Towercom, a.s.
Výročná správa k 31. decembru 2020
a
Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky
a
Správa k ďalším požiadavkám zákona a iných
právnych predpisov

Obsah

Výročná správa
Dodatok správy nezávislého audítora týkajúci sa konsolidovanej výročnej správy
Dodatok správy nezávislého audítora týkajúci sa výročnej správy v zmysle zákona
o štatutárnom audite

Prílohy:

Konsolidovaná účtovná závierka vrátane správy nezávislého audítora k 31. decembru 2020
Individuálna účtovná závierka vrátane správy nezávislého audítora k 31. decembru 2020

Dodatok správy nezávislého audítora vydanej dňa 19. marca 2021, týkajúci
sa konsolidovanej výročnej správy
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon
o štatutárnom audite“)
Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Towercom, a.s.
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Towercom, a.s. a jej
dcérskych spoločností („Skupina“) k 31. decembru 2020, ktorá je uvedená v prílohe priloženej
konsolidovanej výročnej správy. Ku konsolidovanej účtovnej závierke sme dňa 19. marca 2021
vydali nemodifikovanú správu nezávislého audítora.
Tento dodatok dopĺňa vyššie uvedenú správu audítora výlučne len s ohľadom na nasledujúce
informácie:
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií
uvedených v konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona č.
431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“), ale
nezahrnujú konsolidovanú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto konsolidovanej
účtovnej závierke. Náš názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné
informácie v konsolidovanej výročnej správe.
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou
oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou
konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe
nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne,
vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.
Konsolidovanú výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky nemali k dispozícii.
V súvislosti s konsolidovanou výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme po jej
obdržaní vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej
správe v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,
a či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa nášho
názoru, vo všetkých významných súvislostiach:
•
•

tieto iné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú
v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,
konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich
poznatkov o Skupine a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej
závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených v konsolidovanej výročnej správe
významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

10. decembra 2021
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745

Dodatok správy nezávislého audítora vydanej dňa 25. júna 2021, týkajúci sa výročnej
správy
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon
o štatutárnom audite“)
Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Towercom, a.s.
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Towercom, a.s. („Spoločnosť“)
k 31. decembru 2020, ktorá je uvedená ako príloha priloženej výročnej správy. K účtovnej
závierke sme dňa 25. júna 2021 vydali nemodifikovanú správu nezávislého audítora.
Tento dodatok dopĺňa vyššie uvedenú správu audítora výlučne len s ohľadom na nasledujúce
informácie:
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií
uvedených vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale
nezahrnujú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na
účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito
inými informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania
správy audítora z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na
základe nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne
nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli.
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali
k dispozícii.
V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme po jej obdržaní
vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou
závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie,
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých
významných súvislostiach:
•
•

tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s
účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,
výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich
poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili
v týchto iných informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

10. decembra 2021
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 96

Zodpovedný audítor:
Ing. Ľuboš Vančo
Licencia SKAU č. 745
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CHARAKTERISTIKA SKUPINY
Towercom, a.s., je obchodná spoločnosť zameraná predovšetkým na poskytovanie služieb terestriálneho a satelitného
televízneho a rozhlasového vysielania na celom území Slovenskej republiky, a nadväzuje tak na viac než 60-ročnú históriu
poskytovania vysielacích služieb svojich predchodcov. Celkovú ponuku dotvárajú služby distribúcie modulačných signálov,
poradenstva, konzultačnej činnosti a frekvenčného plánovania pre oblasť vysielania.
Towercom je tiež vlastníkom rozsiahlej vežovej infraštruktúry na území celého Slovenska a ponúka služby ich prenájmu,
projekcie, výstavby, technologickej i netechnologickej údržby zariadení zákazníkov. Spoločnosť Towercom, a.s., poskytuje
aj služby prenosu dát a prenájmu dátových okruhov i služby dátového centra. Dôležitou súčasťou v produktovom portfóliu
je prenájom optickej prístupovej siete – FTTH v Bratislave.
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CHARACTERISTICS OF THE COMPANY
Towercom, a.s. is a business company focused mainly on the provision of terrestrial and satellite television and radio broadcasting
services throughout the whole territory of the Slovak Republic. Towercom, a.s. is the successor of Rádiokomunikácie, o.z., company
and has over a 60-yearlong history of the provision of broadcasting services behind it. In addition to the broadcasting services,
the company also provides services including the distribution of modulation signals, consulting services and frequency planning
for the field of broadcasting.
Towercom also owns extensive transmission mast infrastructure in the territory of the whole of Slovakia and offers its leasing,
projection, building and both technological and non-technological maintenance services for the devices of clients. In addition to
the above, Towercom, a.s. offers data transfer and the leasing of data circuits services and also for data centre services. Rent of the
FTTH optical fi ber access network in Bratislava belongs to the important part of the Towercom’s portfolio.

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážené dámy, vážení páni, vážení zákazníci,
rok 2020 bol pre nás všetkých bezprecedentným rokom plným spoločenských výziev
s výrazným dopadom pandémie, ktorá sa nevyhla ani Slovensku. Zároveň to bol rok, ktorý
zrýchlil zmeny v mnohých dovtedy len ťažko predstaviteľných odvetviach. Plnohodnotná
práca z domova, okamžitý presun informovanosti zamestnancov do virtuálneho priestoru
a zabezpečenie prevádzky pre zákazníkov s nepretržitým využívaním online spôsobu
komunikácie sú len niektoré z nich.
Ešte väčšmi sa zvýraznila hodnota okamžitých aktuálnych informácií, ktoré neraz mohli
znamenať zásadný rozdiel v kvalite života. Naša infraštruktúra a televízne a rozhlasové
vysielacie služby umožnili aj v tomto čase veľkej časti spoločnosti zostávať v kontakte
so zvyškom spoločnosti a pokračovať i napriek pandémii v relatívne bežnom živote.

Rudolf Urbánek
generálny riaditeľ

Dovoľte mi, prosím, preto poďakovať všetkým zamestnancom Towercomu za napĺňanie
očakávaní našich zákazníkov, ako aj zákazníkom a partnerom za dôveru v tomto neľahkom
období. Takisto by som rád zdôraznil stabilitu, ktorú v tomto čase pre nás predstavujú naši
akcionári, skupina Macquarie Infrastructure Funds, v oblasti vytvárania silného zázemia
a rastúcich investícií do rozvoja infraštruktúry.
V roku 2020 sme totiž naplnili nielen prevádzkové a finančné ciele Towercomu, ale do praxe
sme úspešne uviedli predovšetkým viaceré rozvojové projekty pre našich zákazníkov.

Jedným azda z najrozsiahlejších projektov týkajúcich sa vysielacích sietí digitalizácie
televízneho vysielania bol projekt uvoľnenia 700 MHz pásma – DD2, v ktorom prakticky šlo
o prestavbu DVB‑T vysielacej siete, sprevádzanú zmenou vysielacích frekvencií. S plánovaním tohto projektu sa začalo ešte v roku
2018, a tak teraz môžeme skonštatovať, že v roku 2020 sa nám v súlade s pôvodnými plánmi podarilo tento dôležitý projekt dokončiť.
Napriek zásadným zmenám vysielacích sietí prakticky všetkých štyroch terestrických multiplexov sme nezaznamenali nijakú
vážnejšiu negatívnu odozvu ani dopad na kvalitu nami poskytovaných služieb či už zo strany našich zákazníkov, alebo zo strany
divákov. Táto skutočnosť nás napĺňa uspokojením, no je pre nás aj výzvou na udržanie už nastaveného vysokého profesionálneho
štandardu našich vysielacích služieb aj v budúcnosti. V rámci projektu DD2 sme ďalší z terestrických multiplexov prestavali na
vysielací štandard DVB‑T2, ktorý umožňuje prenos vyšších dátových kapacít a prináša skvalitnenie prenosu TV programov, resp.
rozšírenie ponuky vysielania. Miera sledovanosti terestrického vysielania je dlhodobo stabilná, preto úspešné zvládnutie projektu
DD2 vnímame ako dôležitý pozitívny míľnik aj pre budúcnosť terestrického vysielania.
Na to, aby sme ešte skvalitnili naše služby, systematicky investujeme do rozvoja rozhlasových vysielacích sietí – za rok 2020 máme
za sebou obnovu niekoľkých základných vysielačov a takisto náročné výmeny vysielacích anténových systémov.
Towercom už dlhodobo ťaží z jedinečnej pozície nezávislého lídra na slovenskom trhu v oblasti výstavby a prenájmu vežovej
infraštruktúry, ako aj technologickej a netechnologickej údržby. V minulom roku sme zásadným spôsobom zintenzívnili
investície do výstavby a rozvoja vlastnej optickej infraštruktúry a takisto do prístupu k viac ako 1 200 km chrbticovej optickej sieti.
Do budúcnosti budeme pripravení plnohodnotne pokryť dopyt zo strany našich mobilných zákazníkov, vyplývajúci z rozvoja 5G
sietí a z narastajúcich požiadaviek pripojenia jednotlivých veží prostredníctvom optickej infraštruktúry, ako aj poskytovať našim
zákazníkom služby pripojenia na internet v ťažko dostupných oblastiach.
Pandémia však určite zmenila hierarchiu hodnôt a to, čo ľudia
považujú za doležité, enviromentálne a ekologické témy
nevynímajúc. S hrdosťou môžem konštatovať, že Towercom
okrem viacerých projektov podpory komunít v jednotlivých
regiónoch sa podieľa aj na podpore mladých ľudí v rámci
projektu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Navyše
ešte zintenzívnil investície aj do ďalších projektov na zníženie
energetickej náročnosti svojich prevádzkových činností,
do podpory nákupu zelenej energie a do rozpracovania
niekoľkých projektov za účelom získavania energie výhradne
z obnoviteľných zdrojov.

Prostredníctvom ďalších
inovácií zavádzame
of Slovakia covered with signal

nové riešenia

do každodenného života.
of Slovakia covered with signal

Verím, že aj v nasledujúcom roku budeme pokračovať v napĺňaní vízie rozvoja infraštruktúry a znalostí na podporu našich partnerov,
spájanie ľudí a obohacovanie ich života. Okrem projektov v oblasti zvýšenia relevancie rozhlasového a televízneho terestrického
vysielania tak budeme aj naďalej investovať do rozvoja optickej infraštruktúry v jedinečných oblastiach mimo veľkých miest
a do poskytovania otvorených sieťových platforiem našim zákazníkom a partnerom.
Dovoľte mi, aby som sa vám všetkým ešte raz poďakoval za spoločne dosiahnuté úspechy.
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TALKING TO CEO
Dear ladies and gentlemen, dear customers,
The year 2020 was an unprecedented one for all of us, full of societal challenges with significant impact of the pandemic which affected Slovakia too. But, at the same time, it was a year
that accelerated changes for many industries which were, until then, only hard to imagine.
Full‑fledged work from home, immediate transfer of employee awareness into the virtual
space and operation for customers with constant use of online communication are only
some of them.
The value of immediate and up‑to‑date information, which could often mean a fundamental
difference in the quality of life, was even more emphasized. Our infrastructure and television
and radio broadcasting services have enabled most of the company employees to remain in
touch with the rest of the company during this time, and to continue a relatively normal life,
despite the pandemic.
Therefore, please allow me to thank all Towercom employees for meeting the expectations
of our customers, as well as customers and partners for their trust in these difficult times.
At the same time, I would like to emphasize the stability that our shareholders, the Macquarie
Infrastructure Funds Group, give us in this period, in terms of creating a strong background
and growing investments in infrastructure development as well.

Rudolf Urbánek
CEO

In 2020, we not only met Towercom’s operational and financial goals, but above all we
successfully put several development projects into practice for our customers.
Perhaps one of the largest projects concerning broadcasting networks since the digitalisation of television broadcasting was the project of releasing the 700 MHz band - DD2, which was practically a reconstruction of the DVB‑T
broadcasting network accompanied by a change in broadcasting frequencies. The planning of this project started in 2018, now we can
say that in 2020, in accordance with the original plans, we managed to complete this important project. Despite major changes in the
broadcasting networks of virtually all four terrestrial multiplexes, we have not seen any serious negative feedback or impact on the quality of the services we provide, either from our customers or from the viewers. This fact fills us with satisfaction, but it is also a challenge for
us to maintain the already set high professional standard of our broadcasting services in the future. As part of the DD2 project, we have
converted another of the terrestrial multiplexes to the DVB‑T2 broadcasting standard, which enables the transmission of higher data
capacities and thus brings an improvement in the transmission of TV programs or broadening the broadcasting offers. The terrestrial
broadcasting rate has been stable for a long period of time, which is why we perceive the successful management of the DD2 project
as an important positive milestone in the future of terrestrial broadcasting.
To improve our services, we systematically invest in the development of radio broadcasting networks; in 2020 we completed the renewal of several basic transmitters and also the demanding replacements of broadcasting antenna systems.
Towercom has long benefited from the unique position of an independent leader on the Slovak market in the field of construction and rental
of tower infrastructure, as well as technological and non‑technological
maintenance. Last year, we significantly intensified investments in the
construction and development of our own optical infrastructure, as well
as access to more than 1,200 km of backbone optical network. In the future, we will be ready to fully satisfy the demand of our mobile customers resulting from the development of 5G networks and the growing
requirements of connecting individual towers via optical infrastructure,
as well as provide internet connection services in hard‑to‑reach areas for
our customers.

Thanks to several
more innovations
of Slovakia covered with signal

new solutions
to everyday life.

However, the pandemic has certainly changed the hierarchy of values and what people consider being important, including environmental and ecological issues. I am proud to say that Towercom, in addition to several community support projects in the regions, young
people under the Edinburgh Duke International Award project, has intensified its investment in projects to reduce the energy intensity
of its operations, supporting green energy purchases and developing several projects to obtain energy exclusively from renewable
resources.
I believe that in the coming year we will continue to fulfil the vision of developing infrastructure and knowledge to support our partners,
connect people and enrich their lives. In addition to projects to increase the relevance of radio and television terrestrial broadcasting, we
will continue to invest in the development of optical infrastructure in unique areas outside large cities, as well as the provision of open
network platforms to our customers and partners.
Let me thank you all once again for the success we were able to achieve together.

Viac ako
More than

210

700

naprojektovaných
a postavených stožiarov
designed and built masts

zamestnancov
employees

99 %
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pokrytého územia
signálom
of Slovakia covered with signal

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SKUPINY
obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
zápis v obchodnom registri
štatutárny orgán – predstavenstvo
dozorná rada
základné imanie
kontakt

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
36 364 568
202 2201709
OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3885/B
Ing. Martin Gebauer – predseda predstavenstva
Jiří Zrůst – podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Peschl – člen predstavenstva
Marián Longauer
Zsolt Nagy
Peter Bezák
54 409 890 eur
info@towercom.sk

IDENTIFICATION DATA OF THE COMPANY
business name
registered office
Identification number
tax identification number
registered in the commercial register
statutory body -board of directors
supervisory board
basic capital
contact

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, Slovak republic
36 364 568
202 2201709
District Court Bratislava I, section: Sa, entry No.: 3885/B
Ing. Martin Gebauer – Chairman of the Board
Jiří Zrůst – Vice-chairman of the Board
Ing. Ivan Peschl – Member of the Board
Marián Longauer
Zsolt Nagy
Peter Bezák
54 409 890 EUR
info@towercom.sk
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SKUPINA MÁ ZRIADENÚ
ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V ČESKU
obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
zápis v obchodnom registri

Towercom, a.s., pobočka Česká republika
Bohdalecká 1483, 101 00 Praha 10 – Michle, Česká republika
241 94 778
682 997 418
Mestský súd Praha, oddiel A, vložka č. 74867, dátum zápisu:
19. decembra 2011
Činnosti bezdrôtových komunikácií
Budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a s tým
súvisiace činnosti/napríklad frekvenčné plánovanie, meranie pokrytia a
rušení/

predmet podnikania
predmet činnosti

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
obchodné meno Towercom ČR, a.s.
sídlo Bohdalecká 1483,
10100 Praha 10 – Michle,
Česká republika
IČO 285 82 365
zápis v obchodnom registri Spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe,
oddiel: B, vložka číslo:
18574

ANTENA PLUS, a.s.
Cesta na Kamzík 14,
831 01Bratislava,
Slovenská republika
44 089 112
Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu
Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo:
4445/B

TELECOM CORP., a.s.*
Cesta na Kamzík 14
831 01Bratislava,
Slovenská republika
36 464 074
Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu
Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo:
6136/B

THE COMPANY HAS ESTABILISHED
A BRANCH IN THE CZECH REPUBLIC
business name
registered office
identification number
tax identification number
registered in the commercial
register
scope of business
the subject of activity

Towercom, a.s. pobočka Czech republic
Bohdalecká 1483, 101 00 Praha 10 -Michle, Czech republic
241 94 778
682 997 418
Municipal Court Praha, section: A, entry No.: 74867, registration date19.12.2011
Wireless communication activities
Constructing and operating electronic communication networks and relaated
activities /such as frequency planning, measuring coverage and intrusions/

SUBSIDIARY COMPANIES
Business name
registered office
identification number
registered in the commercial
register

Towercom ČR, a.s.
Bohdalecká 1483,
10100 Praha 10 - Michle,
Czech republic
285 82 365
Company registered
in the commercial
register
of the Municipal Court
Praha,
Section: B, Entry No:
18574

ANTENA PLUS, a.s.
Cesta na Kamzík 14,
83101Bratislava
Slovak republic
44 089 112
Company registered
in the commercial
register
of the Municipal Court
Bratislava I.
Section: Sa, Entry No:
4445/B

TELECOM CORP., a.s. *
Cesta na Kamzík 14
83101Bratislava
Slovak republic
36 464 074
Company registered
in the commercial
register
of the Municipal Court
Bratislava I.
Section: Sa, Entry No:
6136/B

* Spoločnosť zanikla k 31. 7. 2021 zlúčením do nástupníckej spoločnosti Antena plus, a.s.
The company ceased to exist on July 31 by merging with the successor company Antena plus, a.s.

