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Úvodné slovo

Vážení partneri, klienti, kolegovia,

v roku 2016 NN dôchodková správcovská spoločnosť naplnila 
stanovené ciele v súlade s firemnou biznis stratégiou. Takmer rok 
po zmene nášho obchodného názvu sme zaznamenali plynulý 
nárast znalosti našej novej značky NN medzi verejnosťou, čo nás 
nesmierne teší.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. dosiahla k 31. 
decembru 2016 zisk vo výške 992‑tis. EUR pred zdanením, čo 
predstavuje v porovnaní s rokom 2015 mierne zhoršenie výsledku 
o 55‑tis. EUR, resp. o 5 %. Hlavným dôvodom nižšieho zisku je 
zníženie výnosov z odplát a provízií spôsobených poklesom odmeny 
za zhodnotenie prostriedkov v správe. Táto položka je relatívne 
volatilná a závisí od situácie na finančných trhoch. V roku 2016 
dosiahli odmeny za zhodnotenie objem vo výške 870‑tis. EUR, čo 
je oproti úspešnému roku 2015 pokles o 45 %. Odplata za vedenie 
a správu zostáva naopak stabilná s miernym medziročným rastom 
3 %, v roku 2016 predstavovala 2 612‑tis EUR.
Aktíva v správe dosiahli k 31. decembru 2016 objem 739 mil. EUR. 
Oproti roku 2015, kedy došlo k dočasnému otvoreniu druhého 
dôchodkového piliera pre dobrovoľný vstup a výstup klientov, tak 
rok 2016 znamenal stabilný vývoj s medziročným rastom o 9 %.
Prevádzkové náklady sa znížili na hodnotu 2,3 mil. EUR, čo je 
medziročná úspora 165‑tis EUR.
Očakávaný vývoj v nasledujúcom období
V nasledujúcom období spoločnosť očakáva stabilný rast aktív 
v správe spojený s vyšším povinným odvodom sporiteľov. Rastúce 
aktíva v správe budú i naďalej pozitívne vplývať na generované 
výnosy z poplatkov za správu fondov. Celková výška výnosov 
z odplát a provízií bude závisieť aj od výšky odplát za zhodnotenie 
majetku klientov, a tým pádom aj od situácie na finančných trhoch.
Na záver mi dovoľte, aby som sa vám – našim klientom, partnerom 
aj zamestnancom – poďakoval za dôveru, ktorú ste do nás vložili. 
Budeme robiť všetko preto, aby sme ju nielen udržali, ale i posilnili 
a naďalej sa nám darilo napĺňať vaše očakávania a potreby.

Peter Brudňák
predseda predstavenstva NN dôchodková správcovská spoločnosť
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NN je moderná spoločnosť s jasnou víziou do budúcnosti, ktorej stredobodom záujmu nie sú len poistné 
zmluvy, ale najmä ľudia.
NN má na Slovensku silnú tradíciu. Pôsobí tu už od roku 1996 ako prvá zahraničná poisťovňa pod menom 
Nationale‑Nederlanden, dnes NN Životná poisťovňa, a.s.
O rok neskôr vznikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia, ktorá na poli doplnkového 
dôchodkového sporenia dodnes patrí k jednotkám na slovenskom trhu. Súčasná NN Tatry – Sympatia, d.d.s., 
a.s. sa stará o dôchodky a spokojnú jeseň života Slovákov už takmer 20 rokov.
V roku 2004 vznikla i NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (pôvodne ako ING), čím sa finančná 
skupina NN na Slovensku zapojila aj do poskytovania II. dôchodkového piliera.
NN si klientov váži a plní ich individuálne potreby a požiadavky, či už v priamom kontakte s finančným 
agentom, na kamenných pobočkách po celom Slovensku alebo tiež telefonicky (Klientska linka 0850 111 464) 
a on‑line, prostredníctvom servisného portálu Moja NN (www.mojann.sk).
Naši klienti oceňujú spoločnosť NN za jej služby, produkty a ich kvalitu. Niekoľkokrát za sebou odborná 
porota ocenila NN na Slovensku Zlatou mincou (1. miesto v roku 2014 a 3. miesto v rokoch 2013, 2015) 
v kategórii Doplnkové dôchodkové sporenie. V roku 2016 získala spoločnosť nový titul PoisťovňaFH roka 
2016 od Finančnej hitparády – v nezávislom verejnom prieskume označilo NN Životnú poisťovňu až 90 % 
oslovených Slovákov za tú, s ktorou sú najviac spokojní.

