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Regulované vyhlásenie 

Vybrané predbežné neauditované výsledky spoločnosti eustream, a.s.  

za päť mesiacov končiacich dňa 31. decembra 2022 a návrh nového zdanenia 

24. januára 2023 

Národná rada Slovenskej republiky má v blízkej budúcnosti rozhodnúť o zákone o dani z osobitnej stavby, 

ktorý bol vetovaný prezidentkou Slovenskej republiky a vrátený na opätovné prerokovanie Národnou 

radou. Zákon zavádza novú daň z osobitnej stavby (tranzitná sieť plynovodov), ktorú spoločnosť 

eustream, a.s. („Eustream“) používa na prepravu zemného plynu v Slovenskej republike. Aj keď zákon 

môže byť v priebehu legislatívneho procesu ešte pozmenený, na základe súčasnej dĺžky prepravnej siete 

Eustreamu by prijatie zákona o dani z osobitnej stavby, ktorý pôvodne Národná rada schválila dňa               

22. decembra 2022, predstavovalo pre spoločnosť Eustream dodatočné náklady vo výške 14,25 miliónov 

eur mesačne (celkom 171 miliónov eur ročne) vo forme majetkovej dane. 

Za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 20221, Eustream prepravil 8,3 miliardy 

kubických metrov („mld. m3“) zemného plynu, čo predstavuje pokles o 9,4 mld. m3 (alebo o 53 %) zo 17,7 

mld. m3 prepravených za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré uplynuli k 31. decembru 2021. 

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov spoločnosti za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré 

uplynuli k 31. decembru 2022, čistý zisk Eustreamu dosiahol 17 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 114 

miliónov eur (alebo 87 %) zo 131 miliónov eur dosiahnutých za päť mesiacov hospodárskeho roka, ktoré 

uplynuli k 31. decembru 2021. 

Vedenie spoločnosti Eustream odhaduje, že pokiaľ by zákon o dani z osobitnej stavby vo svojej pôvodne 

schválenej podobe bol v platnosti už za obdobie piatich mesiacov, ktoré uplynuli k 31. decembru 2022, 

hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení za toto obdobie by sa znížil o ďalších 54 miliónov eur2 

z dôvodu dane z osobitnej stavby, čo by viedlo k čistej strate vo výške 38 miliónov eur. Z toho dôvodu, aj 

keď nie je v súčasnosti isté, či, kedy a v akej podobe bude zákon o dani z osobitnej stavby finálne prijatý, 

prijatie tohto zákona v jeho súčasnom alebo podobnom znení môže mať významný negatívny dopad na 

podnikanie spoločnosti Eustream, na jej prevádzkové výsledky, peňažné toky a finančnú situáciu.  

 

eustream, a.s. je: 

i. emitentom seniorných dlhopisov v objeme 500.000.000 eur, s úrokovou sadzbou 1.625%, 

splatných v roku 2027, ISIN: XS2190979489; a 

ii. ručiteľom seniorných dlhopisov v objeme 500.000.000 eur, s úrokovou sadzbou 2.625 %, splatných 

v roku 2025, ISIN: XS1185941850, vydaných spoločnosťou SPP Infrastructure Financing B.V. 

 

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: 

Oddelenie vzťahu s investormi 

eustream, a.s. 

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovensko 

+421 2 6250 7287 

investor.relations@eustream.sk 

                                                      
1 Finančný rok spoločnosti Eustream začína 1. augusta a končí 31. júla. 

2 Odhadovaný vplyv na čistý zisk spoločnosti s prihliadnutím na daň z príjmov a osobitný odvod spoločnosti a jej daňovú povinnosť. 
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Dôležité upozornenie 

Eustream neposkytuje žiadne vyhlásenie, záruku alebo záväzok, výslovný alebo konkludentný, pokiaľ ide 

o nestrannosť, presnosť, úplnosť alebo správnosť tohto oznámenia alebo názorov v ňom obsiahnutých, a 

nemožno sa na neho spoliehať. 

Finančné informácie a odhady za obdobie piatich mesiacov, ktoré uplynuli ku dňu 31. decembra 2022 a 

ktoré sú zahrnuté v tomto oznámení, sú predbežné, neauditované a môžu podliehať revízii. Akékoľvek 

neauditované finančné informácie zahrnuté v tomto oznámení majú len informatívny charakter. Môžu byť 

zistené úpravy a zmeny finančných informácií, ktoré by mohli viesť k významným rozdielom oproti 

predbežným neauditovaným finančným informáciám uvedeným v tomto dokumente. Eustream sa výslovne 

zrieka akejkoľvek povinnosti pripraviť alebo predložiť svoje finančné výsledky alebo akékoľvek iné 

informácie porovnateľné s informáciami obsiahnutými v tomto oznámení v budúcnosti, pokiaľ to 

nevyžaduje príslušný zákon alebo predpis, ktorému Eustream podlieha. 