PORTFÓLIO SLUŽIEB
VYSIELACIE SLUŽBY
patria k hlavným činnostiam spoločnosti Towercom, a. s., s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami v ich poskytovaní. Svojim
unikátnym know‑how, infraštruktúrou a postavením na trhu je spoločnosť Towercom jedinečným partnerom pre podnikanie
v oblasti elektronických komunikácií.
Towercom, a. s, zabezpečuje predovšetkým televízne a rozhlasové vysielanie prostredníctvom digitálnych a analógových
sietí. Televízne terestriálne vysielanie ako aj službu retransmisie poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom štyroch
celoplošných digitálnych multiplexov v SD a HD rozlíšení vo vysielacom štandarde DVB‑T a DVB‑T2 (kompresný formát
MPEG-2 a MPEG-4). Rozhlasové terestriálne analógové vysielanie prevádzkuje v pásme VKV a SV a digitálne v štandarde
T‑DAB+.

SATELITNÉ VYSIELANIE
Spoločnosť Towercom, a. s., poskytuje satelitnú kapacitu a uplinkové služby prostredníctvom vlastných uplinkových staníc.
K jednoznačným výhodám satelitného vysielania patrí vysoká kvalita a spoľahlivosť vysielania, okamžité
pokrytie obyvateľstva nielen Slovenska a Českej republiky, ale aj ďalších európskych krajín, pomer cena/výkon, využívanie
renomovanej paneurópskej satelitnej pozície 23,5° E, ochrana vysielania pred neoprávneným používaním účinným
kryptovacím systémom, rýchle reakcie na okamžité potreby zákazníka.
Prenos obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe je primárne poskytovaný na vysielanie pre širokú škálu
zákazníkov a v druhom rade pre distribúciu televíznych a rozhlasových programových služieb pre terestriálne vysielanie.
Poskytovaním obľúbených doplnkových služieb EPG (elektronický programový sprievodca) či HbbTV (interaktívny prístup)
sa zvyšuje divácky komfort. K najžiadanejším službám patrí služba ochrany vysielania pred neoprávneným používaním.
Používaný účinný kryptovací systém umožňuje presnú definíciu okruhu používateľov (divákov) a podmienok, za akých smú
vysielanie prijímať. Zaujímavou službou v oblasti satelitnej distribúcie je vkladanie regionálneho obsahu do multinárodného
vysielania zákazníkov, ako aj komplexná správa obsahu pre vysielateľov.
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SERVICES PORTFOLIO
BROADCASTING SERVICES
are among the main activities of Towercom, a.s. We have had a long-term tradition and breadth of experience in providing such
services and we have been a reliable and trustworthy partner in running businesses in the area of electronic media thanks to our
unique know-how, extensive infrastructure, and our position on the market.
Towercom, a.s. provides mainly digital terrestrial television broadcasting in SD and HD (MPEG 2 and/or MPEG 4) standards in
four full-area multiplexes as well as DVB-T and analogue terrestrial radio broadcasting by virtue of broadcasting networks in the
VKV zone, together with RDS service and SV zone. Throughout 2015, the company provided digital radio terrestrial broadcasting
in DRM+standard (until 31.8.2015) and T-DAB+standard (testing from 15.12.2015). Satellite broadcasting of television and radio
program services, including additional services (DVB-S and DVB-S2), are provided by our own uplink stations. The distribution of
the majority of program services is carried out by means of satellite and/or by the use of radio relay tracks

SATELLITE BROADCASTING
Towercom, a.s. provides satellite capacity and uplink services by virtue of own uplink stations in Slovakia and the Czech Republic.
One of the main advantages of satellite broadcasting is the high quality and reliability of the broadcast signal, instant coverage of
the population, not only in Slovakia and the Czech Republic, but also other European countries as well, the price/capacity ratio,
the use of the renowned Pan-European satellite position of -23,5° E, the protection of broadcasting against unauthorized use by
virtue of an effective encryption system, and swift reactions to customers’ needs. Satellite broadcasting, the transfer of content
service in digital satellite multiplex format, is provided as the primary broadcasting method for a wide range of customers; it can
also guarantee the distribution of television and radio programme services for terrestrial broadcasting. By providing popular
additional EPG services (electronic program guides) or HbbTV (interactive access), customers’ comfort has been increased. The
service of protecting broadcasting against unauthorized use is one of the most requested services. An effective encryption
system enables an exact definition of groups of users (viewers) and conditions under which users may receive broadcast signals.
An interesting service in the area of satellite distribution is inserting regional content into multinational broadcasting, as well as a
complex administration of content for broadcasters.

PRENÁJOM INFRAŠTRUKTÚRY A DATACENTRA
Towercom, a. s., vlastní na Slovensku rozsiahlu infraštruktúru vysielacích bodov, ktoré využíva pre vlastné služby vysielania,
ale aj pre nájmy iným telekomunikačným spoločnostiam, štátnej i verejnej správe. Rozsah ponuky je od jednoduchého
umiestnenia zariadenia na lokalite Towercomu až po dodanie na kľúč, zahrňajúce dodávku elektrickej energie s prípadným
zálohovaním, dohľad zariadenia, jeho údržbu, montáž, projekciu a špecializovaný servis.
Súčasťou prenájmu priestorov je aj ponuka nájmu technologických priestorov Towercom Datacentra v Bratislave,
spĺňajúceho štandardy TIER III. Towercom Datacentrum je vyhradený priestor určený na umiestnenie serverov, dátových
úložísk či iných komunikačných zariadení našich zákazníkov. Tento priestor je vybavený konektivitou na báze optických
vlákien s možnosťou prenájmu kapacity, prípadne prenájmu optických vlákien v redundantných trasách s fyzicky vylúčeným
súbehom. Okrem konektivity cez optickú sieť sú vzhľadom na polohu objektu k dispozícii aj výhodné možnosti riešenia
spojenia prostredníctvom vzdušných mikrovlnných prepojení.

DOHĽAD A ÚDRŽBA
Towercom, a.s., poskytuje aj následnú, preventívnu netechnologickú a technologickú údržbu stožiarov a technológií.
Súčasťou ponuky spoločnosti Towercom, a.s., je i zabezpečenie výroby oceľových konštrukcií, výstavby elektrických
prípojok, budovanie elektrických rozvodní a rozvodov, montáž koaxiálnych rozvodov, konektorov a vlnovodov. Okrem
toho každoročne na takmer 200 stožiaroch zabezpečuje aj ich preventívnu údržbu. Spoločnosť Towercom, a.s., má rozsiahle
skúsenosti i tradíciu v oblasti zabezpečovania montážnych a údržbových prác vo výškach. Towercom prevádzkuje vlastnú
sieť a poskytuje na nej komplexné telekomunikačné služby pre zákazníkov v rámci celého Slovenska. Zákazníkom sú
ponúkané komplexné služby, ktoré zahŕňajú aj následnú údržbu stožiarov a technológií, ako aj monitoring a riadenie sietí.
Towercom, a.s., má vybudované moderné pracovisko nepretržitého dohľadu s kvalifikovaným personálom pre 1. úroveň
podpory. Národné manažovacie centrum (NMC) je dôležitou súčasťou poskytovaných služieb a plní úlohu zákazníckej
podpory 24/7 tak nad technológiami, ako aj nad objektmi. K najvýznamnejším klientom patria prevádzkovatelia mobilných
elektronických komunikačných sietí.
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RENT OF INFRASTRUCTURE AND DATACENTER
Towercom, a.s. owns an extensive infrastructure of broadcasting points in Slovakia which the company uses for its own
broadcasting services, as well as granting commercial access to other telecommunication companies and state and public
administration bodies. The range of services on offer includes simple localization of equipment on Towercom land, as well as
specialized delivery, including electrical energy delivery, with possible storage, surveillance of equipment, in addition to its
maintenance, mounting, and projection. Included in the rent of premises is the offer of access to the technological premises of
the Towercom datacenter in Bratislava. The Towercom Datacenter is a reserved space designed for the placement of servers, data
storage, or other communication equipment of our customers. This facility is equipped with optical fibre connectivity with the
option to lease capacity, eventually to lease optical fibres in redundant paths with physically excluded concurrence. In addition to
connectivity through optical network and taking into consideration the position of the object there are suitable options available
at the disposition for solving connections by means of air microwave connections available.

SUPERVISION AND MAINTENANCE
Towercom, a.s. also provides resultant and preventative nontechnological and technological maintenance of masts and
technologies. Part of the services offered by Towercom, a.s. includes the production of steel structures, the construction of
electrical connections, the construction of electrical distribution stations and the distribution and assembly of coaxial distributions,
connectors and waveguides. In addition, it also provides also preventative maintenance for almost 200 masts annually. Towercom,
a.s. has extensive experience and tradition in the field of provision of assembly and maintenance works at high elevations. It offers
its clients complex services, which also include the maintenance of masts and technologies, as well as monitoring and network
management. Our company has built modern facilities for continuous supervision by qualified staff for first level support. The
National Management Centre (NMC) is an important part of the services on offer and fulfi ls the tasks of 24/7 customer support
for both technology and objects. Among our largest clients rank the providers of mobile

Prostredníctvom nášho inovačného centra zavádzame nové riešenia do každodenného života. Našu infraštruktúru
využívame ako otvorenú sieť pre všetkých, nielen pre ľudí, ale aj pre prístroje okolo nás, preto sme do svojho portfólia zaradili
aj poskytovanie siete IoT a v rámci plánovaných inovácií, s využitím vlastnej nielen optickej infraštruktúry, pripravujeme
spustenie dátových služieb pre B2B zákazníkov.

IOT – INTERNET OF THINGS
Internet vecí je nielen fenomén dneška, ale je aj ďalšou revolúciou vo vnímaní vzťahu človek, stroj a ich pripojenie, pretože
prináša nové unikátne možnosti ovládania, sledovania a zabezpečenie pokročilých služieb. A tam, kde sa mení vnímanie
služieb a prichádza priestor pre nové riešenia, je samozrejmé, že Towercom zaujal líderské postavenie. Vy si teda môžete
užívať našu sieť IoT.
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By virtue of our innovation center we implement new solutions to everyday life. We use our infrastructure as an open network for
all, not only for people but also for technical equipment around us. This is the reason why we added the provision of loT network
to our portfolio, regarding the framework of planned innovations using our own and not just optical infrastructure we prepare
launching of data services for B2B customers.

IOT - INTERNET OF THINGS
nternet is not only a phenomenon of current era but it also is a revolution in perceiving the relation between man, machinery
and their connecting, thanks to new unique possibilities of control, monitoring and securing advanced services. Towercom has
definitely become a leader right there where the perception of services has changed and space for new solutions has arrived.
Thus you can enjoy our loT network.

HODNOTENIE SKUPINY
TOWERCOM, A.S.
patrí k najväčším spoločnostiam poskytujúcim služby na telekomunikačnom trhu na Slovensku a je najväčšou spoločnosťou
v oblasti vysielania, ktorá na tomto trhu pôsobí.
Stabilný rast tržieb spoločnosti Towercom, a.s., ako aj jedna z najvyšších EBITDA v segmente dátových služieb sú výsledkom
neustálych investícií do zlepšovania a rozširovania poskytovaných služieb zákazníkom. Investície do inovatívnych
technických riešení spolu s odbornosťou tímu Towercom, a.s., tvoria dobrý základ aj pre budúci rast tržieb.

45,52 %

Televízne vysielanie
Television broadcasting

19 539

25,53 %
10 957

16,68 %
7 158
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Rozhlasové vysielanie
Radio broadcasting

Telekomunikačná infraštruktúra
Telcom infrastructure

COMPANY RATING
TOWERCOM, A.S.
is one of the biggest companies providing services in the telecommunication market in Slovakia and is the biggest company in
the broadcasting field operating in this market.
The stable growth in Towercom’s turnover, as well as it having one of the highest EBITDA in the data services sectors, are both the
result of continual investment in the improvement and expansion of our services. Investment in innovative technical solutions,
together with the professionalism of our whole team, provide a good basis for even further increases in future turnover.

1,27 %

Prenos dát
Data transmission

545

2,63 %

Iné
Others

1 129

8,37 %
3 594

Satelitné vysielanie
Satellite broadcasting

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
V roku 2020 dosiahla spoločnosť Towercom, a.s., EBITDA úroveň 19 335-tis. eur a výsledkom hospodárenia po zdanení bola
strata na úrovni - 5 192-tis. eur.
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vyrovnať stratu za rok 2020 preúčtovaním na ťarchu účtu neuhradená strata minulých
rokov.

Prehľad ekonomických ukazovateľov za rok 2020
Towercom, a.s.

Skupina Towercom, a.s.

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2020

Tržby/ Net sales

41 869

42 510

42 639

42 949

EBITDA

16 156

19 335

17 066

19 978

Čistý zisk/ROE

- 13 261

- 5 192

- 10 038

- 3 478

Odpisy/Depreciation

- 15 826

- 15 075

- 16 136

- 13 360

Majetok/Assets

169 202

172 519

189 065

194 237

Vlastné imanie/Equity

18 414

23 223

32 694

39 216

ROE

- 72,01

- 22,36

- 30,70

- 8,87

88,78 %

86,21 %

82,71 %

79,81 %

219

210

230

222

- 8 810

- 8 449

- 9 018

- 8 681

19

27

19

27

Náklady na predaj/Cost of sales

- 22

- 27

- 22

- 27

Obchodná marža/Trade margin

-3

0

-3

0

Zadlženosť/Indebtedness
Pracovníci/Employees
Osobné náklady/Personnel expenses
Tržba za predaj/Revenue from sales

Tržby za vlastné služby/Revenues from own services

42 216

42 756

42 620

42 922

- 16 097

- 13 790

- 15 471

- 13 709

Pridaná hodnota/Added value

26 116

28 966

27 146

29 213

Osobné náklady/Personnel cost

- 8 810

- 8 449

- 9 018

- 8 681

Dane a poplatky/Taxes and fees

- 143

- 143

- 181

- 166

Ostatné prev. náklady/Other operating costs

- 724

- 640

- 960

- 660

31

129

453

802

16 470

19 864

17 440

20 508

Výrobná spotreba/Consumption

Ostatné prev. výnosy/Other operating revenues
EBITDA I
Zisk z predaja majetku/Profit from disposal of assets

- 180

853

- 178

852

Opravné položky/Adjustmens

- 134

- 1 382

- 196

- 1 382

EBITDA II

16 156

19 335

17 066

19 978

- 15 826

- 15 075

- 16 136

- 13 360

330

4 258

929

6 618

Zisk z finančnej činnosti/Financial activity profit

- 12 522

- 8 782

- 9 804

- 8 959

Zisk z bežnej činnosti/Ordinary services profit

- 12 192

- 4 524

- 8 875

- 2 341

Odpisy/Amortization
Prevádzkový zisk/Operating Profit

Daň z príjmov/Income tax
Zisk netto/Net profit

- 1 069

-668

- 1 163

- 1 137

- 13 261

- 5 192

- 10 038

- 3 478

Towercom, a. s., nemala v roku 2020 žiadne náklady na výskum a vývoj a taktiež nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy,
obchodné podiely a akcie a ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. Po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

20 | 21

ECONOMIC INDICATORS
In 2020, Towercom group has continued the process of transformation and changes. In 2020, Towercom, a.s. reached EBIDTA of
EUR 19 355 thousand and a result of operating income before taxes was a loss in the amount of EUR 5192 thousand.
The Board of directors suggests settling the loss made in 2020 by debiting the account of unpaid losses of past years.

Towercom, a. s. had no research and development costs in 2020 and also did not acquire own shares, temporary certificates,
shares and stocks, nor temporary certificates and shares of the parent company. No events of material impact occurred after
31 December 2020.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ
KVALITA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Integrovaný manažérsky systém sa v spoločnosti zaviedol už v roku 2009. Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015,
ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001:2015 a systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy
ISO/IEC 27001:2013 je neoddeliteľnou súčasťou našich procesov. Chápeme ho ako účinný nástroj riadenia a dokumentovania postupov, ako aj riadenia výslednej kvality dodávaných produktov a služieb. Snažíme sa neustále hľadať nové možnosti,
ako pristúpiť k ochrane životného prostredia, a to nielen základnými aktivitami, ako je triedenie odpadu či odber zelenej
energie, ale aj prispením vlastných síl. Naše veže, umiestnené často v najhlbšom lone prírody, nás nabádajú do toho samy.
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QUALITY AND SAFETY
QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENT PROTECTION
An integrated management system has been implemented in the Company since 2009. Quality management System based
on ISO 9001:2015, Environmental Management System based on ISO 14001:2015 and Information Security Management based
on ISO/IEC 27001:2013 make an inseparable part of our processes. We understand it as an effective tool of managing and
recording the processes as well as managing the final quality of supplied products. We constantly keep on looking for new
possibilities of how to approach the environment protection and that not only through basic activities such as waste sorting or
green energy collection, but also through our own efforts. Our towers often located in the deepest wild nature encourage us to
naturally think and act this way.

STRATÉGIA SKUPINY
Stratégia spoločnosti sa opiera o využívanie našej unikátnej infraštruktúry na zabezpečenie distribúcie informácií a zábavy
do domácností. Veríme, že hybridné terestriálne vysielanie prináša hodnotu nielen televíznym vysielateľom, ale aj koncovým
používateľom, divákom. Zvýšenie používateľského komfortu prostredníctvom inovatívnych riešení a napĺňanie potrieb
televíznych vysielateľov a divákov je našou neustálou výzvou, ktorá nám pomáha zlepšovať sa a rásť.
Sme hrdí, že od roku 1926 prinášame nepretržitú službu domácnostiam v podobe rozhlasového vysielania. Našou
zodpovednosťou je hľadať riešenia ako túto službu skvalitňovať a zdokonaľovať.
Našou snahou je a bude, aby sme boli prvou voľbou pre mobilných operátorov, nielen čo sa týka prenájmu našej vežovej
infraštruktúry, ale aj služieb spojených s jej výstavbou, údržbou a prevádzkou. Naše úsilie smeruje ku komplexnému
zabezpečeniu všetkých uvedených činností s cieľom byť pre našich zákazníkov partnerom, na ktorého sa môžu za každých
okolností a podmienok spoľahnúť.
Dlhoročné skúsenosti naších ľudí, naša infraštruktúra a vášeň neustále sa technologicky zlepšovať a prinášať inovatívne
riešenia nás motivuje k nepretržitému skvalitňovaniu služieb pre našich zákazníkov v oblasti infraštruktúry a šírenia
mediálneho obsahu.
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COMPANY’S STRATEGY
The company´s strategy is based on using our unique infrastructure in order to secure the distribution of information and fun to
households. We believe that hybrid terrestrial broadcasting brings its value not only for television broadcasters but also for end
users and spectators. The increase of users´ comfort through innovating solutions and the fulfilment of needs of our television
broadcasters and spectators has always been our permanent challenge pushing us to become even better and bigger.
We are proud to announce that since 1926 we have been providing households with a permanent service in form of radio
broadcasting. Our responsibility is to look for solutions how to develop this service and how to improve its quality.
Our goal has been and always will be to be the first choice for mobile operators not only in respect to the lease of our tower
infrastructure but also in respect to services related with its erection, maintenance and operation. Our effort aims to a complex
provision of all mentioned activities with the goal to become a reliable partner for our clients who can place the trust to our
company under any circumstances and conditions.
Many years of experience of our people, our infrastructure and passion for a permanent technological improvements and
innovating solutions motivate us to constantly improve our services for our clients in the area of infrastructure and distribution
of media content.

ĽUDIA V TOWERCOME
Bezpečná a spoľahlivá prevádzka našej infraštruktúry, implementácia inovatívnych projektov, ale aj jedinečné know-how…
za to všetko vďačí Towercom svojim zamestnancom. Cieľom našej spoločnosti je aj preto hľadať priestor na rozvíjanie
vedomostí a zručností našich zamestnancov, vytváranie vhodného pracovného prostredia, podpora rozvoja firemnej
kultúry smerujúcej k otvorenej komunikácii a prirodzené vzbudzovanie záujmu podieľať sa na úspešnosti svojho tímu, a
tým aj celej spoločnosti.

POČET ZAMESTNANCOV
Spoločnosť Towercom zamestnávala k 31. 12. 2020 spolu 210 ľudí, z toho 30 žien, čo predstavuje 15 % z celkového počtu
zamestnancov. Počet odpracovaných rokov na jedného zamestnanca bol v roku 2020 priemerne 20 rokov, za čím stojí vysoká
špecifická odbornosť a nízka dobrovoľná fluktuácia.

OTVORENÁ FIREMNÁ KULTÚRA
Towercom si váži názory a podnety všetkých kolegov, a preto v záujme otvorenej a transparentnej internej komunikácie
sme aj v roku 2020 organizovali vo všetkých regiónoch sériu pravidelných stretnutí zamestnancov s vedením spoločnosti
na aktuálne témy.
Z dôležitých nástrojov smerujúcich ku kontinuálnemu rozvoju našej firemnej kultúry prispievali i ďalšie zamestnanecké
aktivity – mesačné informačné fóra, podpora inovácií a delenie sa o nápady, ako i dobrovoľnícke aktivity napríklad v oblasti
ekológie, vzdelávania (spolupráca s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburgu/DofE) či podpora komunity.

VÝHĽAD NA ROK 2021
Hlavnou víziou spoločnosti Towercom, a. s., je vybudovanie silnej trhovej pozície v rámci bezdrôtovej distribúcie televízneho
a rozhlasového signálu, ako aj poskytovanie vežovej infraštruktúry. Zároveň sa snažíme prinášať nové služby založené
na technológiách obojsmernej dátovej komunikácie. V spoločnosti Towercom, a. s., veríme, že vďaka našim dlhoročným
skúsenostiam a neustálemu technologickému napredovaniu dokážeme ponúknuť našim klientom vysokokvalitné služby
v rámci infraštruktúry a šírenia mediálneho obsahu.
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PEOPLE IN TOWERCOM
Towercom is forever grateful to its employees for safe and reliable operation of Towercom´ s infrastructure, innovative projects
implementation as well as the unique know-how. Therefore, the goal of the company has been to look for the space for the
development of knowledge and skills of our employees, the creation of suitable working conditions with the support of corporate
culture development leading to an open communication and naturally arousing interest to participate in the team as well as the
entire company´s success.

NUMBER OF EMPLOYEES
As of December 31, 2020 Towercom employed 210 people, of which 30 women accounting for 15% of the total number of
employees. The number of years worked per one employee in 2020 was in average 20 years, thanks to a broad and deep
professional competence and a low voluntary fluctuation.

OPEN WORKING CULTURE
Towercom values and appreciates the ideas and initiatives of all colleagues and therefore on behalf of an open and transparent
internal communication we organized, again in 2020, a series of regular meetings of employees with the company´s management
dealing with the current issues in all regions of Slovakia.
More employee activities such as monthly information forums, support of innovations and sharing ideas as well as volunteering
activities including but not limited to activities in the area of ecology, education (cooperation with the Duke of Edinburg´s
International award /DofE) or community support were among important tools leading to the continuous development of our
corporate culture.

PROSPECTS FOR 2021
Towercom’s vision is to build a strong market position in the distribution of TV and radio signals, as well as providing tower
infrastructure. simultaneously, we aim to bring new services based on technologies of two way data communication. We believe
that thanks to the many years of experience in the market, and ongoing technological development, we can offer high quality
services to our clients in the areas of infrastructure and media broadcasting.

TVORÍME...

infraštruktúru budúcnosti
Cielene rozvíjame technickú infraštruktúru, vďaka
čomu sme pre telekomunikačných operátorov
prirodzeným partnerom pri poskytovaní ich služieb.
Našu infraštruktúru využívame ako otvorenú sieť,
v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia alebo
objekty najrôznejších druhov, ale aj procesy, dáta a
veci okolo nás.

služby a produkty
Prostredníctvom nášho inovačného centra zavádzame
nové riešenia do každodenného života.
Naše produkty a služby pomáhajú našim partnerom
plnohodnotne využiť ich potenciál a zásadným
spôsobom prispievajú k zvyšovaniu kvality života ľudí.
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Sprava nezavisleho auditora
Akcionarovi, dozornej rade a predstavenstvu spolocnosti Towercom, a.s.:

Sprava z auditu konsolidovanej uctovnej zavierky
Nazor
Uskutocnili sme audit konsolidovanej uctovnej zavierky spolocnosti Towercom, a.s. a jej
dcerskych spolocnostf (,,Skupina"}, ktora obsahuje konsolidovany vykaz o financnej situacii
k 31. decembru 2020, konsolidovane vykazy ziskov a strat a ostatnych sucastf komplexneho
vysledku, zmien vlastneho imania a penaznych tokov za rok konciaci sa k uvedenemu datumu,
a poznamky konsolidovanej uctovnej zavierky, ktore obsahuju suhrn vyznamnych uctovnych
zasad a uctovnych met6d.
Podl'a nasho nazoru, prilozena konsolidovana uctovna zavierka poskytuje pravdivy a verny obraz
konsolidovanej financnej situacie Skupiny k 31. decembru 2020, konsolidovaneho vysledku jej
hospodarenia a konsolidovanych penaznych tokov za rok konciaci sa k uvedenemu datumu podfa
Medzinarodnych standardov financneho vykaznictva v znenf prijatom Eur6pskou uniou.

Zak/ad pre nazor
Audit sme vykonali podfa medzinarodnych auditorskych standardov (International Standards on
Auditing, ISA). Nasa zodpovednost' podl'a tychto standardov je uvedena v odseku Zodpovednost'
auditora za audit konsolidovanej uctovnej zavierky. Od Skupiny sme nezavisli podl'a ustanovenf
zakona c. 423/2015 Z. z. o statutarnom audite a o zmene a doplneni zakona c. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (,,zakon o statutarnom audite") tykajucich sa etiky,
vratane Etickeho k6dexu auditora, relevantnych pre nas audit konsolidovanej uctovnej zavierky
a splnili sme aj ostatne poziadavky tychto ustanoveni tykajucich sa etiky. Sme presvedceni, ze
auditorske dokazy, ktore sme ziskali, poskytuju dostatocny a vhodny zaklad pre nas nazor.

Zodpovednosf statutameho organu za konsolidovanu uctovnu zavierku
Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto konsolidovanej uctovnej zavierky tak, aby
poskytovala pravdivy a verny obraz podl'a Medzinarodnych standardov financneho vykaznictva v
zneni prijatom Eur6pskou uniou a za tie interns kontroly, ktore povazuje za potrebne na
zostavenie konsolidovanej uctovnej zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz
v dosledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovani konsolidovanej uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny za zhodnotenie
schopnosti Skupiny nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za opisanie skutocnosti tykajucich
sa nepretrziteho pokracovania v cinnosti, ak je to potrebne, a za pouzitie predpokladu
nepretrziteho pokracovania v cinnosti v uctovnictve, ibaze by mal v umysle Skupinu zlikvidovat'
alebo ukoncit' jej cinnost', alebo by nemal inu realisticku moznost' nez tak urobit'.
KPMG Slovvnsko spol. s r.o., a Slovak lic-ited !iab··;ty company
ar:d a m0mber firm of tho KPMG g�obal organizafon of i:1dependent
member fir:ns afiiiated with KPMG lnternat:on1I Limited. a pr:vate
English company limited by guarantee. All rights reserved.

Obchodny reg:ster Okresneho sudu Bratislava I,
odd.cl Sro. vlo�ka ?;_ 4864/B
Co'i"'lmcrcial register of ciist1·ict cou:t Bratis:ava I,
section Sro, file No. 4864/G

ICO/Registration number: 31 348 238
Evidenc:'.:ne Cfs1o lice�cie audito:a: 96
L'cence r.umber of statutory
auditor; 96

Osoby poverene spravou a riadenim su zodpovedne za dohl'ad nad procesom financneho
vykaznictva Skupiny.
Zodpovednosr audftora za audit konso/idovanej uctovnej zavierky
Nasou zodpovednost'ou je ziskat' primerane uistenie, ci konsolidovana uctovna zavierka ako
celok neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' spravu
auditora, vratane nazoru. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stupna, ale nie je zarukou
toho, i:e audit vykonany podra medzinarodnych auditorskych standardov vi:dy odhali vyznamne
nespravnosti, ak take existuju. Nespravnosti mozu vzniknut' v dosledku podvodu alebo chyby a za
vyznamne sa povazuju vtedy, ak by sa dalo odovodnene ocakavat', i:e jednotlivo alebo v suhrne
by mohli ovplyvnit' ekonomicke rozhodnutia poui:ivatel'ov, uskutocnene na zaklade tejto
konsolidovanej uctovnej zavierky.
V ramci auditu uskutocneneho podl'a medzinarodnych auditorskych standardov, pocas celeho
auditu uplatnujeme odborny usudok a zachovavame profesionalny skepticizmus. Okrem toho:
•

ldentifikujeme a posudzujeme rizika vyznamnej nespravnosti konsolidovanej uctovnej
zavierky, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutocnujeme auditorske
postupy reagujuce na tieto rizika a ziskavame auditorske dokazy, ktore su dostatocne
a vhodne na poskytnutie zakladu pre nas nazor. Riziko neodhalenia vyznamnej nespravnosti
v dosledku podvodu je vyssie ako tote riziko v dosledku chyby, pretoze podvod moi:e zahfnat'
tajnu dohodu, falsovanie, umyselne vynechanie, nepravdive vyhlasenie alebo obidenie
internej kontroly.

•

Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli navrhnut'
auditorske postupy vhodne za danych okolnosti, ale nie za ucelom vyjadrenia nazoru na
efektivnost' internych kontrol Skupiny.

•

Hodnotime vhodnost' poui:itych uctovnych zasad a uctovnych met6d a primeranost' uctovnych
odhadov a uvedenie s nimi suvisiacich informacii, uskutocnene statutarnym organom.

•

Robfme zaver o tom, ci statutarny organ vhodne v uctovnictve pou:ziva predpoklad
nepretrziteho pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych dokazov zaver
o tom, ci existuje vyznamna neistota v suvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by
mohli vyznamne spochybnit' schopnost' Skupiny nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak
dospejeme k zaveru, ze vyznamna neistota existuje, sme povinni upozornit' v nasej sprave
auditora na suvisiace informacie uvedene v konsolidovanej uctovnej zavierke alebo, ak su
tieto informacie nedostatocne, modifikovat' nas nazor. Nase zavery vychadzaju z audftorskych
dokazov ziskanych do datumu vydania nasej spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti
vsak moi:u sposobit', i:e Skupina prestane pokracovat' v nepretrzitej cinnosti.

•

Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah konsolidovanej uctovnej zavierky vratane
informacii v nej uvedenych, ako aj to, ci konsolidovana uctovna zavierka zachytava
uskutocnene transakcie a udalosti sposobom, ktory vedie k ich vernemu zobrazeniu.

•

Ziskavame dostatocne a vhodne auditorske dokazy ohl'adom financnych informacii uctovnych
jednotiek alebo podnikatel'skych aktivit Skupiny, aby sme mohli vyjadrit' nazor na
konsolidovanu uctovnu zavierku. Sme zodpovednf za riadenie, dohl'ad a vykon auditu
Skupiny. Sme vyhradne zodpovedni za nas nazor auditora.

S osobami poverenymi spravou a riadenim komunikujeme okrem ineho o planovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych vyznamnych
nedostatkov internej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistrme.
Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov

Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju v konsolidovanej vyrocnej sprave
Statutarny organ je zodpovedny za informacie uvedene v konsolidovanej vyrocnej sprave,
zostavenej podl'a poziadaviek zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich
predpisov (,,zakon o uctovnictve"). Nas vyssie uvedeny nazor na konsolidovanu uctovnu zavierku
sa nevzfahuje na ine informacie v konsolidovanej vyrocnej sprave.
V suvislosti s auditom konsolidovanej uctovnej zavierky je nasou zodpovednosfou oboznamenie
sa s informaciami uvedenymi v konsolidovanej vyrocnej sprave a posudenie, ci tieto informacie
nie su vo vyznamnom nesulade s auditovanou konsolidovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi
poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu konsolidovanej uctovnej zavierky, alebo sa inak zdaju
byf vyznamne nespravne.
Konsolidovanu vyrocnu spravu sme ku dnu vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky
nemali k dispozicii.
Ked' ziskame konsolidovanu vyrocnu spravu, posudime, ci konsolidovana vyrocna sprava
Skupiny obsahuje informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnictve, a na zaklade prac
vykonanych pocas auditu konsolidovanej uctovnej zavierky vyjadrime nazor, ci:
•

informacie uvedene v konsolidovanej vyrocnej sprave zostavenej za rok 2019 su v sulade
s konsolidovanou uctovnou zavierkou za dany rok,

•

konsolidovana vyrocna sprava obsahuje informacie podl'a zakona o uctovnictve.

Okrem toho uvedieme, ci sme zistili vyznamne nespravnosti v konsolidovanej vyrocnej sprave na
zaklade nasich poznatkov o uctovnej jednotke a situacii v nej, ktore sme ziskali pocas auditu
konsolidovanej uctovnej zavierky.
19. marca 2021
Bratislava, Slovenska republika

Auditorska spolocnost':
KPMG Slovensko spol. s r.o.
License SKAU No. 96

I

Zodpovedny auditor:
L:ubos Vance
License SKAU No. 747

Towercom, a.s.
Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2020
v tisícoch EUR

Poznámka

31. decembra 2020

31. decembra 2019

84 750

85 826

87 754

93 461

172 504

179 287

Majetok
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

7
8

Nehmotný majetok
Neobežný majetok celkom
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

9
10
12

Obežný majetok celkom
Majetok celkom
Vlastné imanie
Základné imanie

13
13

Zákonný rezervný fond a ostatné fondy
Neuhradená strata / nerozdelený zisk
Základné imanie a fondy priraditeľné vlastníkom

631

353

5 338

8 123

15 764

1 302

21 733

9 778

194 237

189 065

54 410

44 410

4 656
(19 990)

4 656
(16 530)

39 076

32 536

140

158

39 216

32 694

108 446
1 386

118 445
1 862

7 276
20 740

6 456
19 603

137 848

146 366

10 263
472

1 599
466

6 438

7 940

17 173

10 005

Záväzky celkom

155 021

156 371

Vlastné imanie a záväzky celkom

194 237

189 065

Nekontrolujúce podiely
Vlastné imanie celkom
Záväzky
Úvery a pôžičky
Záväzok z prenájmu

14
4
16
17

Rezervy
Odložený daňový záväzok
Neobežné záväzky celkom
Úvery a pôžičky
Záväzok z prenájmu

14
4
15

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Obežné záväzky celkom

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Towercom, a.s.
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku
za rok končiaci sa 31. decembra 2020
v tisícoch EUR
Za obdobie končiace sa 31. decembra

Poznámka

Výnosy z predaja služieb

18
19

Ostatné výnosy
Satelitné spojenie
Materiál a energie

20

Osobné náklady
Odpisy

7, 8

Čistá (strata) zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení
Služby
Zisk z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy

23
23

Finančné náklady

2019

42 922

42 620

802

453

(2 011)

(3 493)

(5 644)

(4 852)

(8 681)

(9 018)

(13 360)

(16 136)

852

21
22

Ostatné náklady

2020

(178)

(6 054)

(7 353)

(2 208)

(1 114)

6 618

929

2

-

(8 961)

(9 804)

Finančné náklady, netto

(8 959)

(9 804)

Strata pred zdanením

(2 341)

(8 875)

(1 137)

(1 163)

(3 478)

(10 038)

Daň z príjmov

24

Strata za obdobie
Ostatné súčasti komplexného výsledku

-

Komplexný výsledok za obdobie

(3 478)

(10 038)

Strata za obdobie priraditeľná:
Vlastníkom

(3 460)

Nekontrolujúcim podielom

(18)

(10 025)
(13)

(3 478)

(10 038)

(3 460)

(10 025)

Komplexný výsledok za obdobie priraditeľný:
Vlastníkom
Nekontrolujúcim podielom

(18)
(3 478)

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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(13)
(10 038)

Towercom, a.s.
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. decembra 2020
v tisícoch EUR

Stav k 1. januáru
2019
Zvýšenie základného
imania

Zákonný
rezervný
fond

Neuhradená
strata/
Nerozdelený
zisk

Strata
priraditeľná
vlastníkom

Nekontrolujúce
podiely

Spolu

29 410

4 656

(6 505)

27 561

171

27 732

15 000

-

-

15 000

-

15 000

-

-

(10 025)

(10 025)

(13)

(10 038)

(10 025)

(10 025)

(13)

(10 038)

Pozn.

Strata za obdobie
Komplexný výsledok
hospodárenia
Stav k 31. decembru
2019

Základné
imanie

44 410

4 656

(16 530)

32 536

158

32 694

44 410

4 656

(16 530)

32 536

158

32 694

10 000

-

-

10 000

-

10 000

Strata za obdobie

-

-

(3 460)

(3 460)

(18)

(3 478)

Komplexný výsledok
hospodárenia
Stav k 31. decembru
2020

-

-

(3 460)

(3 460)

(18)

(3 478)

54 410

4 656

(19 990)

39 076

140

39 216

13

Stav k 1. januáru
2020
Zvýšenie základného
imania

13

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
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Towercom, a.s.
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2020
v tisícoch EUR
Za obdobie končiace sa 31. decembra

Poznámka

2020

2019

(3 478)

(10 038)

7, 8

13 360
1 374

16 136
196

Úrokové náklady

23

8 831

9 667

Úrokové výnosy

23

-

-

Daň z príjmu

24

1 137

1 163

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Čistá strata za účtovné obdobie
Úpravy o:
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku
Opravná položka k pohľadávkam a zásobám

Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

(852)
20 372

Zmeny pracovného kapitálu:
-

178
17 302

Úbytok zásob

(278)

7

-

Úbytok pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok
(Úbytok) / prírastok záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov

1 406

1 202

-

Úbytok rezerv

666

(454)
(164)

Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti
Daň z príjmov prijatá
Zaplatené úroky

22 166

17 893

0

3

(167)
21 999

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Prijaté úroky

-

Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení

2 387

Obstaranie dcérskej spoločnosti

-

(8 036)
9 860

541
-

Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení

(9 455)

(8 930)

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

(7 068)

(8 389)

Leasingové platby

(469)

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

(469)

(473)
(473)

Peňažné toky z finančnej činnosti
Splácanie úverov

14 462

Čistý úbytok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov

-

998

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

1 302

304

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci
obdobia

15 764

1 302

Z toho:
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Bankové účty
Kontokorentný účet (vo Výkaze finančnej pozície sa vykazuje ako pôžička)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

15 764

1 302

-

-

15 764

1 302

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

9

Towercom, a.s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020
1. Všeobecné informácie o Skupine
Vykazujúca účtovná jednotka
Towercom, a.s. (ďalej ako “Spoločnosť”) je spoločnosťou založenou na Slovensku.
Adresa Spoločnosti je nasledovná:
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
Slovensko
Spoločnosť Towercom a.s. bola založená 16. februára 2006 a do obchodného registra bola zapísaná
31. mája 2006 - Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 3885/B.
Identifikačné číslo Spoločnosti (IČO) je 36364568 a daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2022201709.
Spoločnosť ST Networks s.r.o. bola založená 8. augusta 2014 a do obchodného registra bola zapísaná
22. augusta 2014 - Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka č. 100168/B.
Identifikačné číslo Spoločnosti (IČO) 47255455.
Spoločnosť ST Networks s.r.o. obstarala 30. septembra 2014 100%-ný podiel na spoločnosti Towercom, a.s.
a za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 zostavila konsolidovanú účtovnú závierku.
K 1. januáru 2015 sa spoločnosti Towercom, a.s. a ST Networks s.r.o. zlúčili, pričom následníckou spoločnosťou
je Towercom a.s. Spoločnosť ST Networks s.r.o. zanikla bez likvidácie zlúčením.
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2020 obsahuje účtovnú závierku
Spoločnosti a jej dcérskych spoločností Towercom ČR, a.s. (Česká republika), ANTENA PLUS, a.s. (Slovenská
republika), TELECOM CORP, a.s. (Slovenská republika) a AVIS s.r.o. (Slovenská republika) (súhrne nazývané
ako “Skupina” a individuálne ako „spoločnosti v Skupine“).
Spoločnosti v Skupine nie sú neobmedzene ručiacimi spoločníkmi v iných spoločnostiach.
Hlavné aktivity Skupiny
Hlavné aktivity Skupiny sú:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prevádzkovanie siete analógových rádiových vysielačov;
prevádzkovanie siete DVB-T a T-DAB (T-DMB);
zhotovenie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a s tým súvisiace činnosti -napríklad
frekvenčné plánovanie, meranie pokrytia rušení;
poskytovanie sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií;
prevádzkovanie bezdrôtovej siete v povolených pásmach pre vlastnú potrebu a cudzích, prenos dát;
prevádzkovanie satelitnej siete, rádio a TV vysielanie, prenos dát v systéme DVB-S a/alebo DVB-S2
a poskytovanie „uplinku“;
poskytovanie RDS služieb;
mobilné prenosy pre televíznych vysielateľov v povolených pásmach;
prevádzkovanie rádiových zariadení pre vlastné ako aj externé použitie;
poskytovanie dátových služieb, prenos dát prostredníctvom bezdrôtovej siete prevádzkovanej v pásmach
6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 23, 26 a 38 GHz;
sprístupnenie platenej televízie (Pay TV) v systéme DVB-S;
poskytovanie služieb káblových rozvodov;
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–
–

zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie telekomunikačných zariadení, komunikačných sietí
a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov; a
dodávka elektriny.

Počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov Skupiny v roku 2020 bol 214 (v roku 2019 bol 225).
Počet zamestnancov k 31. decembru 2020 bol 210 z toho 29 vedúcich zamestnancov (k 31. decembru 2019 to
bolo 230, z toho 29 vedúcich zamestnancov).
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená podľa § 22 zákona NRSR č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších predpisov za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Dátum schválenia konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31. decembru 2020 a za rok končiaci sa
31. decembra 2020 a bola zostavená a schválená na vydanie predstavenstvom Spoločnosti 17. marca 2021.
Informácie o orgánoch Spoločnosti
Predstavenstvo

Ing. Martin Gebauer
Jiří Zrůst
Ing. Ivan Peschl

predseda
podpredseda
člen

Dozorná rada

Ing. Zsolt Nagy
Marián Longauer
Ing. Peter Bezák

člen
člen
člen

Informácie o materskej spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku - najvyššia kontrolujúca spoločnosť Skupiny
Materská spoločnosť ST Networks Holdings, S.a.r.l., Luxembursko nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Macquarie European Infrastructure
Fund 4 L.P. so sídlom na 3rd Floor, 10 Lefebvre Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 2PE.
2. Vyhlásenie o zhode
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou (EU).
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3. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu globálnu
pandémiu a Slovenská vláda vyhlásila dňa 16. marca 2020 núdzový stav. Pri obmedzovaní účinkov operačného
rizika Skupina dodržiava a zachováva pravidlá kontinuity podnikania, keďže starostlivosť o zdravie našich
zamestnancov a klientov je na prvom mieste.
K dátumu zostavenie tejto účtovnej závierky nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť Skupiny. Skupina bude
pravidelne informovať verejnosť o možných významných vplyvoch, keď bude možné ich posúdiť a ak budú
významné.
V reakcii na riziká týkajúce sa činnosti a výsledkov Skupiny vedenie Skupiny:
• uskutočnilo potrebné kroky na udržanie dostatočnej likvidity,
• prioritizuje svoje nákupy a
• preveruje a ak to je potrebné upravuje svoje prevádzkové postupy pre kontinuitu podnikania. Skupina pokračuje
v prevádzke s použitím vzdialených prístupov a prijíma opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich
na mieste.
Skupina zanalyzovala všetky riziká a závažné ale hodnoverné scenáre a zhodnotila, že neexistuje významná
neistota ohľadom nepretržitého pokračovania v činnosti.
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Skupiny (going concern).
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená podľa zásady historických obstarávacích cien okrem derivátových
finančných nástrojov, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou.
Funkčná a prezentačná mena
Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke sú uvedené v mene euro, ktorá je funkčnou menou skupiny a sú
zaokrúhlené na celé tisíce, ak nie je uvedené inak.
Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS/EU vyžaduje, aby vedenie Spoločnosti urobilo úsudky, odhady a
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných postupov a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov,
výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných
faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie
účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od
odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov sú vykázané v
období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie alebo v období korekcie
a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.
Informácie o významných oblastiach neistoty v odhadoch a kritických úsudkoch pri uplatňovaní účtovných zásad,
ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke sú opísané v nasledujúcej časti:
Leasing
Spoločnosť je nájomcom priestorov na umiestnenie technológii. Niektoré zo zmlúv sú uzavreté na dobu neurčitú.
Spoločnosť pre účely určenia výšku záväzku z nájmu v zmysle IFRS 16 odhaduje životnosť takýchto zmlúv. Doba
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životnosti zmlúv sa odvodzuje od priemernej doby životnosti podobných zmlúv uzavretých na dobu určitú a
predstavuje priemerne 7 rokov.

Odhadovaná rezerva na likvidáciu zariadení (ARO)
Spoločnosť je povinná odstrániť základňové stanice a ich technické vybavenie, ak by sa ukončilo ich používanie.
Rezerva na odstránenie bola stanovená na základe nákladov na toto odstránenie, ktoré Spoločnosť bude musieť
vynaložiť, aby splnila svoje záväzky k ochrane životného prostredia v rámci odstránenia základní a ich uvedenia
do pôvodného stavu. Rezerva je stanovená na základe súčasných nákladov, ktoré sú extrapolované do budúcich
rokov použijúc najlepší dostupný odhad vysporiadania sa s týmto záväzkom. Záväzok je odúročený bezrizikovou
úrokovou mierou. Tento odhad je každoročne prehodnocovaný a rezerva je následne upravená, pričom sa upraví
aj hodnota aktív. Spoločnosť odhaduje životnosť svojich staníc na 70 rokov. Rezerva na likvidáciu zariadení (ARO)
bola zaúčtovaná vo výške 4 012 tis. EUR.
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Analýza citlivosti rezervy na likvidáciu zariadení (ARO)
Zmena diskontnej sadzby o 50 bázických bodov a zmena nákladov na odstránenie základne o 10 % oproti
pôvodným odhadom použitým k 31. decembru 2020 by zvýšila alebo znížila rezervu na likvidáciu zariadení
(ARO) o nasledovné sumy:
31. december 2020
v tis. EUR
Diskotná sadzba +/- 50 b.b.
Náklady na demontáž +/- 10%

Zníženie

Zvýšenie

(1 149)

(1 619)

401

401

Analýza citlivosti bola odhadnutá na základe koncoročných zostatkov a skutočné výsledky týchto odhadov sa
môžu v budúcnosti líšiť.
Spoločnosť očakáva, že celkové náklady na demontáž zariadení a uvedenie prenajatých lokalít do pôvodného
stavu budú po uplynutí životnosti v budúcich cenách v celkovej výške 43 881 tis. EUR.
Budúce udalosti a ich vplyv sa nedajú s istotou určiť. Podobne aj účtovné odhady vyžadujú posúdenie a odhady
použité na zostavenie účtovnej závierky sa upravia, keď nastanú nové okolnosti, získajú sa nové informácie a
skúsenosti, alebo keď sa zmení podnikateľské prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Skutočné výsledky sa
môžu líšiť od odhadovaných.
4. Významné účtovné metódy a účtovné zásady
Účtovné metódy uvedené nižšie boli dôsledne uplatňované vo všetkých obdobiach prezentovaných v tejto
konsolidovanej účtovnej závierke a jednotne ich uplatňovali účtovné jednotky Skupiny, s výnimkou prvotného
prijatia IFRS 16, ako je opísané v poznámke 4.u).
a) Základ pre konsolidáciu
i. Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré sú kontrolované Skupinou. Účtovné závierky dcérskych spoločností
sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa, keď došlo k strate kontroly.
Účtovné metódy a účtovné zásady dcérskych spoločností sa zmenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie súladu
s účtovnými metódami a účtovnými zásadami prijatými Skupinou.
ii. Transakcie eliminované pri konsolidácii
Zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované výnosy a náklady vyplývajúce z
transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované. Nerealizované zisky
z transakcií so subjektami účtovanými metódou vlastného imania sú eliminované oproti investíciám v týchto
subjektoch, a to do výšky podielu Skupiny v týchto subjektoch. Nerealizované straty sú eliminované rovnakým
spôsobom ako nerealizované zisky, ale iba v takom rozsahu, v akom nie je dôkaz o znehodnotení investície.
iii.

Podnikové kombinácie

Pri podnikových kombináciách, pri ktorých Skupina získava kontrolu, sa uplatňuje obstarávacia (akvizičná)
metóda. Poskytnutá protihodnota pri obstaraní sa vo všeobecnosti oceňuje reálnou hodnotou, podobne ako
obstarané čisté aktíva. Vykázaný goodwill sa každoročne testuje na znehodnotenie. Zisk z výhodnej kúpy sa
vykáže vo výkaze ziskov a strát hneď. Náklady súvisiace s obstaraním (transakčné náklady) sa vykážu ako náklad
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v tom období, v ktorom vznikli, okrem nákladov, ktoré sa týkajú vydania dlhových cenných papierov a cenných
papierov predstavujúcich podiel na vlastnom imaní.
Súčasťou poskytnutej protihodnoty nie sú čiastky, ktoré sa týkajú vysporiadania vzťahov existujúcich pred
podnikovou kombináciou. Tieto čiastky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.
Podmienená protihodnota sa oceňuje reálnou hodnotou ku dňu obstarania. Ak sa povinnosť zaplatiť podmienenú
protihodnotu, spĺňajúca definíciu finančného nástroja klasifikuje ako vlastné imanie, potom sa podmienená
protihodnota nepreceňuje a jej vysporiadanie sa účtuje do vlastného imania. Inak sa následné zmeny reálnej
hodnoty podmienenej protihodnoty vykážu vo výkaze ziskov a strát.
Ak sa vyžaduje, aby sa prísľuby alebo nahradzujúce prísľuby na základe podielov (share-based payment awards
or replacement awards) vymenili za prísľuby držané zamestnancami obstarávaného subjektu, potom je hodnota
nahradzujúcich prísľubov obstarávateľa (celá alebo jej časť) súčasťou ocenenia poskytnutej protihodnoty pri tejto
podnikovej kombinácii. Vychádza sa pritom z porovnania trhovej hodnoty nahradzujúcich prísľubov s trhovou
hodnotou prísľubov obstarávaného subjektu, a z rozsahu, v akom sa nahradzujúce prísľuby vzťahujú k službám
poskytnutým ešte pred kombináciou.
iv.

Nekontrolujúce podiely

Nekontrolujúce podiely sa ku dňu ich nadobudnutia oceňujú proporcionálne podielom na čistých aktívach dcérskej
spoločnosti.
Zmeny vlastníckeho podielu materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu
kontroly dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou, sa účtujú ako transakcie s vlastným imaním.
v.

Strata kontroly dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou

Ak materská spoločnosť stratí kontrolu nad dcérskou spoločnosťou, materská spoločnosť ukončí vykazovanie
aktív a záväzkov bývalej dcérskej spoločnosti z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii; vykáže zisk alebo
stratu spojenú so stratou kontroly, ktoré možno pripísať predchádzajúcemu kontrolnému podielu a vykáže
akékoľvek investície ponechané v bývalej dcérskej spoločnosti v ich reálnej hodnote v čase straty ovládania.
b) Cudzia mena
i. Transakcie v cudzej mene
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia
transakcie. Peňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sú prepočítané na euro kurzom cudzej meny platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Nepeňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene, ktoré sú ocenené v historických cenách, sú prepočítané
kurzom cudzej meny platným v deň uskutočnenia transakcie. Nepeňažné položky majetku a záväzkov v cudzej
mene, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotu, sa prepočítajú na euro kurzom cudzej meny platným v deň určenia
reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely z prepočtu cudzej meny sa vykazujú vo výsledku hospodárenia bežného
účtovného obdobia.
ii. Prevádzky v zahraničí
Majetok a záväzky prevádzok v zahraničí vrátane goodwillu a úprav reálnych hodnôt vzniknutých pri akvizícii sú
prepočítané na euro kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Náklady a výnosy
prevádzok v zahraničí sú prepočítané na euro kurzom platným ku dňu uskutočnenia transakcie. V prípade, že sa
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kurz eura významne nemení, na prepočet nákladov a výnosy prevádzok v zahraničí sa použije priemerný kurz za
účtovné obdobie.
Kurzové rozdiely vzniknuté z prepočtu cudzích mien sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku hospodárenia
ako samostatná položka vo vlastnom imaní. Ak sa prevádzka v zahraničí vyradí, úplne alebo čiastočne, príslušná
časť tejto položky vlastného imania sa preúčtuje do výsledku hospodárenia ako súčasť zisku alebo straty
z vyradenia.
Ak vyrovnanie peňažnej položky pohľadávky alebo záväzku voči prevádzke v zahraničí nie je ani plánované, ani
nie je pravdepodobné, že k nemu dôjde v dohľadnej budúcnosti, kurzové zisky a straty vyplývajúce z tejto
peňažnej položky pohľadávky alebo záväzku sa považujú za súčasť čistej investície do zahraničnej prevádzky
a sú vykazované v ostatných súčastiach komplexného výsledku ako samostatná položka vlastného imania.
c) Derivátové finančné nástroje
Skupina používa derivátové finančné nástroje na zabezpečenie proti úrokovým rizikám z finančných aktivít. V
súlade s finančnou politikou Skupina nedrží ani nevydáva finančné deriváty za účelom obchodovania s nimi. Avšak
žiadne deriváty nespĺňajú kritériá účtovania finančného zabezpečenia, účtujú sa ako nástroje obchodovania.
Deriváty sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne po prvotnom vykázaní sa deriváty oceňujú reálnou
hodnotou. Zisk alebo strata z precenenia na reálnu hodnotu sa vykazuje vo výsledku hospodárenia ako súčasť
finančných nákladov, netto. Všetky vzniknuté náklady priraditeľné k transakciám s derivátmi sa vykazujú vo
výsledku hospodárenia toho obdobia, v ktorom vznikli.
Spôsob určenia reálnej hodnoty derivátov je uvedený v účtovnej zásade t) v.
d) Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
i.

Vlastný majetok

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú ocenené obstarávacími cenami zníženými o oprávky (pozri nižšie) a o straty zo
zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady bod j)). Ocenenie majetku vytvoreného vlastnou činnosťou zahŕňa náklady
na materiál, priame mzdové náklady, a ak je to relevantné, aj prvotný odhad nákladov na demontáž a odstránenie
majetku a na uvedenie miesta jeho umiestnenia do pôvodného stavu, a primeraný podiel výrobnej réžie.
Náklady na úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného
majetku, sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.
Ak položky nehnuteľností, strojov a zariadení majú rôznu dobu použiteľnosti, potom sú účtované ako samostatné
položky nehnuteľností, strojov a zariadení.
ii.

Najatý majetok (IFRS 16)

Pri uzavretí zmluvy Spoločnosť vyhodnocuje, či zmluva obsahuje nájom. Zmluva predstavuje nájomnú zmluvu
respektíve obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie daného majetku počas určitého obdobia za
protihodnotu. Spoločnosť považuje zmluvu za nájom, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
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-

existuje identifikovaný majetok, či už explicitne alebo implicitne, a
nájomca získa v podstate všetky ekonomické úžitky z používania identifikovaného majetku, a
nájomca má právo riadiť používanie identifikovaného majetku.

Táto účtovná metóda sa použije pre zmluvy uzavreté po 1. januári 2019.
Spoločnosť uplatnila výnimku a aplikovala nový štandard IFRS 16 na všetky zmluvy, ktoré uzatvorila pred 1.
januárom 2019 a identifikovala ich ako nájmy podľa IAS 17 a IFRIC 4 (grandfather the definition of lease on
transition). To znamená, že nanovo neposudzuje lízingové zmluvy, ktoré boli vyhodnotené ako lízing podľa IAS
17, či spĺňajú novú definíciu lízingu podľa IFRS 16.
Pri prvotnom vykázaní a následnom precenení lízingovej zmluvy, ktorá obsahuje lízingovú a ne-lízingovú zložku,
Spoločnosť priradí zmluvne dohodnutú protihodnotu na každú lízingovú zložku pomerne na základe ich hodnoty
v prípade, ak by boli dohodnuté samostatne, a na základe celkovej hodnoty ne-lízingových zložiek, ak by boli
dohodnuté samostatne. Spoločnosť účtuje samostatne o lízingových a ne-lízingových zložkách pri nájmoch
pozemkov a nehnuteľností, pozri účtovnú zásadu f) pre viac informácií.
iii.

Najatý majetok (IAS 17 – porovnateľné obdobie)

Prenájom za podmienok, pri ktorých Skupina prevezme všetky podstatné riziká a úžitky charakteristické pre
vlastníctvo daného majetku, sa klasifikuje ako finančný prenájom. Pri prvotnom vykázaní sa prenajatý majetok
oceňuje sumou, ktorá sa rovná reálnej hodnote alebo súčasnej hodnote minimálnych leasingových splátok, podľa
toho, ktorá je nižšia. Po prvotnom vykázaní sa majetok zaúčtuje v súlade s účtovnými postupmi platnými pre tento
druh majetku.
Iný druh prenájmu sa klasifikuje ako operatívny prenájom a takýto majetok sa nevykazuje vo výkaze finančnej
pozície Skupiny. Platby na základe operatívneho prenájmu sa vykazujú vo výsledku hospodárenia rovnomerne
počas dohodnutej doby nájmu.
iv.

Následné náklady

Skupina vykazuje ako súčasť účtovnej hodnoty príslušnej položky nehnuteľností, strojov a zariadení náklady na
výmenu takejto položky v čase ich vzniku, ak je pravdepodobné, že z danej položky budú Skupine plynúť
ekonomické úžitky a tieto náklady sa dajú spoľahlivo oceniť. Náklady na opravy alebo údržbu nehnuteľností,
strojov a zariadení, ktoré vznikli v súvislosti s obnovením alebo udržaním očakávaných ekonomických úžitkov
z majetku, sa vykazujú ako náklady v tom období, v ktorom vznikli.
v.

Odpisy

Odpisy sú vykázané vo výsledku hospodárenia na rovnomernom základe počas odhadovanej doby použiteľnosti
jednotlivých položiek nehnuteľností, strojov a zariadení okrem dopravných prostriedkov, ktoré sú odpisované
degresívnou metódou. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol
majetok uvedený do užívania. Pozemky a obstarávaný dlhodobý majetok sa neodpisujú. Odhadované doby
použiteľnosti sú nasledovné:

•
•
•

Budovy
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

10 - 50 rokov
4 - 15 rokov
4 - 8 rokov

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

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

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

•
•
•
•

technologický pokrok,
významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými
výsledkami,
významné zmeny v spôsobe užitia majetku Skupiny alebo celkovej zmeny stratégie Skupiny,
zastaranosť produktov.

Ak Skupina zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku, účtovná
hodnota majetku prevyšuje jeho návratnú hodnotu, zníženie hodnoty majetku Skupina určí na základe odhadov
projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku vrátane jeho
prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak analýzy
nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa podmienky v budúcnosti zmenia.
e) Nehmotný majetok
i.

Vlastný majetok

Nehmotný majetok obstaraný Skupinou má určitú dobu použiteľnosti a oceňuje sa obstarávacou cenou zníženou o
oprávky a straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady bod j)). Goodwill sa oceňuje obstarávacou cenou a
každoročne sa preveruje zníženie jeho hodnoty.
ii.

Následné náklady

Následné náklady sa vykazujú ako nehmotný majetok len vtedy, ak zvýšia budúce ekonomické úžitky obsiahnuté
v položke nehmotného majetku, ktorého sa týkajú. Všetky ostatné náklady sa vykazujú ako náklad vo výsledku
hospodárenia v tom období, v ktorom vznikli.
iii.

Odpisy

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

•
•
•

Softvér
Oceniteľné práva (zmluvy so zákazníkmi)
Licencie

2 - 5 rokov
3 – 15 rokov
7 – 20 rokov

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a účtovné hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa potrebné úpravy.
Doba odpisovania pre oceniteľné práva bola stanovaná podľa zostatkovej dĺžky príslušných zmlúv so zákazníkmi.
Doba odpisovania pre licencie bola stanovaná podľa zostatkovej platnosti príslučných licencií. Skupina pokladá
neistotu ohľadne uvedených odpisových dôb za nevýznamnú.
Goodwill sa neodpisuje, ale sa preveruje na zníženie hodnoty, a to ročne alebo častejšie, ak udalosti alebo zmeny
v okolnostiach indikujú, že by mohol byť znehodnotený.
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iv.

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

Posúdenie zníženia hodnoty nehmotného majetku je vykonané podobným spôsobom ako posúdenie zníženia
hodnoty hmotného majetku ako je popísané v účtovnej zásade d) vi. vyššie.
f)

Leasing

Spoločnosť vykáže právo na využívanie majetku a záväzok z nájmu na začiatku nájmu. Počiatočná hodnota práva
na používanie majetku sa stanoví ako súčet počiatočnej hodnoty záväzku z nájmu, platieb nájomného
uskutočnených pred alebo v deň začatia nájmu, počiatočných priamych nákladov na strane nájomcu ponížených
o akékoľvek obdržané lízingové stimuly. Spoločnosť má z titulu nájmov záväzky na demontáž alebo na uvedenie
predmetu nájmu do pôvodného stavu po ukončení doby nájmu a preto na ne tvorí rezervy v zmysle IAS 37 opísané
v časti 3.
Pri stanovení doby nájmu sa predovšetkým posudzuje dĺžka dohodnutej doby nájmu ako aj možnosti jej
predčasného ukončenia resp. možnosti predĺženia zmluvy. Pri posudzovaní pravdepodobnosti uplatnenia
možnosti predĺženia respektíve predčasného ukončenia doby nájmu Spoločnosť berie do úvahy všetky relevantné
skutočnosti a okolnosti, ktoré poskytujú ekonomické podnety na uplatnenie (neuplatnenie) týchto možností. Doba,
o ktorú je možné zmluvu predĺžiť (respektíve doba, ktorá nasleduje po možnosti zmluvu predčasne ukončiť), sa
zahrnie do doby nájmu iba v prípade, že si je Spoločnosť dostatočne istá, že predĺženie bude uplatnené.
Právo na používanie majetku sa odpisuje rovnomerne počas doby nájmu od začatia nájmu až po jeho ukončenie.
V prípade, ak nájom zahŕňa prevod vlastníctva alebo kúpnu opciu, sa právo na používanie majetku odpisuje
rovnomerne počas doby použiteľnosti majetku. Odpisovať sa začína dňom začatia nájmu. Posúdenie možného
znehodnotenia práva na používanie majetku sa uskutočňuje podobným spôsobom ako posúdenie zníženia
hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení, ako je opísané v účtovnej zásade d) vi. vyššie.
Záväzok z nájmu sa prvýkrát oceňuje v deň sprístupnenia najatého majetku nájomcovi (deň začiatku nájmu).
Záväzky z lízingu sa prvotne oceňujú v súčasnej hodnote lízingových splátok počas doby nájmu, ktoré neboli
zaplatené k dátumu počiatočného ocenenia s použitím diskontnej sadzby, ktorú predstavuje prírastková
výpožičková miera nájomcu („the incremental borrowing rate“). Prírastková výpožičková miera nájomcu bola
stanovená na základe dostupných finančných informácií týkajúcich sa Spoločnosti. Následné precenenie
lízingového záväzku sa vykoná v prípade, že dôjde k zmene podmienok zmluvy (napr. zmena doby nájmu z
dôvodu uplatnenia možnosti na predĺženie prípadne predčasné ukončenie zmluvy, zmena platby za nájom na
základe zmeny indexu alebo sadzby používanej pri stanovení platieb, zmena posúdenia pravdepodobnosti
uplatnenia kúpnej opcie atď.). Akékoľvek následné prehodnotenie záväzku z nájmu bude mať vplyv aj na ocenenie
práva na používanie majetku. Ak by to viedlo k zápornej hodnote práva na používanie majetku, zostávajúci vplyv
sa vykáže s vplyvom na výsledok hospodárenia (takže výsledné právo na používanie majetku bude vykázané v
nulovej hodnote). Počas účtovného obdobia Spoločnosť neúčtovala o precení lízingového záväzku z dôvodu
vyššie uvedených zmien.
Spoločnosť uplatnila voliteľnú výnimku a nevykazuje právo na používanie majetku ani záväzok z nájmu pri
nájomných zmluvách, v ktorých je hodnota najatého majetku jednoznačne nižšia ako 5 000 EUR. Pri určení
predpokladanej hodnoty majetku sa vychádza z predpokladu, že ide o nový majetok. Ak nie je možné spoľahlivo
určiť hodnotu majetku, voliteľná výnimka sa pre takýto nájom neaplikuje.
Spoločnosť vo výkaze finančnej pozície vykazuje právo na používanie majetku v rámci dlhodobého hmotného
majetku, strojov a zariadení a záväzky z nájmu v rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov. Ďalej Spoločnosť
vo výkaze peňažných tokov vykázala transakcie súvisiace s nájmom nasledovne:
•

platby za istinu týkajúcu sa záväzkov z nájmu v rámci tokov z finančných činností,
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•
•

platby za úroky týkajúce sa záväzkov z nájmu v rámci tokov z prevádzkovej činnosti (uplatňujú sa tu
požiadavky na zaplatený úrok v súlade s IAS 7),
platby za krátkodobý nájom, nájom drobného majetku a platby variabilných častí nájomného, ktoré nie sú
zahrnuté do ocenenia záväzkov z nájmu v rámci tokov z prevádzkovej činnosti.
g) Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou, následne sa oceňujú
amortizovanými nákladmi použitím metódy efektívnej úrokovej miery, zníženými o straty zo zníženia hodnoty.
h) Zásoby
Zásoby sú ocenené obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou, podľa toho, ktorá je nižšia. Čistá
realizačná hodnota je odhadovaná predajná cena pri bežnom podnikaní znížená o odhadované náklady na
dokončenie a odhadované náklady na uskutočnenie predaja.
Zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom a zahŕňajú náklady spojené s obstaraním a ostatné náklady
spojené s uvedením zásob do ich súčasného miesta a stavu.
Hodnota zásob sa upravuje o zníženie ich hodnoty.
i)

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov zahŕňajú peniaze v hotovosti a peniaze na účtoch
v bankách. Kontokorentné úvery, ktoré sú splatné na požiadanie a sú súčasťou riadenia likvidity Skupiny, sú
vykazované vo výkaze finančnej pozície v rámci Úverov a pôžičiek v rámci obežných záväzkov. Vo výkaze
peňažných tokov sú vykazované ako peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov.
j)

Zníženie hodnoty

Finančný majetok
Skupina posudzuje zníženie hodnoty vo výške rovnajúcej sa celoživotným očakávaným kreditným stratám (ďalej
„ECL“).
Pri stanovení, či sa kreditné riziko finančného majetku výrazne zvýšilo od počiatočnej úrovne a pri odhade ECL,
Skupina posudzuje počas celej životnosti finančného majetku primerané a preukázateľné informácie, ktoré sú
relevantné a dostupné bez neprimeraných nákladov alebo úsilia. Zahŕňa to kvantitatívne aj kvalitatívne informácie
a analýzy založené na historických skúsenostiach Skupiny a hodnotení rizika vrátane informácií o budúcnosti.
Skupina predpokladá, že kreditné riziko finančného majetku sa výrazne zvýšilo, ak je tento po splatnosti dlhšie
ako 120 dní.
Celoživotné očakávané kreditné straty sú ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných prípadov zlyhania počas
očakávanej životnosti finančného nástroja. Maximálne posudzované obdobie pri odhadovaní ECL je maximálne
zmluvné obdobie, počas ktorého je Skupina vystavená kreditnému riziku.
Meranie ECL
ECL sú pravdepodobnosťou vážený odhad kreditných strát. Kreditné straty sú ocenené ako súčasná hodnota všetkých
strát hotovosti (t.j. rozdiel medzi peňažnými tokmi, ktoré sú v súlade so zmluvou, a peňažnými tokmi, ktoré Skupina
očakáva, že dostane).
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ECL nie sú diskontované, pretože neobsahujú žiadny významný finančný komponent.
Všetky straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú vo výsledku hospodárenia.
Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak zrušenie možno objektívne priradiť k udalosti, ktorá nastane po vykázaní straty zo
zníženia hodnoty. V prípade finančného majetku oceneného amortizovanými nákladmi sa zrušenie vykáže vo výsledku
hospodárenia.
Nefinančný majetok
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Skupiny, iného ako
nehnuteľností, strojov a zariadení (pozri účtovné zásady bod d) iv.), nehmotného majetku (pozri účtovné zásady bod
e) iv), zásob (pozri účtovné zásady bod h) a odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovné zásady bod q) posudzovaná
z hľadiska možnosti existencie indikátorov zníženia hodnoty tohto majetku. Ak takéto indikátory existujú, odhadne sa
návratná hodnota daného majetku.
Zníženie hodnoty sa vykáže vždy, keď účtovná hodnota majetku, resp. jednotky generujúcej peňažné prostriedky,
prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Jednotka generujúca peňažné prostriedky je najmenšia identifikovateľná skupina
majetku zabezpečujúca príjem peňažných prostriedkov, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od príjmov peňažných
prostriedkov z ostatného majetku a skupín majetku.
Zníženie hodnoty vykázané s ohľadom na jednotku generujúcu peňažné prostriedky je alokované najprv ako zníženie
účtovnej hodnoty goodwillu priradeného jednotke generujúcej peňažné prostriedky (alebo skupine jednotiek) a potom
ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku v jednotke (skupine jednotiek) proporčne.
Návratná hodnota ostatného majetku je reálna hodnota znížená o náklady na predaj alebo hodnota v používaní, podľa
toho, ktorá je vyššia. Pri určení hodnoty v používaní sa očakávané budúce peňažné toky odúročia na ich súčasnú hodnotu
použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové posúdenie budúcej hodnoty peňazí a riziká
vzťahujúce sa na daný majetok. Pre majetok, ktorý negeneruje do veľkej miery samostatné peňažné toky, sa návratná
hodnota určuje pre skupinu jednotiek generujúcich hotovosť, do ktorej tento majetok patrí.
Straty zo zníženia hodnoty ostatného majetku vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa vyhodnocujú ku každému dňu,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje s cieľom zistiť, či existujú faktory, ktoré by naznačovali, že sa strata znížila alebo
prestala existovať. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie návratnej
hodnoty.
Strata zo zníženia hodnoty sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši účtovnú hodnotu, ktorá
by bola stanovená , ak by nebola vykázaná strata zo zníženia hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa nezruší pri goodwille.
k) Ukončené činnosti
Ukončená činnosť je zložka podnikania Skupiny, ktorá predstavuje samostatnú významnú oblasť podnikania
alebo geografickú oblasť, v ktorej činnosti prebiehajú, ktorá sa vyradila alebo je držaná na predaj, alebo je to
dcérska účtovná jednotka, ktorá sa obstarala výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Klasifikácia ako ukončená
činnosť sa uskutoční pri vyradení alebo vtedy, ak sa splnia podmienky na klasifikáciu ako držaný na predaj, podľa
toho, čo nastane skôr. Keď sú činnosti klasifikované ako ukončené činnosti, porovnateľné údaje vo výkaze
komplexného výsledku hospodárenia sa vykážu tým spôsobom, ako by tieto činnosti boli klasifikované ako
ukončené činnosti od začiatku porovnateľného účtovného obdobia.
l)

Úvery a pôžičky

Úročené úvery a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou zníženou o súvisiace transakčné náklady.
Následne sa úročené úvery a pôžičky oceňujú vo výške amortizovaných nákladov, pričom rozdiel medzi hodnotou,
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v ktorej sa úvery splatia a obstarávacími nákladmi, sa vykáže vo výsledku hospodárenia metódou efektívnej
úrokovej miery počas doby trvania úverového vzťahu.
m) Rezervy
Rezerva sa vykáže vo výkaze finančnej pozície, ak má Skupina v dôsledku minulej udalosti existujúci právny alebo
implicitný záväzok, ktorý možno spoľahlivo odhadnúť a je pravdepodobné, že splnenie daného záväzku bude viesť
k úbytku ekonomických úžitkov v budúcnosti. Pri určení hodnoty rezerv sa očakávané budúce peňažné toky
odúročia na ich súčasnú hodnotu použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové
posúdenie hodnoty peňazí a ak je to vhodné, riziká vzťahujúce sa na daný záväzok.
n)

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne sa oceňujú
amortizovanými nákladmi.
o) Výnosy
Výnosy zahŕňajú predovšetkým výnosy z poskytovania satelitných sietí, rádia a TV vysielania a poskytovania
iných telekomunikačných služieb.
Všetky prijaté protihodnoty od zákazníkov na základe zmlúv o poskytovaní služieb sa vykazujú proporcionálne v
reálnej hodnote prijatej protihodnoty alebo pohľadávky, počas celej doby trvania príslušných zmlúv, vrátane
akýchkoľvek bezplatných období, ktoré môžu byť zahrnuté v zmluve.
Ak vymožiteľnosť protihodnoty od zákazníka nie je pravdepodobná (t.j. manažment posúdi, že vymožiteľnosť
protihodnoty, ktorú je zákazník Skupine dlžný, už nie je dlhšia považovaná za pravdepodobnú), potom sa výnosy
nebudú vykazovať proporcionálne, ale vykážu sa až po prijatí protihodnoty od zákazníka v hotovosti.
Protihodnoty od zákazníkov prijaté na základe zmlúv o poskytovaní služieb vo forme preddavkov sa vykazujú vo
výkaze finančnej pozície. Pre významné preddavky sa úrok z prijatej sumy časovo a vecne vykazuje s použitím
efektívnej úrokovej miery v čase prijatia preddavku. Nevyfakturovaná časť vykázaných výnosov sa zverejňuje v
časti pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky, príslušne rozdelené na krátkodobú a dlhodobú časť.
Viac informácií je uvedených v bode 18.
p)

Finančné náklady a finančné výnosy

Finančné náklady a finančné výnosy zahŕňajú najmä:

•
•
•
•
•

nákladové úroky z úverov a pôžičiek počítané metódou efektívnej úrokovej miery (okrem tých, ktoré sú priamo
priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného majetku),
výnosové úroky z investovaných prostriedkov,
úrokové náklady z odúročenia rezerv;
zisky a straty z precenenia derivátov na ich reálnu hodnotu a
kurzové zisky a straty.

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia na báze časového rozlíšenia metódou efektívnej
úrokovej sadzby.
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q) Daň z príjmov
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmov sa vykazuje vo výsledku hospodárenia okrem
prípadu, kedy sa týka položiek vykazovaných priamo vo vlastnom imaní alebo v ostatných súčastiach
komplexného výsledku, kedy sa vykazuje vo vlastnom imaní alebo v ostatných súčastiach komplexného výsledku
hospodárenia.
Splatná daň z príjmov je očakávaný daňový záväzok zo zdaniteľných príjmov za rok s použitím sadzby dane
platnej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo sadzby dane, o ktorej sa predpokladá, že bude
platiť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a úprav daňového záväzku z minulých rokov.
Odložená daň je vypočítaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov pre účely
finančného výkazníctva a ich daňovou základňou. Odložená daň sa nepočíta z dočasných rozdielov, ktoré vznikajú
pri prvotnom vykázaní majetku alebo záväzkov v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase
transakcie táto neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk. Odložená daň sa počíta podľa sadzby dane, o ktorej sa
predpokladá, že sa bude uplatňovať na dočasné rozdiely v čase, kedy dôjde k vyrovnaniu ich vplyvu, podľa
zákonov alebo návrhu zákonov, ktoré boli prijaté do dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
O odloženej daňovej pohľadávke z nevyužitých daňových strát, daňových úľav a odpočítateľných dočasných
rozdielov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému bude možné vyrovnať
dočasné rozdiely, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že súvisiaca daňová výhoda bude
uplatnená.
r)

Zamestnanecké požitky

Krátkodobé zamestnanecké požitky sa nediskontujú a vykazujú sa ako náklad v tom období, v ktorom
zamestnanec poskytol súvisiacu službu. Rezerva sa vykazuje vo výške, v ktorej sa očakáva vyplatenie
krátkodobých peňažných odmien, ak má Skupina existujúci právny alebo implicitný záväzok vyplatiť túto sumu
ako dôsledok služby poskytnutej zamestnancom v minulosti a tento záväzok možno spoľahlivo oceniť.
s) Dotácie zo štátneho rozpočtu
Dotácie zo štátneho rozpočtu sa prvotne vykážu vo výkaze finančnej pozície, ak existuje primeraná istota, že
dotácie budú prijaté a že Skupina bude spĺňať podmienky, ktoré sú s nimi spojené.
Dotácie na úhradu nákladov Skupiny sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výsledku
hospodárenia sa rozpúšťajú ako výnosy z prevádzkovej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením
nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení sa prvotne vykazujú ako výnosy budúcich období a do
výsledku hospodárenia sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti s uplatňovaním odpisov z majetku, na
obstaranie ktorého boli poskytnuté.
t)

Určenie reálnej hodnoty

Reálna hodnota pre účely oceňovania a/alebo zverejňovania je určená na základe nasledovných metód:
i. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
Reálna hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení obstaraných v rámci podnikových kombinácií je založená na
trhových hodnotách. Trhová hodnota majetku je odhadovaná hodnota, za ktorú by mohol byť majetok vymenený
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ku dňu ocenenia v nezávislej transakcii po vhodnom marketingu medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi
stranami. Reálna hodnota strojov, zariadení a inventáru je založená na trhovom princípe a nákladovom princípe
použitím kótovaných trhových cien pre podobné položky ak je to možné, resp. použitím reprodukčnej obstarávacej
ceny, kde je to vhodné.
ii. Nehmotný majetok
Reálna hodnota nehmotného majetku sa stanovuje na základe diskontovaných peňažných tokov očakávaných
z používania a prípadného predaja majetku.
iii. Zásoby
Reálna hodnota zásob získaných v podnikovej kombinácii sa stanovuje na základe odhadovanej predajnej ceny
v bežnom podnikaní zníženej o odhadované náklady na ich dokončenie a predaj, a o primerané ziskové rozpätie
za úsilie dokončiť a predať zásoby.
iv. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok je odhadovaná ako súčasná hodnota
budúcich peňažných tokov diskontovaná trhovou úrokovou mierou k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Táto reálna hodnota sa určuje pre účely zverejnenia.
v. Deriváty
Reálna hodnota úrokových opcií a úrokových swapov je stanovená na základe kotácií brokera. Primeranosť týchto
kotácií Skupina overuje použitím oceňovacieho modelu. Volatilita použitá v tomto modeli sa získava z verejne
dostupných zdrojov (Reuters).
vi. Úvery a pôžičky
Reálna hodnota úverov a pôžičiek je odhadovaná ako súčasná hodnota budúcich peňažných tokov diskontovaná
trhovou úrokovou mierou k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Táto reálna hodnota sa určuje pre
účely zverejnenia.
u) Uplatnenie nových štandardov a interpretácií (účinné od roka 2020)
Nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie aplikované v období začínajúcom 1. januára 2020 alebo
neskôr nemajú vplyv na účtovnú závierku.
v) Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte neboli aplikované
Niektoré nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie zatiaľ nie sú účinné pre finančné obdobie
začínajúce 1. januára 2020 alebo neskôr a neboli použité pri zostavovaní tejto konsolidovanej účtovnej závierky.
Neočakáva sa, že niektoré z týchto vyhlásení bude mať vplyv účtovnú záverku Skupiny. Skupina plánuje aplikovať
štandardy, keď nadobudnú účinnosť.

5.

Dcérske spoločnosti

Postupy účtovania sú uvedené v bode 4.a).
Dcérske spoločnosti vrámci Skupiny sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
24

Towercom, a.s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020

Spoločnosť

Towercom ČR, a.s.

ANTENA PLUS,
a.s.

TELECOM CORP.,
a.s.

AVIS s.r.o.

Česká republika

Slovensko

Slovensko

Slovensko

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

67 %

Názov

Vlastnícke podiely v 2020

Miesto výkonu činnosti

Vlastnícke podiely v 2019

25

67 %

Towercom, a.s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020
6. Podnikové kombinácie
Spoločnosť 1. januára 2018 obstarala dcérsku spoločnosť AVIS s.r.o., v ktorej vlastní podiel 67 %. Dcérska
spoločnosť je zahrnutá v tejto konsolidovanej účtovnej závierke.
Poskytnuté plnenie
1 January 2018

Plnenie v hotovosti

419

Reálna hodnota prevedeného plnenia ku dňu obstarania celkom

419

Identifikovateľný nadobudnutý majetok a prevzaté záväzky
v tisícoh EUR

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
Licencie
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Úvery a pôžičky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

359
86
150
129
(55)
(86)
583

Goodwill
Goodwill nadobudnutý v podnikovej kombinácii sa vykazuje nasledovne:
v tisícoch EUR

Prevedené plnenie
Reálna hodnota identifikovateľného nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov
Nekontrolujúce podiely
Podiel pripadajúci materskej spoločnosti (67%)
Goodwill
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7.

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

v tisícoch EUR

Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2019
Obstaranie prostredníctvom
podnikovej kombinácie
Obstarania
Presuny
Úbytky
Stav k 31. decembru 2019

Pozn.

Pozemky

Budovy

Stroje Obstarávaný
a zariadeni
hmotný
a a ostatné
majetok

Právo na
používanie

Celkom

4 470
10

70 704
331

26 004
4 000

2 737
5 519

2 905
44

106 820
9 904

10
(34)
4 446

331
351
(275)
71 111

4 000
1 252
(3 596)
27 660

5 519
(1 603)
6 653

44
(163)
2 786

9 904
(4 068)
112 656

4 446
(751)
3 696

71 111
826
789
(1 115)
71 611

27 660
2 865
3 586
(3 965)
30 146

6 653
4 163
(4 375)
6 441

2 786

112 656
7 854

(4)
2 782

(5 836)
114 684

Oprávky a opravné položky
Stav k 1. januáru 2019
Odpisy
Úbytky
Stav k 31. decembru 2019

-

10 835
2 712
(210)
13 337

10 793
5 269
(3 042)
13 020

-

486
(13)
473

21 628
8 467
(3 265)
26 830

Stav k 1. januáru 2020
Odpisy
Úbytky
Stav k 31. decembru 2020

-

13 337
2 233
15 570

13 020
1 130
(734)
13 418

-

473
475
948

26 830
3 783
(734)
29 934

Účtovná hodnota
k 1. januáru 2019
k 31. decembru 2019

4 470
4 446

59 869
57 774

15 202
14 640

2 737
6 653

2 905
2 313

85 164
85 826

k 1. januáru 2020

4 446

57 774

14 640

6 653

2 313

85 826

k 31. decembru 2020

3 696

56 041

16 728

6 441

1 834

84 750

Prvotné vykázanie
Stav k 1. januáru 2020
Obstarania
Presuny
Úbytky
Stav k 31. decembru 2020

K 31. decembru 2020 bola obstarávacia cena nehnuteľností, strojov a zariadení s nulovou účtovnou zostatkovou
hodnotou 11 023 tisíc EUR (2019: 7 815 tisíc EUR).
Poistenie
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú poistené pre prípad škody do výšky 188 816 tisíc EUR (2019:
185 558 tisíc EUR).

27

Towercom, a.s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020
Záložné právo
K 31. decembru 2020 nebolo zriadené žiadne záložné právo na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. (2019: nebolo
zriadené žiadne záložné právo na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia).

8. Nehmotný majetok
Goodwill

Oceniteľné
práva

Licencie

Obstarávacia cena
Stav k 1. januáru 2019
Obstarania
Presuny
Úbytky
Stav k 31. decembru 2019

64 680
64 680

60 260
(10 234)
50 026

5 785
204
5 989

956
431
75
(101)
1 361

75
538
(75)
538

131 756
1 173
(10 335)
122 594

Stav k 1. januáru 2020
Obstarania
Presuny
Úbytky

64 680
-

50 026
30
(161)

5 989
-

1 361
80
-

538
42
-

122 594
152
(161)

Stav k 31. decembru 2020

64 680

49 895

5 989

1 441

580

122 585

Oprávky a opravné položky
Stav k 1. januáru 2019
Odpisy
Úbytky
Stav k 31. decembru 2019

-

29 028
6 831
(10 234)
25 625

2 101
623
2 724

604
215
(35)
784

-

31 733
7 669
(10 269)
29 133

Stav k 1. januáru 2020
Odpisy
Úbytky

-

25 625
4 881
-

2 724
577
-

784
240

-

29 133
5 698
-

Stav k 31. decembru 2020

-

30 506

3 301

1 024

-

34 831

Účtovná hodnota
k 1. januáru 2019

64 680

31 232

3 684

352

75

100 023

k 31. decembru 2019

64 680

24 401

3 265

577

538

93 461

k 1. januáru 2020
k 31. decembru 2020

64 680
64 680

24 401
19 389

3 265
2 688

577
417

538
580

93 461
87 754

v tisícoch EUR

Pozn.

Softvér Obstarávaný
nehmotný
majetok

Celkom

K 31. decembru 2020 náklady obstarávania nehmotného majetku s nulovou účtovnou zostatkovou hodnotou boli
315 tisíc EUR (2019: 607 tisíc EUR).
Záložné právo
K 31. decembru 2020 nebolo zriadené žiadne záložné právo na nehmotný majetok (2019: žiadne).
Oceniteľné práva
Oceniteľné práva pozostávajú zo zmlúv s televíznymi a rozhlasovými stanicami. Informácie o zostatkovej
životnosti a hodnote zmluv sú nasledovné:
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Zmluva s

Obstarávacia
cena

Zostatková
životnosť

Ročný odpis

Čistá účtovná
hodnota

Zákazník 1

50 026

2024

4 882

19 519

Spolu

50 026

4 882

19 519

9. Zásoby
v tisícoch EUR

Materiál
Tovar

31. decembra 2020

31. decembra 2019

269
71
631

278
75
353

K 31. decembru 2020 nebolo na zásoby zriadené žiadne záložné právo (2019: nebolo zriadené).
Skupina vytvorila opravnú položku k materiálu vo výške 3 tisíc EUR (k 31. decembru 2019: 3 tisíc EUR). Opravná
položka sa týka pomaly obrátkového materiálu a jej tvorba bola vykázaná v položke Náklady predaja.

10. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
v tisícoch EUR

Finančný majetok
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Znížené o opravnú položku k pohľadávkam
Finančný majetok celkom
Nefinančný majetok
Poskytnuté preddavky
Poskytnuté preddavky pre nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
Náklady budúcich období
Nefinančný majetok celkom

31. decembra 2020

31. decembra 2019

7703
11
(2 829)
4 885

8 409
44
(1 455)
6 998

14
218
1 421
1 653

614
222
289
1 125

6 538

8 123

V podstate všetky pohľadávky sú vyjadrené v eurách.
Veková štruktúra finančných pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok je uvedená v nasledujúcom
prehľade:

31. decembra 2020

31. decembra 2019

Pohľadávky v lehote splatnosti

4 311

4 902

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 403

3 551

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky - brutto

7 714

8 453

v tisícoch EUR
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Opravná položka k pohľadávkam
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky - netto

(2 829)

(1 455)

4 885

6 998

Posúdenie očakávaných kreditných strát
Skupina alokuje pohľadávky obsahujúce kreditné riziko do kreditných stupňov na základe informácií, ktoré sa
považujú za určujúce pre stanovenie rizika strát (vrátane ale nie výlučne auditovanej účtovnej závierky,
manažérskeho účtovníctva a plánovaných peňažných tokov a dostupných informácií o zákazníkoch) a následne
uplatňuje úsudky o kreditnom riziku na základe predošlých skúseností. Stupne kreditného rizika sú definované na
základe kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov, ktoré slúžia ako ukazovatele rizika defaultu. Očakávaná kreditná
strata "ECL" sa vypočíta na základe stavu pohľadávok a skutočných kreditných strát za posledných sedem rokov.
Tieto sadzby sa vynásobia skalárnymi faktormi, ktoré odzrkadľujú rozdiely ekonomických podmienok vrámci
hodnoteného obdobia, počas ktorého sa zhromažďovali historické údaje, súčasných podmienok a očakávania
Skupiny ohľadom ekonomických podmienok počas očakávanej doby životnosti pohľadávok. Hodnoty skalárnych
faktorov sa určujú na základe predpokladaného vývoja HDP a priemyslu.
Informácie o expozícií voči kreditnému riziku a ECL pre pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2020 sú
uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tisícoch EUR

Účtovná hodnota

Zníženie hodnoty

Vážený priemer

3 361
1 183

52
511

1.55%
43.20%

2 396
774

1 492
774

62.27%
100.00%

7 714

2 829

31. december 2020

brutto

Skupina 1 – nízke riziko
Skupina 2 – isté riziko
Skupina 3 – stredné riziko
Skupina 4 – strata

Informácie o expozícií voči kreditnému riziku a ECL pre pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2019 sú
uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tisícoch EUR

Účtovná hodnota

Zníženie hodnoty

Vážený priemer

31. december 2019

brutto

Skupina 1 – nízke riziko
Skupina 2 – isté riziko

4 459
2 086

51
264

1,14%
12,66%

Skupina 3 – stredné riziko
Skupina 4 – strata

1 000
908

232
908

23,20%
100,00%

8 453

1 455

K 31. decembru 2020 nebolo zriadené žiadne záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky (2019: žiadne).
11. Finančné nástroje podľa kategórií
v tisícoch EUR

31. decembra 2020
Majetok podľa výkazu finančnej pozície
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
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Amortizovaná hodnota

Celkom

15 764
5 338
21 102

15 764
5 338
21 102
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v tisícoch EUR

31. decembra 2020
Záväzky podľa výkazu finančnej pozície
Úvery a pôžičky
Záväzky z nájmu
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

v tisícoch EUR

31. decembra 2019
Majetok podľa výkazu finančnej pozície
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky

v tisícoch EUR

31. decembra 2019
Záväzky podľa výkazu finančnej pozície
Úvery a pôžičky
Záväzky z nájmu
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

Amortizovaná hodnota
ostatných finančných
záväzkov

Celkom

118 708
1 858
12 142
132 708

118 708
1 858
12 142
132 708

Amortizovaná hodnota

Celkom

1 302
8 123
9 425

1 302
8 123
9 425

Amortizovaná hodnota
ostatných finančných
záväzkov

Celkom

120 044
2 327
12 764
135 135

120 044
2 327
12 764
135 135

12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
v tisícoch EUR

Bankové účty
Hotovosť
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

Účtami v bankách môže Skupina voľne disponovať.
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31. decembra 2020

31. decembra 2019

15 754
10

1 292
10

15 764

1 302
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13. Vlastné imanie
Základné imanie
Schválené a upísané základné imanie Spoločnosti je 54 410 tisíc EUR k 31. decembru 2020
(k 31. decembru 2019: 44 410 tisíc EUR). Základné imanie je plne splatené. Zvýšenie základného imania o 10 000
tis. EUR sa uskutočnilo v roku 2020 kapitalizáciou časti akcionárskej pôžičky.
Štruktúra akcionárov Spoločnosti je nasledovná:
31. decembra 2020
(tisíc EUR)

Podiel na
základnom
imaní a
hlasovacie
práva (%)

31. decembra 2019
(tisíc EUR)

Podiel na
základnom
imaní a
hlasovacie
práva (%)

ST Networks Holdings, S. a.r.l., Luxemburg

54 410

100

44 410

100

Celkom

54 410

100

44 410

100

Zákonný rezervný fond
Spoločnosť je podľa zákonných predpisov povinná tvoriť zákonný rezervný fond vo výške minimálne 10 % z
čistého zisku ročne, maximálne do výšky 20 % základného imania. K 31. decembru 2020 hodnota zákonného
rezervného fondu dosiahla hodnotu 4 656 tisíc EUR. V budúcnosti bude musieť Spoločnosť doplniť zákonný
rezervný fond o 6 226 tisíc EUR z dosiahnutých ziskov, aby tak splnila svoju zákonnú povinnosť. Zákonný rezervný
fond sa môže použiť iba na krytie strát Spoločnosti.
14. Úvery a pôžičky
v tisícoch EUR

Mena

Úrok

Splatnosť

Obežné záväzky
Kontokorentný účet
Úver od spoločníkov – časovo rozlíšený úrok

EUR
EUR

Euribor + 0,7 %
7%

2020
2020

10 263
10 263

1 599
1 599

Neobežné záväzky
Úver od spoločníkov – dlhodobá časť

EUR

2024

108 446
108 446

118 445
118 445

7%

31. decembra 2020 31. decembra 2019

Pokles dlhodobej časti akcionárskeho úveru je spôsobený kapitalizáciou sumy 10 000 tis. EUR do základného
imania spoločnosti.
Pre viac informácií týkajúcich sa vystavenia Skupiny úrokovému riziku pozri poznámku 30.
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15. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
31. decembra 2020

31. decembra 2019

Finančné záväzky
Krátkodobé finančné záväzky
Záväzky z obchodného styku
Ostatné záväzky
Záväzky voči zamestnancom
Krátkodobé finančné záväzky celkom

3 464
1 265
140
4 866

4 322
1 556
430
6 308

Nefinančné záväzky
Výnosy budúcich období
Ostatné nefinančné záväzky
Nefinančné záväzky celkom

563
1 016
1 577

570
1 062
1 632

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky celkom

6 433

7 940

v tisícoch EUR

Prehľad finančných záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov podľa jednotlivých mien je nasledovný:
v tisícoch EUR

31. decembra 2020

%

stav prepočítaný
na TEUR

31. decembra 2019

%

stav prepočítaný
na TEUR

EUR

4 851

99.69%

6 281

99,57%

CZK

1

0.02%

1

0,02%

USD

14
4 788

0.29%
100.00%

26
6 308

0,41%
100,00%

Štruktúra záväzkov podľa splatnosti
Veková štruktúra finančných záväzkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
31. decembra 2020 31. decembra 2019

v tisícoch EUR

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

421
4 445

89
6 219

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky celkom

4 866

6 308

Sociálny fond
Záväzok vyplývajúci zo sociálneho fondu je vykázaný medzi ostatnými záväzkami a jeho pohyb v priebehu
účtovného obdobia bol nasledovný:
31. decembra 2020 31. decembra 2019

v tisícoch EUR

Stav na začiatku obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Čerpanie

108
72
(36)

73
165
(130)

Stav na konci obdobia

144

108
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Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby
zamestnancov.
16. Rezervy
v tisícoch EUR

Rezerva na
likvidáciu
zariadení

Dlhodobé odmeny

Odchodné, osobné a
pracovné výročia

Celkom

Stav k 1. januáru 2019
Tvorba rezervy
Použitie rezervy
Rozpustenie rezervy

3 876
136
-

2 452
550
(914)
-

156
200
-

2 608
886
(914)
-

Stav k 31. decembru 2019
Prvotné vykázanie

4 012

2 088

356

6 456

Stav k 1. januáru 2020
Tvorba rezervy
Použitie rezervy
Rozpustenie rezervy
Stav k 31. decembru 2020

4 012
140
4 152

2 088
550
2 638

356
130
486

6 456
820
7 276

Rezerva na likvidáciu zariadení bola vykázaná k 1. januáru 2019 spolu s príslušným zvýšením dlhodobého
majetku, pozri poznámku 7. Zvýšenie rezervy predstavuje odúčtovnanie diskontu.
Rezerva na dlhodobé odmeny manažmentu bude použitá v prípade splnenia stanovených finančných cieľov
v rokoch 2020 – 2022.
Rezerva na zamestnanecké požitky súvisí s jednorazovou platbou každému zamestnancovi Skupiny, ktorá mu
bude vyplatená po dosiahnutí dôchodkového veku (odchodné). Hodnota budúcej povinnosti Skupiny súvisiaca s
týmito dlhodobými požitkami predstavuje hodnotu budúcich zamestnaneckých požitkov, ktoré prináležia
zamestnancom za ich prácu v predošlom ako aj v súčasnom období. Povinnosť je vypočítaná použitím metódy
plánovaného ročného zhodnotenia požitkov (“Projected Unit Credit Method”) a je diskontovaná na súčasnú
hodnotu použitím bezrizikovej úrokovej miery. Rezerva bude opätovne prehodnotená na konci nasledujúceho
účtovného obdobia.
Hodnota rezervy je predmetom viacerých neistôt súvisiacich s načasovaním a hodnotou peňažných tokov,
podrobnejšie informácie sú uvedené v poznámke 3.
17. Odložený daňový záväzok
Prehľad položiek, ktoré tvoria odložený daňový záväzok, je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
31. decembra 2020 31. decembra 2019

v tisícoch EUR

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
Nehmotný majetok
Opravná položka k pohľadávkam
Rezervy
Opravná položka k materiálu
Ostatné

10 842
10 957
(369)
(662)
(1)
(26)

11 465
8 672
(88)
(408)
(1)
(37)

Odložený daňový záväzok

20 742

19 603
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Prehľad pohybu odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
v tisícoch EUR

Stav k 31. decembru 2019
Stav k 31. decembru 2020
Zmena

19 603
20 742
1 137

Účtované ako náklad odloženej dane

1 137

Ostatné

1 137

Pre viac informácii k pohybu odloženej dani pozri bod 24.
18. Výnosy z predaja služieb
Prehľad výnosov z predaja služieb podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typu služby je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
2020

2019

19 539
10 957

19 505
9 652

7 158
3 594

6 949
5 304

Výnosy z rezidenčného segmentu
Výnosy z prenosu dát

843
545

735
431

Ostatné

286

44

42 922

42 620

v tisícoch EUR

Výnosy z TV vysielania
Výnosy zo prenájmu
Výnosy z rádiového vysielania
Výnosy z satelitu

Hlavná časť výnosov z predaja služieb je tvorená poskytovaním vysielacích kapacít poskytovateľom rozhlasových
a televíznych sietí a ostatným poskytovateľom telekomunikačných služieb.
Väčšina výnosov z predaja služieb sú generované na území Slovenskej republiky (cca 97%; 2019: 93%). Malá
časť výnosov z predaja služieb je generovaná na území Českej republiky, Luxemburska a ostatných krajín (cca
3% v roku 2020 a 7% v roku 2019). Výnosy z predaja služieb poskytnutých v zahraničí súvisia najmä
s poskytnutím rádio a telekomunikačných služieb a prenájmu nehnuteľností.