Finančná skupina NN na Slovensku
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NN chce prostredníctvom svojich zdrojov prispievať k trvalej prosperite spoločnosti v miestach, kde pôsobí. 
Verí, že jej rola sa neobmedzuje len na vytváranie zisku. Znamená to, že svoju zodpovednosť k spoločnosti, 
životnému prostrediu berie vážne a ani etické záväzky jej nie sú ľahostajné. Svojimi zdrojmi a znalosťami 
NN podporuje trvalý rozvoj spoločnosti, v ktorej pôsobí. Verí, že vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam 
a znalostiam celosvetových trendov a ich vplyvu na ľudí, spoločnosť a podniky je schopná prispieť k zdraviu 
ekonomiky, stabilite spoločnosti a blahobytu súčasnej aj budúcej generácie.
NN už zopár rokov podporuje finančné vzdelávanie stredoškolákov a vysokoškolákov v rámci celého 
Slovenska. Zvyšovanie finančnej gramotnosti považuje za dôležitý základ osobnostného aj kariérneho rastu 
každého mladého človeka.
V roku 2016 sa primárne zamerala na osvetu medzi študentmi vysokých škôl. Opätovne sa spojila 
s neziskovou organizáciou Nexteria a už druhým rokom bola súčasťou Leadership Academy – večernej 
školy pre nadaných študentov vysokých škôl. V rámci tohto programu sa druhýkrát zúčastnila aj akcie Night 
of Chances, ktorej hlavným cieľom je prepájať TOP slovenské firmy a šikovných študentov. NN Slovensko 
im tentoraz ponúkla zaujímavý diskusný workshop na tému Fondy a finančná budúcnosť, prichystala promo 
stánok a do panelovej diskusie so študentmi sa zapojil aj generálny riaditeľ NN SR Peter Brudňák.
Spolu s Nadáciou pre deti Slovenska odštartovala NN v roku 2015 nový projekt New Notion na podporu 
vzdelania stredoškolákov v oblasti financií vo vybraných školách. Projekt úspešne skončil v lete 2016 
s pozitívnymi reakciami všetkých zúčastnených stredných škôl.
Vedomosti a finančnú gramotnosť považuje NN za kľúčové. Uvedomuje si však, že na prvom mieste je 
zdravie. Spoločnosť teda finančne podporila OZ Liga proti rakovine, ktorého primárnym cieľom je pomáhať 
onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Konkrétne sa NN stala súčasťou jesennej kampane Týždeň 
proti rakovine s vedľajšou športovou aktivitou Krok ku zdraviu.
NN SR nezabúda ani na zdravé životné prostredie. Zamestnanci sa už niekoľko rokov pravidelne zapájajú 
do dobrovoľníckej akcie Naše mesto, zameranej na zveľaďovanie okolia v spolupráci s Nadáciou Pontis.

NN a sponzoring
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Názov a sídlo účtovnej jednotky v čase zostavenia účtovnej závierky:

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Jesenského 4/C

811 02 Bratislava

Slovenská republika

(Predtým: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika)

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „NN“)

Identifikačné číslo (IČO): 35 902 981

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2021896690

Dátum založenia: 17. 09. 2004

Spoločnosť získala povolenie na  vznik a  činnosť dňa 22. 09. 2004 rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo 

GRUFT‑002/2004/PDSS.

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 8. 10. 2004.

(Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka číslo 3434/B).

Predmetom činnosti podľa výpisu z obchodného registra je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonáva‑

nie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov.

Spoločnosť začala vytvárať fondy dôchodkového sporenia dňom 22. marca 2005 a v súčasnosti spravuje:

•	Tradícia –	Dlhopisový	garantovaný	dôchodkový	fond

•	Harmónia –	Zmiešaný	negarantovaný	dôchodkový	fond

•	Dynamika –	Akciový	negarantovaný	dôchodkový	fond.

•	Index –	Indexový	negarantovaný	dôchodkový	fond

Depozitárom Spoločnosti je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 23. júna 2016.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Základné informácie o spoločnosti
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Štatutárne orgány Spoločnosti k 31. 12. 2016:

Predstavenstvo Spoločnosti:

Predseda predstavenstva: Peter Brudňák

Člen predstavenstva: Martin Višňovský

    Tomáš Řezníček

    Andrea Podstrelencová

Dozorná rada Spoločnosti:

Predseda dozornej rady: Renata Mrázová

Člen dozornej rady: Michal Němec

    Frederick Louis Lathioor

    Jiří Čapek

    Eva Hajná

Akcionári spoločnosti:

Jediným akcionárom Spoločnosti je spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratisla‑

va, ktorá vlastní 100 % akcií a 100 % hlasovacích práv.

Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti NN Continental Europe Holdings, B.V. so 

sídlom Schenkkade 65, 2595 AS, Haag, Holandské kráľovstvo, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú 

časť konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj Spoločnosť. Na tejto adrese je možné obdŕžať konsolidovanú 

účtovnú závierku konsolidujúcej spoločnosti.

Konsolidujúcou spoločnosťou materskej spoločnosti („Ultimate shareholder“) je NN Group N.V., so sídlom Schenkka‑

de 65, 2595 AS, Haag, Holandské kráľovstvo.

Návrh na rozdelenie zisku NN DSS, a.s. za účtovný rok 2016:

Predstavenstvo Spoločnosti plánuje navrhnúť Valnému zhromaždeniu Spoločnosti rozdeliť čistý zisk z roku 2016 vo 

výške 914 348,27 EUR nasledovne: sumu vo výške 91 434,83 EUR (t.j. 10 % z čistého zisku) previesť na účet rezerv‑

ného fondu, 822 845,76 vyplatiť ako dividendu jedinému akcionárovi a zvyšnú sumu vo výške 67,68 EUR previesť 

na účet zisky minulých rokov.
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Účtovná závierka

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 

v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016









NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

11

Majetok Číslo poznámky 2016 2015

Dlhodobý majetok 11 452 10 126

Pozemky, budovy a zariadenia 6 ‑ ‑

Nehmotný majetok 7 ‑ ‑

Cenné papiere na predaj 8 11 282 9 873

Odložená daňová pohľadávka 9 170 253

Krátkodobý majetok 1 215 1 625

Pohľadávky 10 215 214

Ostatný majetok 11 32 30

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 12 968 1 381

Majetok spolu 12 667 11 751

Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2016

Záväzky a vlastné imanie

Krátkodobé záväzky 379 415

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 13 376 412

Daňové záväzky 3 3

Vlastné imanie 12 288 11 336

Základné imanie 14 10 023 10 023

Rezervný fond 15 1 139 1 083

Oceňovacie rozdiely 15 31 (7)

Nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých rokov 15 181 (318)

Zisk bežného účtovného obdobia 15 914 555

Záväzky a vlastné imanie spolu 12 667 11 751

V tis. EUR

Účtovná závierka, ktorej súčasťou sú poznámky na stranách 15 až 43 bola zostavená a schválená 27. 3. 2017.

Andrea Bezstarosti

Peter Brudňák Martin Višňovský
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V tis. EUR Číslo poznámky 2016 2015

Výnosy z odplát a provízií 16 3 482 4 122

Náklady na odplaty a provízie 17 (307) (754)

Personálne náklady 18 (737) (767)

Ostatné prevádzkové náklady 19 (1 513) (1 648)

Finančné výnosy 20 73 99

Finančné náklady 21 (6) (5)

Zisk za účtovné obdobie pred zdanením 992 1 047

Daň z príjmov – splatná 22 (3) (3)

Daň z príjmov – odložená 22 (75) (489)

Zisk za účtovné obdobie po zdanení 914 555

Ostatný súhrnný výsledok hospodárenia

Položky reklasifikované do výsledku hospodárenia v budúcich obdobiach

Zmena v reálnej hodnote cenných papierov na predaj 46 (41)

Daň z príjmov – odložená (8) ‑

Ostatný čistý súhrnný výsledok hospodárenia 38 (41)

Celkový súhrnný výsledok hospodárenia 952 514

Zisk na akciu (v EUR) 77,54 47,10

Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za rok, 
ktorý sa skončil 31. decembra 2016

Poznámky uvedené na stranách 15 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto závierky.
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Základné imanie Rezervný fond Oceňovacie rozdiely Kumulované straty Celkom

K 1. januáru 2016 10 023 1 083 (7) 237 11 336

Prídel do rezervného fondu ‑ 56 ‑ (56) ‑

Výsledok bežného obdobia ‑ ‑ ‑ 914 914

Cenné papiere na predaj ‑ ‑ 46 ‑ 46

Odložená daň ‑ ‑ (8) ