaním

nákladov na interne generovaný

zmluvou (napr. obchodná značka)

strojov a zariadení, ako je popísané

predpokladanej životnosti. Vlastné

výnosov z vyradenia a účtovnej hodnoty

goodwill a značky sa vykazujú ako

alebo úradným rozhodnutím

v účtovnej zásade c) iv. nižšie.

náklady majetku vytvoreného

dlhodobého hmotného majetku

náklad vo výsledku hospodárenia

(licencie), stanoví sa obdobie

vlastnou činnosťou zahŕňajú náklady

a vykazuje sa vo výsledku hospodárenia

v tom období, v ktorom vznikli.

používania podľa platnosti zmluvy,

d) Dlhodobý hmotný majetok

na materiál, priame mzdové náklady,

netto.

resp. úradného rozhodnutia.

i.

všetky priamo priraditeľné náklady

iii. Amortizácia

Metódy odpisovania, obdobie

Dlhodobý hmotný majetok je prvotne

na uvedenie majetku do stavu,

ii. Následné náklady

Odpisy sa počítajú z obstarávacej

použiteľnosti a reziduálne hodnoty sa

ocenený obstarávacou cenou, vlastnými

v ktorom je schopný prevádzky

Spoločnosť vykazuje ako súčasť

ceny majetku.

prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa

nákladmi zníženými o oprávky (pozri

určeným spôsobom.

účtovnej hodnoty príslušného

zostavuje účtovná závierka, a ak je to

nižšie) a o kumulované straty zo

potrebné, urobia sa potrebné úpravy.

zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady

Ak položky dlhodobého hmotného

výmenu časti takejto položky v čase

bod g)). Obstarávacia cena zahŕňa

majetku majú rôzne obdobie

ich vzniku, ak je pravdepodobné, že

Odpisy sa vykazujú vo výsledku
hospodárenia na rovnomernom

Vykazovanie a oceňovanie

dlhodobého majetku náklady na
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Predpokladané obdobie používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku takto:
Predpokladané obdobie
používania v rokoch

Ročná odpisová
sadzba v %

Metóda
odpisovania

1 až 55
1 až 30
11 až 35
2 až 10

2 až 100
3 až 100
3 až 9
10 až 50

Lineárna
Lineárna
Lineárna
Lineárna

Stavby
Technológie a kancelárske vybavenie
Optické siete
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Metódy odpisovania, obdobia použiteľnosti a reziduálne hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa potrebné úpravy.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

z danej položky budú Spoločnosti

základe počas odhadovaného

s historickými alebo plánovanými

odhadov projektovaných čistých

nájom. Zmluva predstavuje nájomnú

plynúť ekonomické úžitky a tieto

obdobia použiteľnosti jednotlivých

prevádzkovými výsledkami,

diskontovaných peňažných tokov,

zmluvu, respektíve obsahuje nájom,

náklady sa dajú spoľahlivo oceniť.

položiek dlhodobého hmotného

významné zmeny v spôsobe

ktoré sa očakávajú z daného majetku,

ak prenáša právo kontrolovať

Náklady na opravy alebo údržbu

majetku. Pozemky a obstarávaný

použitia majetku Spoločnosti

vrátane jeho prípadného predaja.

používanie daného majetku počas

dlhodobého hmotného majetku,

hmotný majetok sa neodpisujú.

alebo celkovej zmeny stratégie

Odhadované zníženie hodnoty by sa

určitého obdobia za protihodnotu.

Spoločnosti,

mohlo preukázať ako nedostatočné,

Spoločnosť považuje zmluvu za

zastaranosť produktov.

ak analýzy nadhodnotili peňažné

nájom, ak spĺňa všetky nasledujúce

toky alebo ak sa zmenia podmienky

podmienky:
•

•

ktoré vznikli v súvislosti s obnovením
alebo udržaním očakávaných

iv. Posúdenie zníženia

ekonomických úžitkov z majetku, sa

•

hodnoty majetku

vykazujú ako náklady v tom období,

Faktory, ktoré sú považované

Ak Spoločnosť zistí, že na základe

v budúcnosti. Pre viac informácií pozri

v ktorom vznikli.

za dôležité pri posudzovaní zníženia

existencie jedného alebo viacerých

bod g) Zníženie hodnoty.

hodnoty majetku, sú:

indikátorov zníženia hodnoty

iii. Odpisovanie

•

technologický pokrok,

majetku prevyšuje účtovná hodnota

e) Nájmy – IFRS 16

ekonomické úžitky z používania

Odpisy sú vykázané vo výsledku

•

významne nedostatočné

majetku jeho návratnú hodnotu, určí

Pri uzavretí zmluvy Spoločnosť

identifikovaného majetku, a

prevádzkové výsledky v porovnaní

zníženie hodnoty majetku na základe

vyhodnocuje, či zmluva obsahuje

hospodárenia na rovnomernom

existuje identifikovaný majetok, či
už explicitne, alebo implicitne, a

•

nájomca získa v podstate všetky
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•

nájomca má právo riadiť

rokov. Krátkodobé nájmy, ktoré

dohodnuté samostatne. Spoločnosť

Pri stanovení obdobia nájmu sa

zahŕňa prevod vlastníctva alebo kúpnu

používanie identifikovaného

sa netýkajú prenájmu sieťových

účtuje samostatne o lízingových

predovšetkým posudzuje dĺžka

opciu, sa právo na používanie majetku

majetku.

technológií, sú vykázané podobne

a nelízingových zložkách pri nájmoch

dohodnutého obdobia nájmu, ako aj

odpisuje rovnomerne počas obdobia

ako nájmy s nízkou hodnotou v rámci

pozemkov a nehnuteľností.

možnosti jej predčasného ukončenia,

použiteľnosti majetku. Odpisovať sa

resp. možnosti predĺženia zmluvy.

začína dňom začatia nájmu. Posúdenie

Najatý majetok

Pri posudzovaní pravdepodobnosti

možného znehodnotenia práva na

(Spoločnosť ako nájomca)

uplatnenia možnosti predĺženia,

používanie majetku sa uskutočňuje

Spoločnosť vykáže právo na

respektíve predčasného ukončenia

podobným spôsobom ako posúdenie

Táto účtovná metóda je použitá pre

prevádzkových nákladov rovnomerne

zmluvy uzavreté po 1. januári 2019.

počas obdobia nájmu. Efektívna
úroková miera je 1,8 %.

Spoločnosť uplatnila výnimku

i.

a aplikovala nový štandard IFRS 16

V rámci zvolenej účtovnej politiky

využívanie majetku a záväzok

obdobia nájmu Spoločnosť berie do

zníženia hodnoty nehnuteľností,

na všetky zmluvy, ktoré uzatvorila

Spoločnosť posudzuje pri vykazovaní

z nájmu na začiatku nájmu.

úvahy všetky relevantné skutočnosti

strojov a zariadení, ako je opísané

pred 1. januárom 2019 a identifikovala

práva na používanie možnosť

Počiatočná hodnota práva na

a okolnosti, ktoré poskytujú

v účtovnej zásade b) iv. vyššie.

ich ako nájmy podľa IAS 17 a IFRIC 4

a pravdepodobnosť využitia práva

používanie majetku sa stanoví ako

ekonomické podnety na uplatnenie

(grandfather the definition of lease

na predĺženie, prípadne predčasného

súčet počiatočnej hodnoty záväzku

(neuplatnenie) týchto možností.

Záväzok z nájmu sa prvýkrát oceňuje

on transition). To znamená, že nanovo

ukončenia.

z nájmu, platieb nájomného

Obdobie, o ktoré je možné zmluvu

v deň sprístupnenia najatého majetku

uskutočnených pred alebo v deň

predĺžiť (respektíve obdobie, ktoré

nájomcovi (deň začiatku nájmu).

neposudzuje lízingové zmluvy, ktoré
boli vyhodnotené ako lízing podľa IAS

Pri prvotnom vykázaní a následnom

začatia nájmu, počiatočných priamych

nasleduje po možnosti zmluvu

Záväzky z lízingu sa prvotne oceňujú

17, či spĺňajú novú definíciu lízingu

precenení lízingovej zmluvy, ktorá

nákladov na strane nájomcu

predčasne ukončiť), sa zahrnie do

v súčasnej hodnote lízingových splátok

podľa IFRS 16.

obsahuje lízingovú a nelízingovú

ponížených o akékoľvek prijaté

doby nájmu iba v prípade, že si

počas obdobia nájmu, ktoré neboli

zložku, Spoločnosť priradí zmluvne

lízingové stimuly. Spoločnosť má

je Spoločnosť dostatočne istá, že

zaplatené k dátumu počiatočného

Spoločnosť použila jednotnú

dohodnutú protihodnotu na

z titulu nájmov záväzky na demontáž

predĺženie sa uplatní.

ocenenia s použitím diskontnej

diskontnú sadzbu pre súbory

každú lízingovú zložku pomerne

alebo na uvedenie predmetu nájmu

lízingových zmlúv s podobnými

na základe ich hodnoty v prípade,

do pôvodného stavu po ukončení

Právo na používanie majetku sa

výpožičková miera nájomcu

charakteristikami podľa dĺžky

ak by boli dohodnuté samostatne,

obdobia nájmu, a preto na ne tvorí

odpisuje rovnomerne počas obdobia

(„the incremental borrowing rate“).

nájomného vzťahu do rozmedzí do

a na základe celkovej hodnoty

rezervy v zmysle IAS 37 opísané v časti

nájmu od začatia nájmu až po jeho

Prírastková výpožičková miera

5 rokov, 6 až 10 rokov a 10 a viac

nelízingových zložiek, ak by boli

3) bod iii.

ukončenie. V prípade, ak nájom

nájomcu bola stanovená na základe

sadzby, ktorú predstavuje prírastková
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dostupných finančných informácií

Spoločnosť uplatnila voliteľnú výnimku

týkajúcich sa Spoločnosti. Následné

platby za úroky týkajúce sa

právo na peňažné toky plynúce

a nevykazuje právo na používanie

záväzkov z nájmu v rámci tokov

z tohto majetku, alebo prevedie

precenenie lízingového záväzku sa

majetku ani záväzok z nájmu pri

z prevádzkovej činnosti (uplatňujú

práva získať zmluvné peňažné toky

Spoločnosť klasifikuje finančný

vykoná v prípade, že dôjde k zmene

nájomných zmluvách, v ktorých

sa tu požiadavky na zaplatený úrok

v transakcii, v ktorej však podstatné

majetok do nasledujúcich kategórií:

podmienok zmluvy (napr. zmena

je hodnota najatého majetku

v súlade s IAS 7),

riziká a odmeny plynúce z vlastníctva

finančný majetok ocenený

doby nájmu z dôvodu uplatnenia

jednoznačne nižšia ako 5 000 eur.

platby za krátkodobý nájom,

finančného majetku sú prevedené,

v amortizovanej hodnote, v reálnej

možnosti na predĺženie, prípadne

Pri určení predpokladanej hodnoty

nájom drobného majetku a platby

alebo nepostúpi ani nezachováva

hodnote cez komplexný výsledok

predčasné ukončenie zmluvy, zmena

majetku sa vychádza z predpokladu,

variabilných častí nájomného,

všetky podstatné riziká a odmeny

(„FVOCI“) a reálnej hodnote cez

platby za nájom na základe zmeny

že ide o nový majetok. Ak nie je

ktoré nie sú zahrnuté do ocenenia

plynúce z vlastníctva a neponechá si

výsledok hospodárenia („FVTPL“).

indexu alebo sadzby používanej pri

možné spoľahlivo určiť hodnotu

záväzkov z nájmu v rámci tokov

kontrolu nad prevedeným majetkom.

Klasifikácia odráža obchodný

stanovení platieb, zmena posúdenia

majetku, voliteľná výnimka sa pre

z prevádzkovej činnosti.

pravdepodobnosti uplatnenia kúpnej

takýto nájom neaplikuje.

opcie atď.). Akékoľvek následné

•

•

ii. Nederivátový finančný majetok –
ocenenie

model, v rámci ktorého je majetok
Nederivátové finančné záväzky

spravovaný, a charakteristiku jeho

f)

Finančné nástroje

a finančný majetok sú prvotne

peňažných tokov. Z uvedených

i.

Nederivátový finančný majetok

vykázané v reálnej hodnote zníženej

kategórií Spoločnosť vo vykazovaných

prehodnotenie záväzku z nájmu

Spoločnosť vo výkaze o finančnej

bude mať vplyv aj na ocenenie práva

situácii vykazuje právo na používanie

a záväzky – vykazovanie

o priraditeľné transakčné náklady.

obdobiach eviduje iba majetok

na používanie majetku. Ak by to

majetku v rámci dlhodobého

a odúčtovanie

Následne sú ocenené použitím

ocenený v amortizovanej hodnote

viedlo k zápornej hodnote práva

hmotného majetku, strojov

Spoločnosť prvotne účtuje

amortizovanej hodnoty metódou

a v kategórii FVTPL.

na používanie majetku, zostávajúci

a zariadení a záväzky z nájmu v rámci

pohľadávky ku dňu ich vzniku.

efektívnej úrokovej miery.

vplyv sa vykáže s vplyvom na výsledok

krátkodobých a dlhodobých záväzkov.

Ostatný finančný majetok a finančné

hospodárenia (takže výsledné právo

Ďalej Spoločnosť vo výkaze peňažných

záväzky sa vykazujú od momentu,

Spoločnosť odúčtuje finančné

v amortizovanej hodnote, ak nie

na používanie majetku bude vykázané

tokov vykázala transakcie súvisiace

keď sa Spoločnosť stane stranou

záväzky, keď boli jej zmluvné záväzky

je určený ako FVTPL a zároveň je

v nulovej hodnote). Počas účtovného

s nájmom takto:

v zmluvnom vzťahu.

vyrovnané alebo zrušené, alebo

držaný v rámci obchodného modelu,

obdobia Spoločnosť neúčtovala

•

premlčané.

ktorého cieľom je inkasovať zmluvné

platby za istinu týkajúcu sa

Finančný majetok je ocenený

o precení lízingového záväzku

záväzkov z nájmu v rámci tokov

Spoločnosť odúčtuje finančný

peňažné toky a jeho príslušné

z dôvodu vyššie uvedených zmien.

z finančných činností,

majetok, keď uplynie zmluvné

zmluvné podmienky stanovujú vznik
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peňažných tokov, ktoré predstavujú

držba do lehoty splatnosti. Pohľadávky

hodnote zníženej o transakčné

a obstarávacími nákladmi sa vykáže

stratám okrem nasledujúcich

výhradne platby istiny a úroku

boli k 1. 1. 2021 presunuté z kategórie

náklady priamo priraditeľné

vo výsledku hospodárenia metódou

prípadov, pre ktoré sa budú aplikovať

z istiny. Amortizovanou hodnotou

pohľadávok v amortizovanej hodnote

k obstaraniu konkrétneho finančného

efektívnej úrokovej miery počas

12-mesačné očakávané úverové

sa oceňuje všetok finančný majetok

do kategórie pohľadávok v reálnej

záväzku a následne sú oceňované

obdobia trvania úverového vzťahu.

straty: dlhodobé úvery a úložky

okrem pohľadávok z obchodného

hodnote. Detail pohľadávok sa

v amortizovanej účtovnej hodnote

styku, ktoré sa týkajú predaja

nachádza v tabuľke č. 17.

zistenej metódou efektívnej úrokovej

Záväzky z obchodného styku

riziko od počiatočného vykázania

miery. Zisk alebo strata vyplývajúca

a ostatné záväzky

významne nezvýšilo.

z finančných záväzkov sa vykáže vo

Záväzky z obchodného styku

výkaze ziskov a strát.

a ostatné záväzky sa prvotne oceňujú

Významné zvýšenie úverového rizika

reálnou hodnotou. Následne sa

Pri určovaní, či sa úverové riziko

oceňujú v amortizovanej hodnote.

finančného majetku významne

hardvéru (mobilné telefónne
zariadenia a príslušenstvo) na splátky.

iii. Nederivátové finančné záväzky –
ocenenie

v bankách, pri ktorých sa úverové

Spoločnosť v roku 2021 pristúpila

Spoločnosť klasifikuje svoje finančné

k prehodnoteniu oceňovacieho

záväzky podľa k nim sa viažucich

Finančné záväzky sú klasifikované

modelu použitého na ocenenie

zmluvných vzťahov a od účelu,

ako krátkodobé, ak Spoločnosť nemá

portfólia pohľadávok z obchodného

s akým vedenie Spoločnosti uzavrelo

bezpodmienečné právo splatiť záväzok

g) Zníženie hodnoty

a pri odhade očakávaných úverových

styku z predaja hardvéru (t. j. predaj

súvisiacu zmluvu. Spoločnosť vo

za viac ako 12 mesiacov po dni, ku

Finančný majetok

strát Spoločnosť zvažuje primerané

mobilných telefónnych zariadení

vykazovaných obdobiach eviduje iba

ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť vykazuje zníženie hodnoty

a podporiteľné informácie, ktoré

a príslušenstva). Spoločnosť zmenila

záväzky ocenené v amortizovanej

na základe očakávaných úverových

sú relevantné a dostupné bez

oceňovací model z oceňovaného

hodnote (pôžičky a záväzky

Prijaté úvery a poskytnuté pôžičky

strát pre finančný majetok ocenený

neprimeraných nákladov alebo

v amortizovanej hodnote na

z obchodného styku a ostatné

Úročené pôžičky sa prvotne

v amortizovanej hodnote a zmluvné

úsilia. Zahŕňa to kvantitatívne

oceňovací model v reálnej hodnote

finančné záväzky).

oceňujú reálnou hodnotou

aktíva. Spoločnosť nevykazuje žiaden

aj kvalitatívne informácie

cez výsledok hospodárenia, keďže

Vedenie Spoločnosti určuje

zníženou o súvisiace transakčné

majetok vo FVOCI.

a analýzy založené na historických

rozhodnutím sekuritizovať pohľadávky

klasifikáciu pri počiatočnom účtovaní

náklady. Následne sa úročené úvery

v pravidelných intervaloch došlo

a prehodnocuje ju ku každému dňu,

a pôžičky oceňujú v amortizovanej

Spoločnosť stanovuje opravné

a informovanom hodnotení rizika

k zmene primárneho cieľa uvedeného

ku ktorému sa zostavuje účtovná

hodnote, pričom rozdiel medzi

položky vo výške rovnajúcej sa

vrátane informácií o možnom

portfólia, ktorým je ich predaj, nie

závierka. Prvýkrát sa oceňuje v reálnej

hodnotou, v ktorej sa úvery splatia,

celoživotným očakávaným úverovým

budúcom vývoji.

zvýšilo od počiatočného vykázania,

skúsenostiach Spoločnosti
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Aplikované scenáre vývoja makroekonomických ukazovateľov:
Základný scenár

Negatívny scenár

Pozitívny scenár

Použitý scenár

5,09 %
6,40 %
4 924

2,09 %
7,40 %
5 089

7,09 %
5,40 %
4 744

4.14 %
6.70 %
4 975

Vývoj HDP
Vývoj nezamestnanosti
Hodnota opravnej položky v tis. EUR

Spoločnosť predpokladá, že

Stanovenie očakávaných

ochorením COVID-19 Spoločnosť pri

skončenia platobného moratória

majetku. Ak takéto indikátory

kreditné riziko finančného majetku

úverových strát

stanovení očakávaných úverových

pri splácaní bankových úverov

existujú, odhadne sa návratná

sa významne zvýšilo, ak je tento

Očakávané úverové straty sa určia

strát brala do úvahy aj predpovede

zákazníkmi.

hodnota daného majetku.

po splatnosti viac ako 30 dní.

ako vážený pravdepodobnostný

makroekonomických ukazovateľov

odhad úverových strát, v súčasnej

vývoja nezamestnanosti a vývoja

Nefinančný majetok

Zníženie hodnoty sa vykáže vždy,

Definícia zlyhania

hodnote všetkých hotovostných

hrubého domáceho produktu

Účtovná hodnota nefinančného

keď účtovná hodnota majetku,

Spoločnosť považuje finančný

výpadkov. Sú diskontované

Slovenskej republiky ako predpoklad

majetku Spoločnosti vrátane

resp. jednotky generujúcej peňažné

majetok za zlyhaný, keď nie je

efektívnou úrokovou sadzbou

budúceho vývoja. Spoločnosť si

dlhodobého hmotného majetku

prostriedky, prevyšuje jeho návratnú

pravdepodobné, že dlžník zaplatí

daného finančného majetku.

stanovila príčinnú závislosť medzi

(pozri účtovné zásady bod c) iv.),

hodnotu. Zníženie hodnoty sa vykáže

danými ukazovateľmi a splácaním

nehmotného majetku (pozri účtovné

vo výsledku hospodárenia. Jednotka

svoje záväzky voči skupine v plnom
rozsahu bez toho, aby sa realizovali

Všetky straty zo zníženia hodnoty sa

pohľadávok na základe korelačnej

zásady bod c) iv.), zásob (pozri účtovné

generujúca peňažné prostriedky

kroky, ako je realizácia zabezpečenia

vykazujú vo výsledku hospodárenia

a regresnej analýzy a následne si

zásady bod h)) a odloženej daňovej

je najmenšia identifikovateľná

(ak je k dispozícii); alebo je dlžník

a premietajú sa do zníženia hodnoty

stanovila možné budúce scenáre

pohľadávky (pozri účtovné zásady bod

skupina majetku zabezpečujúca

po lehote splatnosti viac ako 90 dní.

pohľadávok.

vývoja použitých makroekonomických

n)) sa posudzuje ku každému dňu, ku

príjem peňažných prostriedkov,

ukazovateľov na základe prognóz

ktorému sa zostavuje účtovná závierka

ktoré sú do veľkej miery nezávislé

Vzhľadom na prebiehajúcu

Národnej banky Slovenska.

z hľadiska možnosti existencie

od príjmov peňažných prostriedkov

ekonomickú krízu spôsobenú

Spoločnosť zároveň zvážila aj vplyv

indikátorov zníženia hodnoty tohto

z ostatného majetku alebo skupín
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majetku. Zníženie hodnoty vykázané

jednotiek generujúcich peňažné

h) Zásoby

Úbytok zásob je ocenený cenami

obdobiami. Po dodaní služby budú

s ohľadom na jednotku generujúcu

prostriedky, do ktorej tento majetok

Zásoby sú ocenené obstarávacou

s použitím váženého aritmetického

tieto vykázané v nákladoch na

peňažné prostriedky je alokované

patrí.

cenou alebo čistou realizačnou

priemeru.

poskytnutie služby alebo tovaru.

i)

j)

ako zníženie účtovnej hodnoty

hodnotou, podľa toho, ktorá je

ostatného majetku v jednotke

Straty zo zníženia hodnoty majetku

nižšia. Čistá realizačná hodnota

(skupine jednotiek) proporčne.

vykázané v predchádzajúcich

je odhadovaná predajná cena pri

obdobiach sa vyhodnocujú ku
Návratná hodnota majetku alebo

Náklady budúcich období

Výdavky budúcich období

a príjmy budúcich období

a výnosy budúcich období

bežnom obchodnom styku znížená

Náklady budúcich období a príjmy

Výdavky budúcich období a výnosy

každému dňu, ku ktorému sa

o predpokladané náklady na ich

budúcich období sa vykazujú vo

budúcich období sa vykazujú vo

jednotky generujúcej peňažné

zostavuje účtovná závierka s cieľom

dokončenie a o náklady na predaj.

výške, ktorá je potrebná na dodržanie

výške, ktorá je potrebná na dodržanie

prostriedky je reálna hodnota

zistiť, či existujú faktory, ktoré by

zásady vecnej a časovej súvislosti

zásady vecnej a časovej súvislosti

znížená o náklady na predaj alebo

naznačovali, že sa strata znížila alebo

Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu

s účtovným obdobím.

s účtovným obdobím. Výnosy

hodnota v používaní, podľa toho,

prestala existovať. Strata zo zníženia

obstarania a náklady súvisiace s ich

ktorá je vyššia. Pri určení hodnoty

hodnoty sa zruší, ak došlo k zmene

obstaraním (náklady na prepravu, clo,

Spoločnosť účtuje na účtoch časového

kredit zákazníkov predplatených

v používaní sa predpokladané budúce

predpokladov použitých na určenie

provízie atď.). Zľavy, diskonty, rabaty

rozlíšenia v súlade so zásadou

služieb.

peňažné toky odúročia na ich súčasnú

návratnej hodnoty.

sú súčasťou ocenenia zásob.

o účtovaní nákladov a výnosov

hodnotu použitím diskontnej sadzby

budúcich období zahŕňajú najmä

do obdobia, s ktorým časovo

k) Rezervy

pred zdanením, ktorá zohľadňuje

Strata zo zníženia hodnoty sa zruší

Na pomaly obrátkové a zastarané

a vecne súvisia, ide o anticipatívne

Rezerva sa vykáže vo výkaze

súčasné trhové posúdenie budúcej

len v rozsahu, v akom účtovná

zásoby sa tvorí opravná položka.

a tranzitívne položky časového

o finančnej situácii, ak má Spoločnosť

časovej hodnoty peňazí a riziká

hodnota majetku neprevýši účtovnú

Zníženie hodnoty zásob na ich čistú

rozlíšenia.

v dôsledku minulej udalosti existujúci

špecifické pre daný majetok. Pre

hodnotu, ktorá by bola stanovená

realizačnú hodnotu a všetky straty

majetok, ktorý negeneruje do veľkej

po zohľadnení odpisov, ak by nebola

zo zásob sa vykazujú ako náklad

Náklady budúcich období tvoria

ktorý možno spoľahlivo odhadnúť

miery samostatné peňažné toky, sa

vykázaná strata zo zníženia hodnoty.

v tom účtovnom v období, v ktorom

prevažne plnenia, ktoré si Spoločnosť

a je pravdepodobné, že splnenie

k zníženiu hodnoty alebo k strate

objednala od dodávateľov, a tieto

daného záväzku bude viesť k úbytku

došlo.

vecne a časovo súvisia s budúcimi

ekonomických úžitkov v budúcnosti.

návratná hodnota určuje pre skupinu

právny alebo implicitný záväzok,
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Pri určení hodnoty rezerv sa

Tržby z predaja služieb sa vykazujú

očakávané budúce peňažné toky

v účtovnom období, v ktorom

odúročia na ich súčasnú hodnotu

boli služby poskytnuté s ohľadom

použitím diskontnej sadzby pred

na stav rozpracovanosti danej

zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné

služby. Tento je zistený na základe

trhové posúdenie hodnoty peňazí

skutočne poskytnutých služieb ako

a riziká vzťahujúce sa na daný

pomernej časti k celkovému rozsahu

záväzok. Spoločnosť vykazuje rezervu

dohodnutých služieb.

na demontáž základňových staníc,

a) Spoločnosť je v transakcii
primárnou stranou

V závislosti od tarify majú zákazníci

a rezervu na súdne spory.

možnosť počas fakturačného

vo výške marže alebo provízie.

z predaja v prípade poskytnutej

b) Spoločnosť nesie všeobecné riziko

c)

zľavy je vykázaná v období predaja

znehodnotenia zásob

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je

distribútorovi alebo konečnému

Spoločnosť má voľnosť v stanovení

predaj telekomunikačných služieb

zákazníkovi.

ceny

koncovým zákazníkom, iným

Prémiové SMS

operátorom a predaj mobilných

Výnosy z SMS umožňujúcich zaplatiť

telefónov a príslušenstva.

prostredníctvom mobilného telefónu

d) Spoločnosť v produkte robí úpravy
alebo poskytuje dodatočné služby

f)

obdobia využiť definovaný rozsah
Výnosy

konečnému zákazníkovi. Strata

e) Spoločnosť má voľnosť vo výbere

rezervu na nevyčerpané dovolenky

l)

iba v netto hodnote, to znamená, iba

za tovary a služby poskytované

dodávateľa

Hlasové služby, SMS a dáta

inými subjektami sú vykázané na

Spoločnosť realizuje špecifikáciu

Výnosy z fakturovaných

netto princípe formou provízie za

produktu alebo služby

telekomunikačných služieb sú

poskytnuté služby.

telekomunikačných služieb.

g) Spoločnosť nesie riziko nevýberu

zákazníkom fakturované mesačne a sú

Tržby za vlastné výkony a tovar

Nespotrebovaný rozsah služieb sa

h) Spoločnosť má možnosť nastaviť

vykázané v období využitia služieb bez

Prepojovacie poplatky

neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

do ďalších období neprenáša, okrem

podmienky transakcie

ohľadu na moment fakturácie. Výnosy

Výnosy z prepojovacích poplatkov

Sú tiež znížené o zľavy a zrážky

datových služieb, kde je prenos možný

Spoločnosť má nad transakciou

z predplatených služieb sú vykázané

vznikajú z volaní začatých v sieti

(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy

do nasledujúceho zúčtovacieho

manažérsku kontrolu

v období využitia služieb bez ohľadu

iného domáceho alebo zahraničného

a pod.). Tržby sú účtované ku dňu

obdobia.

na moment dobitia kreditu.

operátora, no ukončených alebo

splnenia dodávky alebo poskytnutia

i)

Rozhodnutie, aký spôsob účtovania

prechádzajúcich cez sieť Spoločnosti.

služby a sú ocenené v reálnej hodnote

Pri určovaní, či vykázať výnosy v brutto

výnosov sa zvolí, závisí od relatívnej

Predaj mobilných telefónov

Tieto výnosy sú vykázané v období

prijatej alebo nárokovateľnej

(s oddeleným vykázaním nákladov)

váhy každého z indikátorov. Ak

a príslušenstva

prijatia hovoru do siete Spoločnosti.

protihodnoty, ak je táto suma

alebo netto výške, posudzuje

Spoločnosť vstúpi do vzťahu majúceho

Výnosy z predaja mobilných telefónov

Rovnaký prístup platí aj pre SMS

spoľahlivo určiteľná.

Spoločnosť nasledujúce indikátory pre

charakter zastupovania alebo

a príslušenstva sú vykázané v období

a MMS.

vykazovanie brutto:

sprostredkovania, výnosy sú vykázané

predaja distribútorovi alebo
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m) Finančné náklady

medzi nominálnou hodnotou

ii. Odložená daň

svojho majetku a záväzkov na konci

O odloženej daňovej pohľadávke

podkladových pohľadávok

Odložená daň sa vykáže z dočasných

účtovného obdobia.

z nevyužitých daňových strát,

Finančné náklady a finančné výnosy

z financovania hardvéru a emisnou

rozdielov medzi účtovnou hodnotou

zahŕňajú najmä:

cenou investičných certifikátov,

majetku a záväzkov na účely

Odložená daň sa počíta podľa sadzby

dočasných rozdielov sa účtuje

•

bankové poplatky, a

upravenú o náklad na servisný

finančného výkazníctva a ich

dane, o ktorej sa predpokladá, že sa

len vtedy, ak je pravdepodobné,

•

nákladové úroky a

záväzok a zúčtované opravné

hodnoty na daňové účely. Odložená

bude uplatňovať na dočasné rozdiely

že budúci základ dane, voči

•

výnosové úroky

položky k pohľadávkam.

daň sa nepočíta z/zo:

v čase, keď dôjde k ich vyrovnaniu,

ktorému bude možné vyrovnať

•

straty z vydania investičných

•

dočasných rozdielov, ktoré

pričom sa použijú sadzby dane podľa

dočasné rozdiely, je dosiahnuteľný.

a finančné výnosy

daňových úľav a odpočítateľných

certifikátov a

n) Daň z príjmu

vznikajú pri prvotnom vykázaní

zákonov alebo návrhu zákonov,

Odložená daňová pohľadávka sa

kurzové zisky a straty.

Daň z príjmov (náklad) zahŕňa

majetku alebo záväzkov

ktoré boli prijaté alebo v podstate

prehodnocuje ku každému dňu,

splatnú a odloženú daň. Splatná

v transakcii, ktorá nie je

prijaté do dňa, ku ktorému sa

ku ktorému sa zostavuje účtovná

Úrokové výnosy sa vykazujú vo

a odložená daň sa vykazujú vo

podnikovou kombináciou a ktorá

zostavuje účtovná závierka.

závierka, a znižuje sa vo výške,

výsledku hospodárenia na báze

výsledku hospodárenia okrem

v čase transakcie nemá vplyv ani

časového rozlíšenia metódou

položiek vykazovaných priamo vo

na výsledok hospodárenia, ani na

Odložená daňová pohľadávka

efektívnej úrokovej sadzby.

vlastnom imaní alebo v ostatných

základ dane,

a záväzok sa môžu vzájomne

dočasných rozdielov týkajúcich sa

započítať, ak existuje právne

iii. Daňové riziko

investícií v dcérskych podnikoch,

vymožiteľné právo započítať splatný

Pri určovaní hodnoty splatnej

pridružených podnikoch

daňový záväzok a pohľadávku,

a odloženej dane berie Spoločnosť

•

súčastiach komplexného výsledku.
Kurzové zisky a straty z finančného
Splatná daň

•

v akej je nepravdepodobné, že bude
dosiahnutý základ dane z príjmov.

majetku a záväzkov sú vykázané

i.

netto ako finančné náklady alebo

Splatná daň z príjmov je očakávaný

a spoločne kontrolovaných

a ak ide o rovnaký daňový úrad

do úvahy vplyv neistých daňových

finančné výnosy podľa toho, či je

daňový záväzok/pohľadávka zo

podnikoch, v určitých prípadoch.

a rovnakého daňovníka alebo sa

pozícií a prípadné ďalšie dane

výsledkom pohybu kurzov cudzích

zdaniteľných príjmov alebo strát za

týkajú rôznych daňovníkov, ale títo

a úroky, ktoré by mohli byť splatné.

mien čistý zisk alebo čistá strata.

obdobie počítaná s použitím sadzby

Odložená daň vyjadruje daňové

majú v úmysle vyrovnať daňové

Toto zhodnotenie je založené na

dane platnej ku dňu, ku ktorému sa

dôsledky, ktoré sledujú spôsob,

záväzky a pohľadávky netto alebo ich

odhadoch a predpokladoch a môže

Strata z vydania investičných

zostavuje účtovná závierka, a úprav

akým Spoločnosť očakáva úhradu

daňové pohľadávky a záväzky budú

predstavovať celý rad úsudkov, ktoré

certifikátov predstavuje rozdiel

daňového záväzku z minulých rokov.

alebo vyrovnanie účtovnej hodnoty

realizované súčasne.

sa viažu k budúcim udalostiam.
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Nové informácie, ktoré môžu byť

v minulosti a tento záväzok možno

k dispozícii, môžu zmeniť úsudok

spoľahlivo oceniť.

Spoločnosti ohľadom primeranosti

5.

URČENIE REÁLNEJ

Spoločnosť teda v roku 2021

jednotlivých kategórií dní po

HODNOTY

pristúpila k zmene biznis modelu

splatnosti,

Reálna hodnota na účely oceňovania

pri pohľadávkach z interného

existujúcich daňových záväzkov;

Zamestnanecké požitky po skončení

a/alebo zverejňovania je určená na

financovania a preklasifikovala tieto

takéto zmeny v daňových záväzkoch

zamestnania

základe nasledujúcich metód:

pohľadávky z kategórie pohľadávok

nevyfakturovaných pohľadávok,

ovplyvnia náklad dane z príjmu

Spoločnosť vytvára rezervu na

v amortizovanej hodnote do

ktoré nie sú splatné alebo

v tom účtovnom období, v ktorom

odchodné do dôchodku na základe

Pohľadávky z obchodného styku

kategórie pohľadávok v reálnej

sú menej ako sedem dní po

k takejto zmene dôjde.

požiadavky Zákonníka práce. Pri

a ostatné finančné pohľadávky

hodnote cez výsledok hospodárenia.

splatnosti – Spoločnosť určuje

i.

b) Reálna hodnota

výpočte využíva poistno-matematické

V roku 2020 Spoločnosť prvýkrát

Spoločnosť používa na určenie

reálnu hodnotu ako súčasnú

o) Zamestnanecké požitky

metódy s využitím pravdepodobnosti

pristúpila k predaju pohľadávok

reálnej hodnoty niektoré vstupy,

hodnotu budúcich peňažných

Krátkodobé zamestnanecké požitky

dožitia podľa veku, priemernej

z titulu financovania zariadení

ktoré nie sú priamo pozorovateľné,

tokov diskontovaných

Krátkodobé zamestnanecké požitky

ročnej fluktuácie, diskontnej sadzby

predaných koncovým zákazníkom,

či už priamo alebo nepriamo, preto

diskontnou sadzbou z poslednej

sa nediskontujú a vykazujú sa ako

a priemernej mzdy zamestnanca a jej

tzv. interného financovania vo

tieto vstupy boli klasifikované ako

úspešnej sekuritizácie, ktorá je

náklad v tom období, v ktorom

navýšenia do budúcnosti. V minulosti

forme sekuritizačného certifikátu

vstupy úrovne 3. Spoločnosť určuje

následne upravená o prirážku

zamestnanec poskytol súvisiacu

Spoločnosť túto rezervu netvorila,

s cieľom získať finančné prostriedky

reálnu hodnotu takto:

zodpovedajúcu budúcemu

službu. Rezerva sa vykazuje vo

nakoľko jej výška bola nevýznamná.

pred ich lehotou splatnosti. Takýto

a) Reálna hodnota vyfakturovaných

ekonomickému vývoju.

výške, v ktorej sa očakáva vyplatenie

V súčasnosti k 31. 12. 2021 je jej

predaj sa Spoločnosť rozhodla

pohľadávok, ktoré sú po

krátkodobých peňažných odmien,

výška 177 tis. eur. Vzhľadom na

realizovať v pravidelných intervaloch

splatnosti viac ako sedem dní,

Reálna hodnota sa určuje pri

ak má Spoločnosť existujúci

jej celkovú výšku, ktorá je stále

a týmto rozhodnutím došlo k zmene

spoločnosť určí reálnu hodnotu

prvotnom ocenení a na účely

právny alebo implicitný záväzok

nevýznamná, sa Spoločnosť rozhodla

primárneho cieľa uvedeného portfólia

takýchto pohľadávok na

zverejnenia, ku každému dátumu,

vyplatiť túto sumu ako dôsledok

nezverejniť citlivosť výšky rezervy na

pohľadávok, ktorým je ich predaj, nie

základe indikatívnych ponúk

ku ktorému sa zostavuje účtovná

služby poskytnutej zamestnancom

zmenu použitých predpokladov.

držba do lehoty splatnosti.

od inkasných agentúr podľa

závierka.
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Prehľad pohľadávok v reálnej

6

hodnote je uvedený v tabuľke 17.

INVESTÍCIE

prípadné znehodnotenie investície

Doplnenie k IFRS 16 Lízingy, Zľavy

Prijatie vyššie uvedených doplnení

Spoločnosť má 50 % podiel

a dospela k záveru, že investícia nie je

k nájmom v súvislosti s COVID-19

nemalo významný vplyv na

v spoločnosti Tesco Mobile Slovakia,

znehodnotená.

Účinné pre obdobia začínajúce

účtovné zásady a účtovnú závierku

1. apríla 2021 alebo neskôr.

Spoločnosti.

ii. Nederivátové finančné záväzky

s.r.o. Ide o spoločný podnik

Nederivátové finančné záväzky

Spoločnosti a Tesco Stores SR, a.s.,

V roku 2014 Spoločnosť založila Férovú

Skoršia aplikácia je povolená vrátane

sa oceňujú reálnou hodnotou

Základné imanie spoločnosti je

nadáciu v cene obstarania 6,6 tis. eur.

účtovných závierok, ktoré neboli

Doplnenia k IFRS 10 a IAS 28

pri ich prvotnom vykázaní a na

5 tis. eur. Účtovná závierka spoločnosti

schválené na vydanie k 31. marcu

Predaj alebo vklad majetku medzi

účely zverejnenia ku každému

Tesco Mobile Slovakia, s.r.o., za rok

2021.

investorom a jeho pridruženým

dňu, ku ktorému sa zostavuje

2021 nebola ku dňu zostavenia tejto

účtovná závierka. Reálna hodnota

účtovnej závierky ešte k dispozícii.

Nasledovné štandardy a interpretácie,

Doplnenia predlžujú o jeden rok

Dátum účinnosti bol odložený

sa určuje ako súčasná hodnota

Výsledok hospodárenia za rok 2020

ktoré boli aplikované pre účtovné

obdobie uplatňovania voliteľnej

na neurčito. Voliteľné použitie

budúcich peňažných tokov z istiny

bol zisk 21 tis. eur. Nerozdelený

obdobie začínajúce sa 1. januára 2021,

praktickej výnimky, ktorá

v účtovnej závierke podľa IFRS

a úrokov diskontovaná trhovou

hospodársky výsledok minulých rokov

nemali významný vplyv na účtovnú

zjednodušuje spôsob účtovania

v plnom rozsahu je možné.

úrokovou mierou ku dňu ocenenia.

je k 31. 12. 2020 vo výške 110 tis. eur.

závierku Spoločnosti.

nájomného nájomcom, ktoré sú

Európska komisia sa rozhodla

priamym dôsledkom COVID-19.

odložiť prijatie na neurčito, nie je

ŠTANDARDY, KTORÉ

Pôvodný postup bol vydaný v máji

pravdepodobné, že by Európska

7

NOVÉ ŠTANDARDY
A INTERPRETÁCIE

Reálne hodnoty prijatých úverov

8

alebo spoločným podnikom

sa vypočítajú diskontovaním

Spoločnosť 3. 12. 2015 založila akciovú

budúcich peňažných tokov použitím

spoločnosť O2 Business Services, a.s.,

K 31.DECEMBRU

2020 a Spoločnosť ho uplatnila vo

Únia prijala doplnenia v blízkej

platných medzibankových sadzieb.

ktorej je 100 % vlastníkom. Základné

2021 ZATIAĽ NEBOLI

svojej účtovnej závierke.

budúcnosti.

Pri prijatých úveroch, ktoré majú

imanie spoločnosti je 25 tis. eur

APLIKOVANÉ

zostatkovú dobu splatnosti kratšiu

a bolo v plnej výške splatené, vlastné

Nasledovné nové štandardy

Nájomca uplatňuje doplnenia

Doplnenia objasňujú, že v transakcii

ako tri mesiace, je vhodné pokladať

imanie k 31. 12. 2021 je vo výške

a interpretácie ešte nenadobudli

retrospektívne a vykazuje

zahŕňajúcej pridružený alebo

ich účtovnú hodnotu za približnú

3 115 tis. eur. Spoločnosť vykazuje

platnosť pre úètovné obdobia, ktoré

kumulatívny vplyv ich prvej aplikácie

spoločný podnik rozsah vykázania

reálnu hodnotu.

investíciu do základného imania

zaèínajú 1. januára 2021 alebo

v otváracom stave nerozdeleného

zisku alebo straty závisí od toho,

a kapitálových fondov v celkovej výške

neskôr, a neboli použité pri zostavení

zisku toho účtovného obdobia,

či predaný alebo vložený majetok

4 528 tis. eur. Spoločnosť posúdila

tejto účtovnej závierky.

v ktorom ich prvýkrát aplikoval.

predstavuje podnik, takže:
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celý zisk alebo strata sa vykáže,

podniku do pridruženej spoločnosti

Klasifikácia nie je ovplyvnená

majetku na určené miesto a jeho

Spoločnosť neočakáva, že doplnenia

keď transakcia medzi investorom

alebo spoločného podniku, ktoré

zámermi alebo očakávaniami

uvedenia do prevádzkyschopného

pri ich prvej aplikácii budú mať

a jeho pridruženým alebo spoločným

sa uskutočnilo v danom účtovnom

manažmentu, či a kedy Spoločnosť

stavu podľa zámerov manažmentu,

významný vplyv na jej účtovnú

podnikom obsahuje prevod majetku

období.

uplatní svoje právo odložiť

vykázali vo výsledku hospodárenia

závierku.

vyrovnanie záväzku. Doplnenia

spolu s nákladmi na tieto položky

alebo majetku, ktoré tvoria podnik
(či už sú umiestnené v dcérskych

Doplnenia k IAS 1 Prezentácia

tiež objasňujú, čo sa považuje za

a aby Spoločnosť ocenila náklady na

Doplnenia k IAS 37 Rezervy,

spoločnostiach alebo nie), zatiaľ čo

účtovnej závierky, Klasifikácia

vyrovnanie záväzku.

tieto položky podľa požiadaviek IAS 2.

podmienené záväzky a podmienený

čiastočný zisk alebo strata sa vykáže,

záväzkov ako obežné alebo

ak transakcia medzi investorom

neobežné

Spoločnosť očakáva, že doplnenia

Doplnenia sa musia aplikovať

na splnenie zmluvy

a jeho pridruženým alebo spoločným

Účinné pre ročné účtovné obdobia,

pri ich prvej aplikácii nebudú mať

retrospektívne, ale iba na tie položky

Účinné pre účtovné obdobia, ktoré

podnikom obsahuje majetok, ktorý

ktoré sa začínajú 1. januára 2023

významný vplyv na jej účtovnú

nehnuteľností a strojov a zariadení,

začínajú 1. januára 2022 alebo

netvorí podnik, aj keď je tento

alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je

závierku.

ktoré sa umiestnili na určené miesto

neskôr. Skoršie uplatňovanie je

majetok umiestnený v dcérskej

povolené.

a do prevádzkyschopného podľa

povolené.

spoločnosti.

majetok – Stratové zmluvy – náklady

Doplnenia k IAS 16 Nehnuteľnosti,

zámerov manažmentu na začiatku

Doplnenia objasňujú, že klasifikácia

stroje a zariadenia – Príjmy pred

najskoršieho účtovného obdobia

Doplnenia vyžadujú, aby pri

Spoločnosť neočakáva, že doplnenia

záväzkov ako obežných alebo

uvedením do prevádzkyschopného

alebo neskôr, v ktorom Spoločnosť

posudzovaní nákladov, ktoré sú

pri ich prvej aplikácii budú mať

neobežných by sa mala zakladať na

stavu

prvýkrát aplikuje doplnenia.

potrebné na splnenie zmluvy,

významný vplyv na jej účtovnú

existencii práva Spoločnosti odložiť

Účinné pre účtovné obdobia, ktoré

Kumulatívny dopad prvej aplikácie

Spoločnosť do týchto nákladov

závierku.

vyrovnanie záväzkov ku koncu

sa začínajú 1. januára 2022 alebo

doplnení sa vykáže ako úprava

zahrnula všetky náklady, ktoré

účtovného obdobia. Právo Spoločnosti

neskôr. Skoršie uplatňovanie je

otváracieho stavu nerozdeleného

priamo súvisia so zmluvou. Odsek

Kvantitatívny dopad prijatia

odložiť vyrovnanie aspoň o dvanásť

povolené.

zisku (alebo iných položiek vlastného

68A objasňuje.

doplnení sa však môže posúdiť iba

mesiacov po dátume, ku ktorému sa

v roku, kedy sa doplnenia prvýkrát

zostavuje účtovná závierka nemusí

Doplnenie k IAS 16 vyžadujú, aby sa

na začiatku tohto najskoršieho

aplikujú, nakoľko tento dopad bude

byť bezpodmienečné, ale musí byť

príjmy z predaja z položiek, ktoré sa

prezentovaného obdobia (ak je

závisieť od prevodu majetku alebo

opodstatnené.

vyrobili v procese umiestnenia

potrebné).

imania, podľa konkrétnej situácie)
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9.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Technológie
a kancelárske
vybavenie

Ostatný
majetok

Práva
na používanie

Obstarávaný
majetok

Spolu

Pozemky

Stavby

Optické
siete

Stav k 1. 1. 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
STAV K 31. 12. 2020

–
–
–
–
–

66 634
3 570
645
8 427
77 987

19 029
1 923
–
3 097
24 048

127 820
4 744
14 592
24 081
142 054

495
117
90
676
1 198

68 519
11 613
2
–
80 130

43 347
15 233
–
-36 281
22 299

325 844
37 200
15 329
–
347 716

Stav k 1. 1. 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny
STAV K 31. 12. 2021

–
47
–
–
47

77 987
2 794
355
1 144
81 570

24 048
26
–
10 700
34 774

142 054
6 975
9 548
11 264
150 745

1 198
37
–
-160
1 075

80 130
3 543
–
–
83 673

22 299
32 413
–
-22 948
31 764

347 716
45 835
9 903
–
383 648

Oprávky
Stav k 1. 1. 2020
Prírastky
Presuny
Úbytky
STAV K 31. 12. 2020

–
–
–
–
–

26 629
3 352
107
629
29 459

1 933
1 280
54
–
3 266

74 685
11 801
2 277
14 562
74 201

452
46
115
89
524

9 213
9 933
–
–
19 146

3 019
595
–
2 553
1 061

115 931
27 008
2 553
17 833
127 658

Stav k 1. 1. 2021
Prírastky
Úbytky
STAV K 31. 12. 2021

–
–
–
–

29 459
3 380
351
32 488

3 266
2 057
–
5 323

74 201
17 212
9 480
81 933

524
-47
–
477

19 146
9 878
–
29 024

1 061
97
–
1 158

127 658
32 576
9 831
150 403

Opravné položky
Stav k 1. 1. 2020
Prírastky
Úbytky
STAV K 31. 12. 2020

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0
0
–
–

Stav k 1. 1. 2021
Prírastky
Úbytky
STAV K 31. 12. 2021

–
–
–
–

–
–
–
–

–
752
–
752

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

0
752
–
752

Zostatková hodnota
Stav k 1. 1. 2020
STAV K 31. 12. 2020

–
–

40 005
48 527

17 095
20 782

53 135
67 853

43
674

59 306
60 984

40 328
21 238

209 913
220 057

Stav k 1. 1. 2021
STAV K 31. 12. 2021

–
47

48 527
49 082

20 782
29 451

67 853
68 060

674
598

60 984
54 649

21 238
30 606

220 057
232 493

v tis. EUR
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Dlhodobý hmotný majetok neobsahuje žiadne samostatné individuálne významné položky. Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok okrem
obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý nie je využívaný pri dosahovaní svojich cieľov.

Dlhodobý hmotný majetok Spoločnosť neprenajíma tretím stranám. Právo na používanie optických sieti je vykázané v kategórii Optické siete.

Spoločnosť vytvorila opravnú položku v roku 2021 vo výške 752 tis. eur, ktorá sa týka znehodnotenia materiálu na výstavbu telekomunikačnej siete.

ZÁLOŽNÉ PRÁVA
Na dlhodobý hmotný majetok nebolo k 31. decembru 2021 zriadené záložné právo (k 31. decembru 2020: žiadne).
Spoločnosť neeviduje k 31. decembru 2021 dlhodobý hmotný majetok, s ktorým má obmedzené právo nakladať (k 31. decembru 2020: žiadny).

POISTENIE
Dlhodobý majetok Spoločnosti je poistený v rámci skupiny O2 pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.
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10. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

Licencie

Softvér
a oceniteľné
práva

Obchodná
značka

Obstarávaný
majetok

Spolu

Obstarávacia cena/Vlastné náklady
Stav k 1. 1. 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
STAV K 31. 12. 2020

49 552
–
–
–
49 552

79 879
7 718
142
3 416
90 871

21 589
1 900
–
–
23 489

4 001
34 200
–
-3 416
34 785

155 021
43 818
142
–
198 698

Stav k 1. 1. 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny
STAV K 31. 12. 2021

49 552
2 736
1 282
33 358
84 364

90 871
10 001
5 877
1 360
96 355

23 489
1 942
–
–
25 431

34 785
1 780
–
-34 719
1 846

198 698
16 459
7 159
–
207 998

Oprávky
Stav k 1. 1. 2020
Prírastky
Presuny
Úbytky
STAV K 31. 12. 2020

20 376
3 469
–
–
23 845

59 481
6 357
256
136
65 957

21 431
1 901
1
–
23 332

225
–
-257
-32
–

101 513
11 727
–
104
113 134

Stav k 1. 1. 2021
Prírastky
Úbytky
STAV K 31. 12. 2021

23 845
4 690
724
27 811

65 957
8 457
5 876
68 538

23 332
1 903
–
25 235

–
–
–
–

113 134
15 050
6 600
121 584

Zostatková hodnota
Stav k 1. 1. 2020
STAV K 31. 12. 2020

29 176
25 707

20 399
24 913

159
158

3 776
34 785

53 510
85 564

Stav k 1. 1. 2021
STAV K 31. 12. 2021

25 707
56 553

24 913
27 817

158
197

34 785
1 846

85 564
86 414

v tis. EUR

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nie je využívaný pri dosahovaní jej cieľov, okrem dlhodobého nehmotného majetku obstarávaného.
Dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosť neprenajíma tretím stranám.
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Dlhodobý nehmotný majetok zahŕňa telekomunikačnú licenciu obstaranú v rokoch 2006 až 2021, kľúčový systém a obchodnú značku podľa nasledujúceho prehľadu:
v tis. EUR

Telekomunikačná licencia
CRM systém
Obchodná značka

Obstarávacia cena
Zostatková cena
Obstarávacia cena
Zostatková cena
Obstarávacia cena
Zostatková cena

31. 12. 2021

31. 12. 2020

84 365
56 554
42 877
11 765
25 389
158

49 520
25 707
36 057
11 389
23 489
158

ZÁLOŽNÉ PRÁVA
Na dlhodobý nehmotný majetok nebolo k 31. decembru 2021 zriadené záložné právo (k 31. decembru 2020: žiadne).
Spoločnosť neeviduje k 31. decembru 2021 dlhodobý nehmotný majetok, s ktorým má obmedzené právo nakladať (k 31. decembru 2020: žiadny).

POISTENIE
Pozri bod 9 Dlhodobý hmotný majetok.
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11. LÍZING
Spoločnosť si prenajíma najmä priestory pre predajne, administratívne a technologické budovy, pozemky pre umiestnenie telekomunikačných technológií,
vozidlá a najrôznejšie kancelárske vybavenie.

Nájomné zmluvy na prenájom predajní a administratívnych budov sa zvyčajne uzatvárajú na obdobie od 3 do 5 rokov. Zmluvy môžu obsahovať opcie na
predĺženie obdobia nájmu a výška platieb je často upravená podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. V prípade, ak je pravdepodobné, že daná opcia
bude využitá, tak je táto zohľadnená pri určení dĺžky nájmu.

Prenájom pozemkov, miestností alebo stožiarov, kde je umiestnená telekomunikačná technológia, je spravidla uzatváraný na obdobie približne 10 rokov,
prenájom vozidiel na obdobie 2 rokov. Prenájom kancelárskeho vybavenia je spravidla krátkodobý alebo je podkladové aktívum s nízkou hodnotou.
Spoločnosť sa rozhodla nevykazovať aktíva z užívania a záväzky z lízingu z týchto nájmov.

Prehľad práv na používanie majetku z nájmu podľa IFRS 16 vykázaných v rámci nehnuteľností, strojov a zariadení je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

v tis. EUR

Pozemky a budovy pre Sieťovú technológiu
Administratívne priestory
Predajne
Motorové vozidlá
Spolu aktíva z práva na používanie

2021

2020

47 876
2 932
3 622
219
54 649

53 289
4 180
3 242
273
60 984
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Prehľad záväzkov z nájmu podľa zostatkového obdobia splatnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

v tis. EUR

2021

2020

9 761
30 755
15 514
56 030

8 951
24 392
28 705
62 048

2021

2020

Pozemky a budovy pre Sieťovú technológiu
Administratívne priestory
Predajne
Motorové vozidlá
Spolu odpisy práva na používanie

7 342
1 349
1 002
195
9 888

7 271
1 344
1 116
201
9 933

Nákladový úrok (zahrnutý vo finančných nákladoch)

1 112

1 224

Náklady týkajúce sa majetkov s nízkou hodnotou nevykázané v rámci krátkodobých záväzkov z prenájmu
(zahrnuté v nákladoch na služby)

115

110

Variabilné náklady nezahrnuté v záväzkoch z prenájmu (zahrnuté v nákladoch na služby)

387

376

Menej ako 1 rok
1 až 5 rokov
Viac ako 5 rokov
Spolu záväzok z prenájmu

Prírastky záväzkov z prenájmu boli v roku 2021 v sume 3 538 tis. eur (2020: 11 611 tis. eur)

Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných vo výsledku hospodárenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

v tis. EUR

Platby za nájmy týkajúce sa istiny v priebehu účtovného obdobia vo výške 9 556 tis. eur (2020: 9 741 tis. eur) sú vykázané v rámci tokov z finančných činností
v prehľade peňažných tokov.
Právo na používanie optických sieti sú vykázané v časti 9. Dlhodobý hmotný majetok v kategórii Optické siete.

65

Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2021

O2 Slovakia, s.r.o. | Výročná správa 2021

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK KONČIACI SA 31. DECEMBRA 2021

12.

AKTIVOVANÉ NÁKLADY NA ZÍSKANIE ZMLUVY A ZMLUVNÉ AKTÍVA

Aktivované náklady na získanie zmluvy predstavujú najmä provízie vyplatené externým predajcom, ktoré sú priamo priraditeľné k získaniu zmluvy
so zákazníkom (pozri časť 3.iii Použitie odhadov a úsudkov).

v tis. EUR

Dosah aplikácie IFRS 15

K 1. januáru 2020
Aktivácia nákladov na získanie zmluvy
Odpisy nákladov na získanie zmluvy
K 31. decembru 2020

6 902
6 714
6 314
7 302

K 1. januáru 2021
Aktivácia nákladov na získanie zmluvy
Odpisy nákladov na získanie zmluvy
K 31. decembru 2021

7 302
7 546
7 239
7 609

Zmluvné aktívum je právo Spoločnosti na protihodnotu výmenou za tovar alebo služby, ktoré Spoločnosť už previedla na zákazníkov a ktoré ešte
nevyfakturovala. Ide najmä o tie zmluvy so zákazníkmi, kde je dodávka telekomunikačných služieb doplnená predajom dotovaných telekomunikačných
zariadení. Zmluvné aktívum tak vzniká z relokácie výnosov v rámci zmluvy so zákazníkom z telekomunikačných služieb poskytovaných a vykazovaných
v priebehu života danej zmluvy na výnosy z predaja takto dotovaných zariadení vykázaných v momente predaja.

v tis. EUR

Krátkodobé zmluvné aktíva
Dlhodobé zmluvné aktíva
ZMLUVNÉ AKTÍVA SPOLU

31. 12. 2021

31. 12. 2020

-

222
221
443

Vzhľadom na to, že Spoločnosť poskytuje prevažne služby, pri ktorých nevzniká zákazníkom viazanosť, respektíve predáva telekomunikačné zariadenia bez
dotácie, stala sa výška zmluvného aktíva nevýznamnou a Spoločnosť sa rozhodla toto aktívum nevykazovať.
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13. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA

v tis. EUR

31. 12. 2021

31. 12. 2020

594
-41
–
–
–
553

3 203
-2 609
–
–
–
594

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Dlhodobý majetok
Pohľadávky
Zásoby
Záväzky
Ostatné
Spolu odložená daňová pohľadávka

0
0
0
587
-34
553

-5 197
1 120
10
4 703
-42
594

Časť realizovateľná do 12 mesiacov
Časť realizovateľná za viac ako 12 mesiacov
Spolu odložená daňová pohľadávka

621
-68
553

5 332
-4 738
594

Odložená daňová pohľadávka na začiatku obdobia
Zmena vo výkaze ziskov a strát
z toho: vplyv zmeny sadzby dane
Zmena v hospodárskom výsledku minulých období
z toho: vplyv zmeny metódy účtovania
Odložená daňová pohľadávka na konci obdobia

Odložené daňové pohľadávky patria k nasledujúcim položkám:

v tis. EUR
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Spoločnosť vzájomne zúčtovala odložené daňové pohľadávky a záväzky, pretože má právny nárok zúčtovať svoje daňové pohľadávky s bežnými daňovými
záväzkami, ktoré sa týkajú toho istého daňového úradu. Odložené dane sú vypočítané použitím uzákonených daňových sadzieb, ktorých platnosť sa
predpokladá v období, v ktorom sa pohľadávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná. Sadzba odloženej dane aplikovaná na dočasné rozdiely týkajúce sa dane
z príjmu právnických osôb v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predstavuje 21 % (2020: 21 %). Súčasťou celkovej odloženej daňovej pohľadávky
je aj odložený daňový záväzok z osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.

S účinnosťou od 1. 1. 2017 bola zrušené časové obmedzenie platnosti zákona 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.
Z tohto dôvodu Spoločnosť v minulosti účtovala aj o odloženom daňovom záväzku k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach,
ktorý vzniká z titulu úprav výsledku hospodárenia Spoločnosti podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 číslo
MF/011053/2006-72 v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2006 číslo MF/026217/2006. Pri výpočte odloženej dane
k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach Spoločnosť používa predpokladaný koeficient podielu výnosov dosiahnutých z regulovanej
činnosti k celkovým výnosom Spoločnosti a platnú sadzba odvodu v čase realizácie odloženého daňového záväzku.

Výška odloženej daňovej pohľadávky a aj splatnej dane z príjmov vykázanej k 31. 12. 2021 zodpovedá úpravám, ktoré je potrebné vykonať na základe
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu v zdaňovacom období, ktoré sa končí týmto dňom.
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14. ZÁSOBY

v tis. EUR

31. 12. 2021

31. 12. 2020

576
11 443
12 019

532
9 808
10 340

Materiál
Tovar
SPOLU ZÁSOBY

Spoločnosť má vytvorenú opravnú položku k materiálu a tovaru z dôvodu zastaranosti vo výške 49 tis. eur (2020: 49 tis. eur).

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

V roku 2021 bola do nákladov zaúčtovaná spotreba materiálu v hodnote 1 221 tis. eur a spotreba tovaru v hodnote 45 005 tis. eur
(v roku 2020: materiál v hodnote 1 358 tis. eur, tovar v hodnote 38 249 tis. eur).
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15. FINANČNÉ NÁSTROJE PODĽA KATEGÓRIÍ
31. 12. 2021 (v tis. EUR)
Finančný majetok podľa výkazu finančnej pozície

Pohľadávky z obchodného styku, úvery a pôžičky a ostatné finančné pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku vo FVTPL
Investície v dcérskych podnikoch
Investície v spoločných podnikoch
Dlhodobé pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
SPOLU FINANČNÝ MAJETOK PODĽA VÝKAZU FINANČNEJ POZÍCIE

Amortizovaná
hodnota

Nominálna
hodnota

39 391
51 072
4 534
3
548
8 933
8 933

44 476

31. 12. 2021 (v tis. EUR)
Finančné záväzky podľa výkazu finančnej pozície

Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky
Prijaté úvery
SPOLU FINANČNÉ ZÁVÄZKY PODĽA VÝKAZU FINANČNEJ POZÍCIE

31. 12. 2020 (v tis. EUR)
Finančný majetok podľa výkazu finančnej pozície

Pohľadávky z obchodného styku, úvery a pôžičky a ostatné finančné pohľadávky
Investície v dcérskych podnikoch
Investície v spoločných podnikoch
Dlhodobé pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
SPOLU FINANČNÝ MAJETOK PODĽA VÝKAZU FINANČNEJ POZÍCIE

31. 12. 2020 (v tis. EUR)
Finančné záväzky podľa výkazu finančnej pozície

Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky
Prijaté úvery
SPOLU FINANČNÉ ZÁVÄZKY PODĽA VÝKAZU FINANČNEJ POZÍCIE

FVTPL

Amortizovaná
hodnota

51 072

39 391
51 072
4 534
3
548
8 933
104 480

Amortizovaná
hodnota

Spolu

156 449
116 000
272 449

156 449
116 000
272 449

Nominálna
hodnota

Spolu

26 616
26 616

48 056
6 934
3
10 833
26 616
92 441

Amortizovaná
hodnota

Spolu

145 646
100 000
245 646

145 646
100 000
245 646

48 056
6 934
3
10 833
65 826

Spolu
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16. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ FINANČNÉ POHĽADÁVKY

v tis. EUR

Pohľadávky
Opravná položka
NETTO POHĽADÁVKY

v tis. EUR

Pohľadávky, pri ktorých nedošlo k zníženiu hodnoty
Pohľadávky so zníženou hodnotou
SPOLU POHĽADÁVKY

31. 12. 2021

31. 12. 2020

44 366
-4 975
39 391

54 982
-6 927
48 056

31. 12. 2021

31. 12. 2020

20 495
23 871
44 366

6 384
48 598
54 982

V roku 2021 prišlo k presunu pohľadávok z kategórie pohľadávok v zníženej hodnote do kategórie pohladávok, v ktorej neprišlo k zníženiu hodnoty, keďže
tvorba opravných položiek pre tieto pohľadávky bola pre Spoločnosť nevýznamná. Hodnota presunutých pohľadávok k 31. 12. 2021 je 13 238 tis. eur, čo sa
prejavilo na náraste pohľadávok v kategórii v splatnosti v tabuľke pre vekovú štruktúru pohľadávok, pri ktorých nedošlo
k zníženiu hodnoty a naopak v tabuľke k vekovej štruktúre pohľadávok so zníženou hodnotou sa prejavil pokles hodnoty pohľadávok v splatnosti.

Veková štruktúra pohľadávok, pri ktorých nedošlo k zníženiu hodnoty:
v tis. EUR

V splatnosti
do 90 dní po splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU POHĽADÁVKY, PRI KTORÝCH NEDOŠLO K ZNÍŽENIU HODNOTY

31. 12. 2021

31. 12. 2020

18 206
1 276
155
773
85
20 495

3 778
2 191
381
13
21
6 384

Ide najmä o pohľadávky voči spoločnostiam v rámci konsolidovaného celku.
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Veková štruktúra pohľadávok so zníženou hodnotou:

v tis. EUR

V splatnosti
do 90 dní po splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU POHĽADÁVKY SO ZNÍŽENOU HODNOTOU

31. 12. 2021

31. 12. 2020

16 976
3 170
566
958
2 201
23 871

40 760
3 038
821
1 118
2 862
48 598

31. 12. 2021

31. 12. 2020

1 347
440
302
709
2 177
4 975

1 767
430
751
1 117
2 862
6 927

Opravná položka podľa vekovej štruktúry pohľadávok so zníženou hodnotou:

v tis. EUR

V splatnosti
do 90 dní po splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU OPRAVNÁ POLOŽKA
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Pohyby opravnej položky spolu:

v tis. EUR

Opravná položka na začiatku obdobia
Presun opravnej položky k pohľadávkam v reálnej hodnote
Použitie opravnej položky
Tvorba vo výkaze ziskov a strát
OPRAVNÁ POLOŽKA NA KONCI OBDOBIA

31. 12. 2021

31. 12. 2020

7 143
1 816
3 125
2 776
4 978

8 627
–
5 953
4 469
7 143

Celková hodnota opravných položiek na konci roku 2021 zahŕňa aj opravnú položku k dlhodobým pohľadávkam v hodnote 3 tis. eur.

Dlhodobé pohľadávky významne poklesli v roku 2021 oproti roku 2020 z dôvodu presunu pohľadávok z financovania predaného hardvéru koncovým
zákazníkom z kategórie pohľadávok v amortizovanej hodnote do kategórie pohľadávok v reálnej hodnote. Dlhodobé pohľadávky tvoria najmä pohľadávky
z obchodného styku z titulu poskytnutia financovania na prenos zmluvnej pokuty od iného operátora vo výške 278 tis. eur (2020: 381 tis. eur), ako aj
pohľadávkami z poskytnutia budúcich zliav na nájomne administratívnych priestorov Spoločnosti vo výške 261 tis. eur
(2020:193 tis. eur).

Skúsenosti Spoločnosti s vymáhaním pohľadávok sú premietnuté do vytvorenej opravnej položky. Spoločnosť do hodnoty opravnej položky zahrnula aj
informácie týkajúce sa budúceho vývoja ekonomiky (pozri 4.f. Zníženie hodnoty). Vedenie Spoločnosti verí, že neexistujú iné riziká, ktoré by nad rámec
vytvorenej opravnej položky znížili hodnotu pohľadávok.
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Pohľadávky Spoločnosti sú kryté kombináciou bankových záruk, bianko zmeniek a prijatých zábezpek, ako je uvedené v nasledujúcom prehľade
(sumy v reálnej hodnote):

v tis. EUR

Kombinácia bankových záruk a bianko zmenky
Prijaté zábezpeky
SPOLU ZABEZPEČENÉ POHĽADÁVKY

31. 12. 2021

31. 12. 2020

830
1 023
1 853

838
1 302
2 140

Úverové a kurzové riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená, a opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku a ostatným finančným pohľadávkam
sú opísané v bode 29.

Na pohľadávky z obchodného styku a ostatné finančné pohľadávky nie je k 31. decembru 2021 zriadené záložné právo (k 31. decembru 2020: žiadne).

Spoločnosť neeviduje pohľadávky s obmedzeným právom s nimi nakladať.
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17. POHĽADÁVKY V REÁLNEJ HODNOTE

v tis. EUR

Nominálna hodnota k 31. 12. 2021

Reálna hodnota k 31. 12. 2021

52 400
963
820
675
332
55 190

49 948
635
273
166
50
51 072

V splatnosti
do 90 dní po splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU POHĽADÁVKY V REÁLNEJ HODNOTE

Vývoj pohľadávok v reálnej hodnote v priebehu roku 2021 zobrazuje tabuľka nižšie:
Prehľad vývoja pohľadávok v reálnej hodnote

Pohľadávky k 31. 12. 2020
Transfer pohľadavok do úrovne 3
Pohľadávky k 1. 1. 2021
Nárast pohľadávok z predaja zariadení
Úhrady pohľadávok z predaja zariadení
Sekuritizácia pohľadávok
Zisk z predaja pohľadávok zo zariadení
Náklad na precenenie pohľadávok
POHĽADÁVKY K 31. 12. 2021

v tis. EUR

23 126
-316
22 810
51 339
-20 486
0
93
-2 683
51 072
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18. PRIJATÉ ÚVERY

v tis. EUR

Prijaté úvery
O2 Czech Republic a.s.
SPOLU PRIJATÉ ÚVERY

Úroková sadzba

Splatnosť

31. 12. 2021

31. 12. 2020

„6M EURIBOR p.a. + 1,70 %“

30. apríl 2022

116 000
116 000

100 000
100 000

31. 12. 2021

31. 12. 2020

5 000
200 000
205 000

5 000
200 000
205 000

Spoločnosť má v materskej spoločnosti a vo viacerých bankách dohodnutý úverový rámec podľa nasledujúceho prehľadu:
v tis. EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.
O2 Czech Republic a.s.
SPOLU DOHODNUTÝ ÚVEROVÝ RÁMEC

Spoločnosť poskytla úverový rámec dcérskej spoločnosti O2 Business Services vo výške 5 000 tis. eur.

V prípade, ak bude mať 6M EURIBOR zápornú hodnotu úročenia a výsledný úrok by bol záporný, spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., O2 Czech Republic a.s.,
a O2 Business Services, a. s., budú aplikovať tzv. „Zero floor“, čo znamená, že poskytnutý úver je úročený nulovou sadzbou plus dohodnutá prirážka.

V rámci finančných nákladov, respektíve finančných výnosov vykazuje Spoločnosť úrok z poskytnutého alebo prijatého úveru a rovnako tak z poskytnutého
a nevyčerpaného úverového rámca.
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19. VLASTNÉ IMANIE
ZÁKLADNÉ IMANIE
Schválené a upísané základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 je 103 203 tis. eur (k 31.decembru 2020: 103 203 tis. eur).
Základné imanie je splatené v plnej výške. Podiel spoločníkov na základnom imaní predstavuje práva a povinnosti týchto spoločníkov.

ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND
Spoločnosť je podľa Obchodného zákonníka povinná tvoriť zákonný rezervný fond vo výške minimálne 5 % z čistého zisku (ročne) a maximálne do výšky 10 %
základného imania. K 31. decembru 2021 je hodnota zákonného rezervného fondu 10 230 tis. eur (31. december 2020: 10 230 tis. eur). Spoločnosť dosiahla
maximálnu výšku tvorby zákonného rezervného fondu. Zákonný rezervný fond sa môže použiť iba na krytie strát Spoločnosti.

ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU VYKÁZANÉHO V PREDCHÁDZAJÚCOM ÚČTOVNOM OBDOBÍ
Jediný spoločník rozhodol o vyplatení dividend vo výške 52 975 tis. eur dňa 24. 3. 2021.
Dividendy za rok 2020 boli vyrovnané s jediným spoločníkom dohodou o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 21. 4. 2021.

Za rok 2021 dosiahla Spoločnosť zisk 50 894 tis. eur a o jeho rozdelení rozhodne jediný spoločník.
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20. OSTATNÉ DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

v tis. EUR

Sociálny fond
Záväzky z prenájmu a ostatné záväzky
Rezerva na odstránenie základňových staníc
SPOLU DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

31. 12. 2021

31. 12. 2020

49
46 309
7 303
53 661

73
61 206
3 117
64 396

Súčasťou záväzkov z prenájmu a ostatných záväzkov sú záväzky z lízingu v celkovej sume 46 269 tis. eur (2020: 53 097 tis. eur), ktoré vznikli v súvislosti
s aplikáciou štandardu IFRS 16 (pozri časť 11. Lízing).

Z toho sociálny fond

Záväzok zo sociálneho fondu je vykázaný medzi záväzkami voči zamestnancom a jeho pohyb v priebehu účtovného obdobia bol nasledujúci:
v tis. EUR

STAV 1. 1. 2021
Tvorba
Použitie
Rozpustenie
STAV 31. 12. 2021

Sociálny fond

73
171
195
–
49

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné a iné potreby zamestnancov.
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21. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY

v tis. EUR

Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky z lízingu
Daňové záväzky (okrem dane z príjmov)
Zamestnanci
SPOLU KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

31. 12. 2021

31. 12. 2020

60 522
25 177
9 761
3 243
4 086
102 789

45 393
21 269
8 951
1 779
3 859
81 251

31. 12. 2021

31. 12. 2020

101 963
709
25
92
102 789

80 754
239
101
157
81 251

Veková štruktúra krátkodobých záväzkov:
v tis. EUR

V splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Štruktúra záväzkov podľa zostatkového obdobia splatnosti je uvedená v bode 27, časť Riziko likvidity.

Záväzky z obchodného styku a ostatné finančné záväzky nie sú zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.
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22. ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY
Zmluvný záväzok je záväzok Spoločnosti dodať tovar alebo poskytnúť služby, za ktoré Spoločnosť už dostala od zákazníkov protihodnotu. Zmluvné
záväzky obsahujú záväzok voči zákazníkom predplatenej telekomunikačnej služby na predplatených kartách. Tieto výnosy sú vykázané v okamihu, keď je
uskutočnená hlasová alebo dátová prevádzka, sú poskytnuté iné služby alebo dôjde k exspirácii životnosti karty a súvisiaceho predplateného kreditu.

v tis. EUR

31. 12. 2021

31. 12. 2020

7 901
–
7 901

7 299
–
7 299

Krátkodobé Zmluvné záväzky
Dlhodobé Zmluvné záväzky
ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY SPOLU

Suma vo výške 7 299 tis. eur vykázaná k 31. decembru 2020 v rámci zmluvných záväzkov bola vykázaná ako výnos v roku 2021.
Spoločnosť predpokladá, že v nasledujúcom roku vykáže z predplatenej, ale zatiaľ nedodanej služby výnosy vo výške 7 901 tis. eur vzťahujúce sa na zmluvné
záväzky.

23. VÝNOSY
v tis. EUR

Výnosy z predaja služieb
Výnosy z predaja tovaru
Ostatné výnosy
VÝNOSY SPOLU

2021

2020

245 517
52 680
3 606
301 803

236 927
46 154
3 749
286 830
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24. EXTERNÉ NÁKUPY

v tis. EUR

Telekomunikačné služby
Predaný tovar
Odmeny pre predajné kanály
Marketingové náklady
Outsourcing služieb v rámci skupiny a od externých dodávateľov
Prenájom a prevádzkové náklady
Spotreba energie
Opravy dlhodobého majetku
Právne a konzultačné služby
Ostatné
Spolu externé nákupy

2021

2020

42 660
45 005
17 946
10 141
11 455
2 756
5 957
3 381
569
3 162
143 032

41 847
38 249
16 679
8 896
10 796
526
5 172
3 159
1 097
4 475
130 896

Náklady na audit účtovnej závierky dosiahli v roku končiacom sa 31. 12. 2021 sumu 35 tis. eur (2020: 36 tis. eur).
Dňa 24. marca 2021 bol schválený audítor za obdobie končiace sa 31. decembra 2021, spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r.o.

Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorskou spoločnosťou dosiahli v roku končiacom sa 31. decembra 2021 sumu 12 tis. eur (2020: 10 tis. eur).
Žiadne iné služby audítor neposkytoval.

Tieto náklady sú súčasťou Právnych a konzultačných služieb.
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25. OSOBNÉ NÁKLADY

v tis. EUR

Hrubé mzdy
Sociálne zabezpečenie
Spolu osobné náklady

2021

2020

20 156
6 573
26 729

19 717
6 541
26 258

2021

2020

195
4 665
797
5 657

221
4 487
489
5 198

2021

2020

3 690
313
334
4 337

4 072
318
2 520
6 910

26. OSTATNÉ NÁKLADY
v tis. EUR

Poplatky platené skupine
Poplatky telekomunikačnému úradu za frekvencie
Ostatné
Spolu ostatné náklady

27. FINANČNÉ VÝNOSY A FINANČNÉ NÁKLADY
v tis. EUR

Nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Spolu finančné náklady
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v tis. EUR

Výnosové úroky
Zisk z predaja pohľadávok v reálnej hodnote
Kurzové zisky
Celkom finančné výnosy

2021

2020

26
246
93
365

33
285
0
318

Spoločnosť počas platnosti investičných certifikátov spravuje podkladové pohľadávky, preto účtuje o servisnom záväzku v súlade so štandardom IFRS 9.
Zostatok servisného záväzku ku koncu účtovného obdobia bol vo výške 61 tis. eur (2020: 758 tis. eur).
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28. DAŇOVÉ NÁKLADY A ODSÚHLASENIE EFEKTÍVNEJ DAŇOVEJ SADZBY

v tis. EUR

Odložená daň
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Splatná daň
Spolu daňové náklady

2021

2020

41
2 996
12 968
16 005

2 609
3 290
12 443
18 342

Podľa zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 440/2012 Z. z. sa Spoločnosť považuje za regulovanú právnickú osobu. Z tohto dôvodu vzniká Spoločnosti povinnosť platiť osobitný odvod, ak jej výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie presiahne 3 000 tis. eur.

Odvod je vyrubený na základe posledného známeho výsledku hospodárenia pred zdanením upraveného podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 15. februára 2006 číslo MF/011053/2006-72 v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2006 číslo
MF/026217/2006 a vynásobeného koeficientom, ktorý sa určí ako podiel výnosov dosiahnutých z činností v regulovanej oblasti (v oblasti elektronických
komunikácii na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie čísel alebo frekvencií) k celkovým výnosom Spoločnosti.
Sadzba odvodu je 0,00363 (§ 6 zákona č. 235/2012 Z. z.) hradená na mesačnej báze.

v tis. EUR

2021

2020

Zisk pred zdanením
Teoretická daň 21%

66 899
14 050

71 318
14 977

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
Trvalé a dočasné rozdiely
Doplatok dane z roku 2020
Spolu daňové náklady

2 996
-975
-66
16 005

3 290
75
0
18 342
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29. FINANČNÉ NÁSTROJE A RIADENIE FINANČNÉHO RIZIKA
Činnosť Spoločnosti prináša rôzne finančné riziká. Celkový program riadenia rizík Spoločnosti sa zameriava na nepredvídateľnosť finančných trhov
a hospodárskeho prostredia a usiluje sa minimalizovať možné nepriaznivé dosahy na finančné výsledky Spoločnosti.

Finančným nástrojom je hotovosť, kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky, akákoľvek dohoda oprávňujúca získať alebo zaväzujúca poskytnúť hotovosť
alebo iné finančné aktívum, alebo akákoľvek dohoda oprávňujúca alebo zaväzujúca zámenu finančných aktív a záväzkov.

Hlavné riziká vyplývajúce z finančných nástrojov používaných Spoločnosťou sú trhové riziko, riziko platobnej neschopnosti a riziko likvidity. Úsek financií je
zodpovedný za riadenie finančného rizika na základe pravidiel schválených materskou spoločnosťou.

Riadenie trhového rizika
Trhové riziko je riziko výkyvu reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančného nástroja z dôvodu zmien v trhových cenách. Trhové riziko zahŕňa
menové, úrokové a iné cenové riziko.

Menové riziko
Menové riziko predstavuje riziko výkyvu reálnej hodnoty budúcich peňažných tokov finančného nástroja z dôvodu zmien výmenných kurzov.
Spoločnosť je vystavená pohybom amerického dolára, českej koruny a roamingovej medzioperátorskej meny XDR (zvláštne práva čerpania), čo predstavuje
minimálne riziko v súvislosti s pozíciou týchto mien na celkovej výške záväzkov/majetku, a preto nebola vykonaná žiadna analýza citlivosti.
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Prehľad finančných pohľadávok v cudzích menách prepočítaných kurzom k 31. 12. 2021 na EUR je nasledujúci:
v tis. EUR

V splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

XDR

Spolu

163
56
–
20
239

163
56
–
20
239

Prehľad finančných záväzkov v cudzích menách prepočítaných kurzom k 31. 12. 2021 na EUR je nasledujúci:
v tis. EUR

V splatnosti
do 180 dní po splatnosti
do 365 dní po splatnosti
viac ako 365 dní po splatnosti
SPOLU KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

CZK

USD

XDR

Spolu

74
–
–
–
74

233
–
–
–
233

1 134
121
22
53
1 330

1 441
121
22
53
1 638
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Úrokové riziko
Výnosy, náklady a prevádzkové peňažné toky Spoločnosti nie sú významne ovplyvňované zmenami trhových úrokových sadzieb.

V júni 2016 uzavrela Spoločnosť dohodu o revolvingovom úvere s materskou spoločnosťou O2 Czech Republic, a.s. K 31. decembru 2021 bol zostatok
nevyčerpaného úveru 116 000 tis. eur (2020: 100 000 tis. eur). Spoločnosti bol poskytnutý úverový rámec vo výške 200 000 tis. eur.

Manažment Spoločnosti považuje riziko významného výkyvu v úrokovej sadzbe týchto úverov za nevýznamné, a preto nebola urobená analýza citlivosti
na zmenu úrokovej sadzby.

Vedenie Spoločnosti nepoužíva zabezpečovacie nástroje na riadenie rizika uvedenej premenlivej úrokovej sadzby.

Iné cenové riziko
Iné cenové riziko vzniká pri finančných nástrojoch napríklad z dôvodu zmien v cenách komodít alebo cenách akcií. Spoločnosť nie je vystavená
významnému cenovému riziku.

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. Pravidlá Spoločnosti v oblasti riadenia rizika platobnej
neschopnosti vymedzujú splatnosť a limity pre jednotlivých partnerov. Spoločnosť znižuje riziko platobnej neschopnosti partnerov využívaním bankových
záruk alebo bianko zmenkami.

Koncentrácia rizika platobnej neschopnosti v súvislosti s pohľadávkami z obchodného styku je obmedzená z dôvodu veľkej klientskej základne Spoločnosti.
Okrem toho, ak klient neuhradí splatnú sumu za poskytnuté služby ani po následných výzvach, Spoločnosť obmedzí klientovi odchádzajúce hovory
a následne sa poskytovanie služieb preruší.
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Spoločnosť používa maticu opravných položiek na určenie očakávaných úverových strát z pohľadávok, ktoré pozostávajú z malých zostatkov voči veľkému
počtu zákazníkov.

Percentuálne miery opravných položiek sú vypočítané „roll rate“ metódou na základe pravdepodobnosti, že sa pohľadávka dostane cez postupné štádiá
delikvencie až po jej odpis.

Percentuálne straty sú stanované na základe skutočných úverových strát za obdobie predchádzajúcich šiestich rokov. Sú upravované o očakávané výnosy
z predaja pohľadávok. Spoločnosť zvyčajne odpredáva pohľadávky, ktoré sú viac ako 1 rok, ale menej ako 2 roky po splatnosti.

Riziko platobnej neschopnosti a zníženie hodnoty pohľadávok je pri významných pohľadávkach posudzované individuálne.

Prehľad vekovej štruktúry krátkodobých pohľadávok je uvedený v poznámke 16. Pohľadávky, ktoré boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky po lehote
splatnosti a ich hodnota nebola znížená, sú vedené voči dôveryhodným partnerom s dobrou platobnou disciplínou. Manažment Spoločnosti je na základe
predchádzajúcich skúseností s platobnou disciplínou týchto zmluvných partnerov presvedčený, že nie je potrebné zníženie hodnoty týchto pohľadávok.

Spoločnosť je tiež vystavená riziku platobnej neschopnosti v súvislosti s pohľadávkami z obchodného styku, ktoré sú oceňované vo reálnej hodnote cez
výsledok hospodárenia. Maximálne vystavenie sa riziku platobnej neschopnosti v tomto prípade predstavuje aktuálna účtovná hodnota týchto pohľadávok.
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RIZIKO LIKVIDITY
Riziko likvidity predstavuje riziko, že Spoločnosť bude mať ťažkosti pri plnení záväzkov súvisiacich s finančnými záväzkami,
ktoré sú vyrovnané peňažnými prostriedkami alebo iným finančným majetkom.

Pravidlá Spoločnosti na zníženie rizika likvidity definujú úroveň peňažných prostriedkov, peňažných ekvivalentov a úverových zdrojov,
ktoré má Spoločnosť k dispozícii, aby jej umožnili včas a v plnej miere plniť svoje záväzky.

Prehľad finančných záväzkov Spoločnosti na základe nediskontovaných penažných tokov so zohľadnením najskorších možných termínov,
keď sa od Spoločnosti môže žiadať vyplatenie týchto záväzkov, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

v tis. EUR

Bez splatnosti
Splatnosť do 180 dní
Splatnosť do 365 dní
Splatnosť viac ako 365 dní
Spolu záväzky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

212 394
7 669
53 661
273 724

175 946
5 667
64 034
245 647

Prehľad finančných záväzkov Spoločnosti obsahuje v kategórii Splatnosť do 180 dní prijatý úver od materskej spoločnosti vo výške 116 000 tis. eur.
Rozdiel medzi dostupnými aktívami a záväzkami je pokrytý možnosťou predĺženia úveru od materskej spoločnosti. Poskytnutý úverový rámec je možné
čerpať až do výšky 200 000 tis. eur.
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Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o Spoločnosťou očakávanej splatnosti nederivátového finančného majetku. Tabuľka bola zostavená na základe
nediskontovanej zmluvnej splatnosti finančného majetku vrátane výnosových úrokov z tohto majetku.

v tis. EUR

Bez splatnosti
Splatnosť do 180 dní
Splatnosť do 365 dní
Splatnosť viac ako 365 dní
SPOLU POHĽADÁVKY, PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY

31. 12. 2021

31. 12. 2020

8 933
63 056
16 595
16 338
104 922

26 616
46 510
11 110
10 623
94 859

Započítavanie finančného majetku a záväzkov
Nasledujúci finančný majetok bol predmetom zápočtu, dohody o vzájomnom započítaní alebo inej podobnej zmluvy umožňujúcej vzájomné započítanie:
v tis. EUR

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky pred započítaním
Brutto započítaná suma
POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ POHĽADÁVKY PO ZAPOČÍTANÍ

31. 12. 2021

31. 12. 2020

91 104
-1 346
89 758

50 546
-2 490
48 056

Nasledujúce finančné záväzky boli predmetom zápočtu, dohody o vzájomnom započítaní alebo inej podobnej zmluvy umožňujúcej vzájomné započítanie:
v tis. EUR

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky pred započítaním
Brutto započítaná suma
ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ ZÁVÄZKY PO ZAPOČÍTANÍ

31. 12. 2021

31. 12. 2020

104 134
-1 346
102 788

83 741
-2 490
81 251
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Spoločnosť neeviduje žiaden finančný majetok a finančné záväzky, ktoré by podliehali dohodám o vzájomnom započítaní a ktoré neboli v súvahe vzájomne
započítané.

Riadenie kapitálového rizika
Spoločnosť nepodlieha externým požiadavkám na kapitál.

Spoločnosť riadi svoj kapitál, aby bola schopná zabezpečiť podporu svojich obchodných aktivít a zároveň maximalizovať hodnotu Spoločnosti pre
spoločníka. Zohľadňuje pritom usmernenia materskej spoločnosti. V roku 2021 neboli vykonané žiadne zmeny v cieľoch, zásadách a postupoch.

Kapitálová štruktúra Spoločnosti sa skladá z vlastného imania spoločníka, ktoré zahŕňa základné imanie, rezervný fond a nerozdelený zisk minulých období.
Manažment Spoločnosti riadi kapitál meraný vlastným imaním v hodnote 164 417 tis. eur k 31. decembru 2021 (166 498 tis. eur k 31. decembru 2020).

Aby udržala alebo upravila štruktúru kapitálu, môže Spoločnosť upraviť výšku podielu na zisku vyplácaného spoločníkovi alebo mu vrátiť časť kapitálu.
Spoločnosť zabezpečuje riadenie kapitálu v spolupráci s materskou spoločnosťou.

Odhad reálnej hodnoty
Účtovná hodnota každej triedy finančných nástrojov Spoločnosti sa približne rovná ich reálnej hodnote. Účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku
znížená o opravné položky na nedobytné a sporné pohľadávky, účtovná hodnota iných finančných záväzkov z obchodného styku, úverov a pôžičiek, ako
aj účtovná hodnota záväzkov sa približne rovná ich reálnej hodnote. V prípade krátkodobých pohľadávok a záväzkov je vplyv na ich súčasnú hodnotu
nevýznamný.
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30. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
Identita spriaznených osôb
Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené podniky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia, výkonní riaditelia. Materskou spoločnosťou Spoločnosti je O2 Czech Republic a.s.
Majoritným akcionárom materskej spoločnosti boli v roku 2021 spoločnosti skupiny PPF, ktorú ovláda pani Renáta Kellnerová (detail v bode 1, časť Informácie o materskej spoločnosti, ktorá zostavuje
účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku).

Všetky transakcie so spriaznenými osobami sa vykonali na základe bežných obchodných podmienok. Zostatky pohľadávok a záväzkov nie sú úročené, nie sú zaistené a plnenia sa očakávajú v hotovosti
alebo formou vzájomného zápočtu.

Zostatky finančných aktív sú preverované na zníženie hodnoty ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Nebola účtovaná žiadna opravná položka z titulu zníženia hodnoty.

Pohľadávky, záväzky, nákupy a predaje týkajúce sa spriaznených osôb sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
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1.

TRANSAKCIE S MATERSKOU SPOLOČNOSŤOU

Vybraný majetok a záväzky z transakcií s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tis. EUR

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Poskytnuté krátkodobé úvery
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

31. 12. 2021

31. 12. 2020

3 346
116 000
4 025

3 298
100 000
3 838

2021

2020

944
9 234
2 473

745
9 495
2 746

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou:
v tis. EUR

Predaj tovaru a služieb
Nákup služieb
Finančné náklady

K 31. 12. 2021 boli materskej spoločnosti vyplatené, resp. vzájomne započítané pohľadávky z titulu dividendy za rok 2020 v celkovej výške 52 975 tis. eur.
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2.

TRANSAKCIE S DCÉRSKOU SPOLOČNOSŤOU

Vybraný majetok a záväzky z transakcií s dcérskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tis. EUR

Podiely v spoločnostiach
Obstaraný tovar a majetok
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Poskytnuté krátkodobé úvery
Záväzky z obchodného styku

31. 12. 2021

31. 12. 2020

4 528
–
1 741
2
945

6 927
17
1 839
14
710

2021

2020

3 981
4 461
26

2 595
3 419
33

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s dcérskou spoločnosťou:
v tis. EUR

Predaj tovaru a služieb
Nákup služieb
Finančné výnosy
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3.

TRANSAKCIE S OSTATNÝMI SPRIAZNENÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Vybraný majetok a záväzky z transakcií s ostatnými spriaznenými spoločnosťami v rámci skupiny PPF a spoločnosťou Tesco Mobile Slovakia, s.r.o.,
sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tis. EUR

31. 12. 2021

31. 12. 2020

3
1 147
3 134

3
920
4 274

Podiely v spoločnostiach
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky
Záväzky z obchodného styku

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými spoločnosťami v rámci skupiny PPF a spoločnosťou Tesco Mobile Slovakia, s.r.o.:
v tis. EUR

Predaj tovaru a služieb
Nákup tovaru a služieb

2021

2020

2 860
12 985

3 313
12 268

Zoznam spoločností Skupiny PPF, s ktorými Spoločnosť realizovala transakcie v roku 2021, zahŕňa nasledujúce spoločnosti:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., PPF Telecom Group, Air Bank a CME.
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31. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A ODMENÁCH KĽÚČOVÝCH ČLENOV MANAŽMENTU
Priemerný prepočítaný počet kľúčových členov manažmentu v roku 2021 bol 10 (2020: 9). Patria sem členovia výkonného manažmentu Spoločnosti.
v tis. EUR

Krátkodobé zamestnanecké pôžitky
Spolu

2021

2020

1 382
1 382

1 441
1 441

32. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
Súdne spory
Spoločnosť nie je účastníkom žiadnych iných súdnych konaní mimo bežných obchodných súdnych sporov. Pri súdnych sporoch sa neočakáva významný
nepriaznivý vplyv ich výsledkov na finančnú pozíciu, výsledky prevádzkovej činnosti alebo peňažné toky Spoločnosti.

Neistota v daňovej legislatíve
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nemožno
kvantifikovať. Pravdepodobnosť vyrubenia dodatočnej dane sa zníži až vtedy, keď budú existovať precedensy alebo oficiálne interpretácie daňového úradu. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych
okolností, v dôsledku ktorých by Spoločnosti vznikol významný náklad.

Ostatné finančné záväzky
Spoločnosť má podmienené finančné záväzky 85 tis. eur k 31. decembru 2021 (31. december 2020: 186 tis. eur), ktoré sa zaviazala poskytnúť svojim zákazníkom po splnení podmienok.
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33. INVESTIČNÉ A OSTATNÉ PRÍSĽUBY

v tis. EUR

Zmluvne potvrdené investičné a ostatné prísľuby, ale zatiaľ nezahrnuté v účtovnej závierke
Spolu investičné a ostatné prísľuby

31. 12. 2021

31. 12. 2020

16 666
16 666

2 997
2 997

Tieto prísľuby sa vzťahujú najmä na výstavbu telekomunikačnej siete, optickej prenosovej siete a na výmenu zariadenia predajných miest.

34. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA,
DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 21. 12. 2021 bol menovaný do funkcie člena dozornej rady ku dňu 1. 1. 2022 JUDr. Michal Krejčík.

Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25. apríla 2022 bolo určené, že k 1. júnu 2022 dôjde k rozdeleniu spoločnosti na na dve samostatné spoločnosti,
O2 Slovakia, s. r. o. a O2 Networks, s. r. o.. Hlavným predmetom činnosti O2 Slovakia, s. r. o. bude poskytovanie elektronických komunikačných služieb,
hlavným predmetom činnosti O2 Networks, s.r.o. bude poskytovanie služieb sietí. Rozhodný deň bol určený 1. január 2022. Obe spoločnosti budú mať ku
dňu vzniku toho istého vlastníka. Podrobnosti o spôsobe rozdelenia je možné vidieť vo zverejnenom projekte rozdelenie vo vestníku.

Dňa 13. apríla 2022 došlo k zmene jediného spoločníka spoločnosti. Novým jediným spoločníkom je spoločnosť PPF Comco N.V. Pôvodným jediným
spoločníkom bola spoločnosť O2 Czech republic a.s. Touto zmenou jediného spoločníka nedochádza k zmene konečného užívateľa výhod.

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne iné udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

16. mája 2022

Mgr. Igor Tóth, PhD.

Ing. Tomáš Kimlička

Generálny riaditeľ a konateľ
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