19. Ostatné výnosy
v tisícoch EUR

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Novozaradený dlhodobý majetok
Penalizačné úroky
Náhrada škody od poisťovne
Ostatné
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2020

2019

660
30
37
75

420
26
7

802

453
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20. Náklady na materiál a energie
v tisícoch EUR

Spotreba energie
Subdodávateľské služby
Spotreba materiálu

2020

2019

4 068
920
656

3 592
493
862

Opravná položka k materiálu

-

(95)

5 644

4 852

2020

2019

1 743
452
697
584
676
207
115
135
81

3 095
739
746
561
358
205
140
129
98

21. Služby (náklady)
v tisícoch EUR

Reklamné náklady
Právne, finančné a iné poradenstvo
Opravy a údržba
IT služby
Prenájom obchodných priestorov
Strážna služba
Telefónne poplatky
Upratovacie služby
Školenia
Cestovné náklady
Ostatné služby

31

63

1 333
6 054

1 219
7 353

Náklady na služby obsahujú náklady súvisiace s prestavním vysielacích frekvencií. Tieto náklady budú v roku
2020 predmetom posúdenia zo strany štátneho orgánu a prípadne preplatené. Pozri bod 27 pre viac detailov.
Náklady na audit a poradenské služby poskytnuté audítorskou spoločnosťou sú vykázané v položke právne
a finančné poradenstvo a obsahujú:
v tisícoch EUR

Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

2020

2019

41

40

41

40

22. Ostatné náklady
v tisícoch EUR

Telekomunikačné poplatky
Tvorbe (zrušenie) opravnej položky k pohľadávkam
Dane a poplatky
Poistenie
Ostatné
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2020

2019

262
1 382
166
150
248

286
196
181
147
331

2 208

1 141
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23. Finančné výnosy a finančné náklady
2020

2019

Úrokové náklady z pôžičky od akcionára
Odúčtovanie diskontu k rezerve na likvidáciu zariadení
Úrokové náklady na lízing
Úrokové výnosy

(8 664)
(140)
(27)
-

(9 497)
(136)
(34)
-

Úrokové náklady, netto

(8 831)

(9 667)

(4)
2
(2)

(2)
(2)

(124)

(135)

Finančné náklady, netto

(8 959)

(9 804)

Z toho:
Finančné výnosy
Finančné náklady

2
(8 961)

(9 804)

v tisícoch EUR

Kurzové straty
Kurzové zisky
Kurzové straty, netto
Ostatné finančné náklady, netto

Úrokové náklady súvisia s bankovými úvermi a úvermi poskytnutým materskou spoločnosťou.
24. Daň z príjmov
v tisícoch EUR

2020

2019

-

-

Splatná daň z príjmov
Bežné účtovné obdobie
Úprava týkajúca sa predchádzajúcich období

Odložená daň z príjmov
Vznik a zánik dočasných rozdielov

1 137

1 163

Náklad na daň z príjmov celkom

1 137

1 163

Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby
2020

v tisícoch EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmu vo výške domácej sadzby
Daňový vplyv položiek:
Nevykázaná odložená daň z daňovej straty
Daňovo neuznané náklady – úrok
Daňovo neuznané náklady - ostatné položky
Daň z príjmov / náklad bežného obdobia

%

2019

%

21%

(8 875)
(1 864)

21%

(34%)
5%
(41%)
(49%)

1 594
1 307
126
1 163

(18%)
(15%)
(1%)
(13%)

(2 343)

788
(108)
949
1 137

Zákonná sadzba dane platná pre rok 2020 a rok 2019 je 21%.
37

Towercom, a.s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020

25. Kapitálové záväzky
Skupina eviduje k 31. decembru 2020 otvorené kontrakty na obstaranie majetku v hodnote 6 361 tisíc EUR.
K 31. decembru 2019 evidovala otvorené kontrakty na obstaranie majetku v hodnote 189 tisíc EUR.

26. Prenájom ako prenajímateľ
Skupina prenajíma tretím stranám a spriazneným osobám priestory pre umiestnenie telekomunikačných
technológií a technologického zariadenia. Mesačné príjmy z prenájmu predstavujú približne 648 tisíc EUR
(2019: 637 tisíc EUR). Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Prenajímané priestory sú vo výkaze
finančnej pozície vykázané ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. Výnosy z prenájmu sa vykazujú v položke
Výnosy.
27. Podmienený majetok a záväzky
Podmienený majetok
Skupina používala na vysielanie niekoľko frekvencií, ktoré štátny orgán určil na iné použitie predtým ako sa
skončilo pôvodne udelené právo na používanie týchto frekvencií Skupinou (licencie pôvodne platné do roku 2029).
Od roku 2020 štát pridelil Skupine iné frekvencie. Dôsledkom toho musí Skupina investovať do nového hardvéru
a vynaložiť dodatočné prevádzkové náklady počas rokov 2019 a 2020.
Vzhľadom na to, že zmena frekvencií bola nariadená štátnym orgánom, očakáva sa, že všetky súvisiace kapitálové
a prevádzkové výdavky budú uhradené štátom. Tieto výdavky sú predmetom auditu a schválenia štátnym
orgánom. Keďže existuje určitá neistota, pokiaľ ide o konečnú sumu splatenú štátom, skupina sa rozhodla
zaevidovať pohľadávku až po audite a schválení týchto výdavkov štátnym orgánom.
Výdavky, ktoré vznikli v roku 2020, zahŕňajú kapitálové náklady vo výške 2 461 tis. EUR a prevádzkové náklady
vo výške 1 174 tis. EUR.
Návratnosť výdavkov sa očakáva v roku 2021. Po vrátení sa suma uhradená za kapitálové výdavky zaúčtuje ako
časové rozlíšenie štátnych dotácií a odúčtuje sa do výnosov postupne v súlade s odpismi súvisiacich aktív. Úhrada
prevádzkových nákladov sa zaúčtuje do výnosov, keď bude takmer isté, že budú prijaté.
Neistota v daňovej legislatíve
Vzhľadom k tomu, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Napríklad, slovenská legislatíva o transferových
cenách umožňuje daňovým orgánom upraviť ich ceny a uvaliť dodatočný daňový záväzok vo vzťahu k transakciám
so zahraničnými spriaznenými stranami, ak transakčné ceny Skupiny nie sú oceňované za bežných trhových
podmienok. Vývoj vzťahu daňových orgánov na Slovensku k uplatňovaniu pravidiel transferového oceňovania
môže znamenať, že terajšie transferové oceňovanie Skupinu môže byť daňovými orgánmi v budúcnosti
spochybnené. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne
precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Nateraz si manažment nie je vedomý žiadnych
okolností, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zaúčtovaniu významného nákladu.
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28. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky
V roku 2020 Skupina nevyplatila odmeny štatutárnym orgánom Spoločnosti za ich činnosť pre Skupinu (v roku
2019: 159 tisíc EUR).
Jednotlivým členom orgánov Skupiny neboli poskytnuté žiadne pôžičky, ani preddavky (2019: žiadne).
29. Spriaznené osoby
Identita spriaznených osôb
Spriaznenými osobami Spoločnosti sú materská spoločnosť, ako aj členovia predstavenstva a výkonní manažéri
Spoločnosti a ich manželia / manželky.
Transakcie s kľúčovými osobami manažmentu
Kľúčovými osobami manažmentu sa rozumejú všetci zamestnanci na pozícii asistent manažéra a vyššie, keďže
ide o osoby s právomocou a zodpovednosťou za plánovacie, riadiace a kontrolné aktivity Spoločnosti, a to priamo
alebo nepriamo.
Priemerný počet kľúčových osôb manažmentu v roku 2020 bol 5 osôb (2019: 6 osôb). Vyplatené odmeny alebo
záväzky voči kľúčovým osobám manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných nákladov vo výsledku
hospodárenia) sú nasledovné:
2020

2019

Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké požitky
Rezerva na dlhodobé odmeny (splatné v roku 2020-2022)

1 260
550

1 380
550

Celkom

1 810

1 930

v tisicoch EUR

Transakcie s materskou spoločnosťou
Skupina uskutočnila nasledovné transakcie s materskou spoločnosťou:
2020

v tisicoch EUR

Nákladové úroky z úveru
Splátka úveru akcionárovi
Splátka úrokov z úveru
Kapitalizácia pôžičky do základného imania
Zostatok úveru

8 664
(10 000)
118 708

2019

9 497
(8 003)
(15 000)
120 044

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

v tisicoch EUR

Dlhodobý úročený úver
Nezaplatené úroky
Záväzky voči akcionárovi celkom
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31. decembra 2019

108 445
10 263

118 445
1 599

118 708

120 044
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Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami
Skupina uskutočnila nasledovné transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:
2020

2019

48
1 444
1 492

42
2 029
2 071

2020

2019

118
597
715

557
327
884

v tisícoch EUR

Výnosy z prenájmu nebytových priestorov
Ostatné výnosy
Predaje celkom

v tisícoch EUR

Nákup poradenských a právnych služieb
Ostatné služby
Nákupy celkom

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:
31. decembra 2020

31. decembra 2019

110
110

283
283

31. decembra 2020

31. decembra 2019

Záväzky z obchodného styku

68

31

Záväzky celkom

68

31

v tisícoch EUR

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky celkom

v tisícoch EUR

Transakcie so spriaznenými osobami boli uskutočnené na princípe nezávislosti.

30. Riadenie finančných rizík
Prehľad
Skupina je vystavená nasledujúcim rizikám z používania finančných nástrojov:
•
•
•

úverové riziko,
riziko likvidity,
trhové riziko.

Táto poznámka poskytuje informácie o tom, ako je Skupina vystavená vyššie uvedeným rizikám, ciele, metódy a
procesy Skupiny na ohodnotenie a riadenie rizika; a riadenie kapitálu Skupinou. Ďalšie kvantitatívne údaje sú
uvádzané aj v iných častiach tejto účtovnej závierky.
Členovia predstavenstva majú celkovú zodpovednosť za stanovenie a dohľad nad systémom riadenia rizika
Skupiny. Metódy riadenia rizika Skupiny sú stanovené na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým je Skupina
40

Towercom, a.s.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2020
vystavená, na stanovenie vhodných hraníc rizika a kontrol a na monitorovanie rizika a dodržiavanie týchto hraníc.
Metódy a systémy riadenia rizika sú pravidelne prehodnocované, aby odrážali zmeny trhových podmienok a aktivít
Skupiny. Cieľom Skupiny je prostredníctvom školení a štandardov a procesov riadenia vyvíjať disciplinované a
konštruktívne kontrolné prostredie, v ktorom všetci zamestnanci chápu svoje postavenie a povinnosti.
Členovia predstavenstva sledujú súlad so zásadami a postupmi riadenia rizika Skupiny a preverujú primeranosť
štruktúry riadenia rizika vzhľadom na riziká, ktorým je Skupina vystavená.
Úverové riziko
Úverové riziko je riziko finančnej straty Skupiny, ak odberateľ alebo zmluvná strana finančného nástroja zlyhá pri
plnení svojich zmluvných záväzkov. Úverové riziko vzniká v princípe z pohľadávok Skupiny voči zákazníkom.
Manažment má stanovenú úverovú politiku a rozsah úverového rizika neustále sleduje. Hodnotenia úverovej
expozície sa vykonávajú u všetkých zákazníkov mimo Skupiny, ktorí požadujú úver nad určitú sumu.
Maximálnu mieru úverového rizika predstavuje účtovná hodnota každého finančného majetku vrátane
derivátových finančných nástrojov vykázaných vo výkaze finančnej pozície.

Riziko likvidity
Riziko likvidity je riziko, že Skupina nebude schopná splniť svoje finančné záväzky v dátume splatnosti. Skupina
riadi likviditu tak, aby zabezpečila, tak ako to len bude možné, že bude mať peňažné prostriedky vždy k dispozícii
na splnenie svojich záväzkov v lehote splatnosti, pri bežných aj neobvyklých podmienkach, bez toho, aby vykázala
neprijateľné straty.
Skupina pripravuje mesačné, štvrťročné a ročné plány toku peňazí na riadenie likvidity.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené finančné záväzky podľa ich zmluvnej doby splatnosti:
31. december 2020
Poznámka

Účtovná
hodnota

Menej ako 1
rok

1 – 5 rokov

Viac ako 5
rokov

Úvery a pôžičky

14

Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky

4

118 708
1 858

10 263
472

108 445
1 010

376

15

12 142

5 366

2 138

4 638

132 708

16 101

111 593

5 014

Poznámka

Účtovná
hodnota

Menej ako 1
rok

1 – 5 rokov

Viac ako 5
rokov

14
4

120 044

1 599

118 445

-

2 327

466

1 485

376

15

12 764

6 808

1 588

4 368

135 135

8 873

121 518

4 744

v tisícoch EUR

31. december 2019
v tisícoch EUR

Úvery a pôžičky
Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky

V závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov Skupina očakáva predčasné splácanie úveru od akcionára.
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Zároveň vedenie Spoločnosti predpokladá, že splatnosť úveru od akcionára bude predĺžená do obdobia po
pôvodnom dátume splatnosti v 2024.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené finančné záväzky podľa ich očakávanej doby splatnosti.
31. december 2020
Poznámka

Účtovná
hodnota

Menej ako 1
rok

1 – 5 rokov

Úvery a pôžičky

14

Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky

118 708

10 263

108 445

-

4

1 858

472

1 010

376

15

12 142

5 366

2 138

4 638

132 708

16 101

111 593

5 014

Poznámka

Účtovná
hodnota

Menej ako 1
rok

1 – 5 rokov

Viac ako 5
rokov

14
4

120 044
2 327

3 490
466

43 434
1 485

73 120
376

15

12 764

6 808

1 588

4 368

135 135

10 764

46 507

77 864

v tisícoch EUR

Viac ako 5
rokov

31. december 2019
v tisícoch EUR

Úvery a pôžičky
Záväzky z lízingu
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky

Trhové riziko
Trhové riziko je riziko, že zmeny v trhových cenách, ako napríklad výmenné kurzy a úrokové sadzby ovplyvnia
výnosy Skupiny alebo hodnotu jej finančných nástrojov. Cieľom riadenia trhového rizika je riadiť a kontrolovať
vystavenie sa trhovému riziku v prijateľnej miere popri optimalizácii výnosov z rizika.
Menové riziko
Menové riziko vzniká, keď sú budúce obchodné transakcie alebo majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako je
funkčná mena Skupiny.
Skupina je vystavená menovému riziku pri hotovosti, nákupoch a predajoch, ktoré sú vykonané v inej mene než
je euro, ktoré je funkčnou menou Skupiny. Z ostatných mien používa Skupina najčastejšie českú korunu. Prípadná
zmena hodnoty eura oproti spomínanej mene alebo ostatným menám nebude mať významný dopad na výsledok
hospodárenia Skupiny, nakoľko väčšina transakcií je realizovaná v eurách.
Úrokové riziko
Počas roku 2014, vedenie Spoločnosti uzavrelo úverové zmluvy s fixnou úrokovou sadzbou (pozri Poznámku 14).
Úroková sadzba úveru je 7% p.a. (2019: úroková sadzba úveru bola 7% p.a).
Vzhľadom na to, že ide o fixnú úrokovú sadzbu, zmeny úrokovej sadzby na trhu nebudú mať vplyv na výsledok
hospodárenia Skupiny.
Riadenie kapitálu
Skupina definuje kapitál ako vlastné imanie. Zásadou Skupiny je udržať silný kapitálový základ a tak si udržať
budúci vývoj podnikania. Kapitálové potreby Skupiny sú zabezpečované prostredníctvom pôžičiek a v prípade
potreby konverziou týchto pôžičiek do základného imania. Skupina neposkytuje žiadne významné opcie na akcie
zamestnancom ani externým stranám. Počas účtovného obdobia nenastala žiadna zmena v prístupe Skupiny
k riadeniu kapitálu.
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31. Finančné nástroje
Reálne hodnoty verzus účtovné hodnoty
Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, peňažných prostriedkov a ekvivalentov
peňažných prostriedkov, záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov, úverov a úročených pôžičiek sa
odhaduje podľa ich súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov diskontovaných trhovou úrokovou sadzbou.
Okrem úveru s fixnou úrokovou mierou sa ich reálna hodnota približuje ich účtovným hodnotám k 31. decembru
2020. Reálna hodnota úveru od spoločníkov k 31. decembru 2020 je 133,5 miliónov EUR (31. december 2019:
153,8 milliónov EUR).
Hierarchia reálnych hodnôt
Finančné nástroje, ktoré sa vykazujú v reálnej hodnote, sú zaradené do úrovní v rámci hierarchie reálnych hodnôt.
Rôzne druhy úrovní sú definované nasledovne:

•
•
•

Úroveň 1 – kótované ceny (neupravené) na aktívnom trhu pre identický majetok alebo záväzky.
Úroveň 2 – iné vstupy ako sú kótované ceny na úrovni 1, ktoré sú zistiteľné pre majetok alebo záväzky buď
priamo (napr. ako ceny), alebo nepriamo (napr. odvodené od cien).
Úroveň 3 – vstupy pre majetok alebo záväzky, ktoré nie sú založené na pozorovateľných trhových vstupoch
(nepozorovateľné vstupy).

Skupina k 31. decembru 2020 nevykazuje žiadne finančné nástroje v reálnej hodnote (2019: žiadne).
32. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do
dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne iné udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva.

_________________________

___________________________

Ing. Martin Gebauer
Predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Urbanek
Výkonný riaditeľ
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