Toto oznámenie obsahuje budúce prognózy. Budúcimi prognózami sa rozumejú všetky prehlásenia 

uvedené v týchto prehláseniach, ktoré sa netýkajú historických skutočností. Budúce prognózy uvádzajú 

aktuálne očakávania a prognózy spoločnosti Eustream týkajúce sa jej finančnej situácie, výsledkov operácií, 

plánov, cieľov, budúcej výkonnosti a podnikania. Tieto vyhlásenia môžu zahŕňať bez obmedzenia 

akékoľvek vyhlásenia, ktorým predchádzali, za ktorými nasledujú alebo ktoré zahŕňajú slová ako „cieľ“, 

„veriť“, „očakávať“, „cieliť“, „zamýšľať“, „môže“, „predvídať“, „odhadovať“. „plán“, „projekt“, „bude“, 

„môže mať“, „pravdepodobný“, „mal by“, „bol by“, „mohol by“ a ďalšie slová a výrazy podobného 

významu alebo ich zápor. Takéto budúce prognózy zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné dôležité 

faktory mimo kontrolu spoločnosti Eustream, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky, výkonnosť 

alebo úspechy spoločnosti Eustream budú podstatne odlišné od očakávaných výsledkov, výkonnosti alebo 

úspechov vyjadrených alebo implikovaných takýmito budúcimi prognózami. Takéto budúce prognózy sú 

založené na mnohých predpokladoch týkajúcich sa súčasných a budúcich obchodných stratégií spoločnosti 

Eustream a prostredia, v ktorom bude v budúcnosti pôsobiť. Mnohé faktory môžu spôsobiť, že prevádzkové 

výsledky spoločnosti Eustream, jej finančná situácia, likvidita, rezervy, pomer zadĺženia a rozvoj odvetvia, 

v ktorom Eustream funguje, sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených v 

budúcich prognózach, z ktorých niektoré sú mimo kontrolu spoločnosti Eustream. Medzi tieto faktory patrí 

okrem iného (i) ďalšia eskalácia geopolitických konfliktov, vrátane prebiehajúcej krízy na Ukrajine, ktorá 

má za následok okrem iného kolísanie cien komodít, výpadky dodávok, rozširovanie sankčných režimov a 

iné finančné alebo obchodné obmedzenia, (ii) negatívne alebo neisté globálne a regionálne ekonomické 

podmienky vrátane potenciálneho vplyvu pandémie COVID-19, (iii) neschopnosť implementovať kľúčové 

stratégie spoločnosti Eustream, (iv) spoliehanie sa na malý počet dodávateľov a zákazníkov a ich 

výkonnosť a ( v) zmeny zákonov alebo regulačných rámcov. Vzhľadom na tieto riziká a neistoty by ste sa 

nemali spoliehať na budúce prognózy ako na predpoveď skutočných výsledkov. Tieto budúce prognózy nie 

sú zárukou budúcej finančnej výkonnosti a skutočné výsledky spoločnosti Eustream sa môžu podstatne líšiť 

od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných týmito budúcimi prognózami, a to v dôsledku mnohých 

faktorov, z ktorých niektoré sú mimo kontrolu spoločnosti Eustream. 

Informácie obsiahnuté v tomto oznámení neboli nezávisle overené a nebudú aktualizované. Toto 

oznámenie, vrátane, nie však výlučne, budúcich prognóz, sa vzťahuje k dátumu vydania tohto dokumentu 

a jeho cieľom nie je poskytnutie záruky o budúcich výsledkoch. Ciele a ďalšie zámery zostávajú predmetom 

ďalších úprav, keďže Eustream naďalej monitoruje aktuálnu situáciu na trhu. Eustream sa výslovne zrieka 

akejkoľvek povinnosti alebo záväzku šíriť akékoľvek aktualizácie alebo revízie tohto oznámenia, vrátane 

akýchkoľvek finančných údajov alebo budúcich prognóz, a nemusí verejne oznámiť žiadne možné revízie 

týkajúce sa informácií obsiahnutých v tomto dokumente, ktoré môžu pozostávať z alebo byť následkom 

akýchkoľvek zmien týkajúcich sa očakávaní, revidovaných cieľov spoločnosti Eustream, akýchkoľvek 

zmien udalostí, podmienok alebo okolností, na ktorých sú založené tieto budúce prognózy, alebo iných 

udalostí alebo okolností, ktoré nastanú po dátume vydania tohto dokumentu. 

Toto oznámenie obsahuje interné informácie definované v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 596/2014 z dňa 

16. apríla 2014 (nariadenie o zneužívaní trhu). 


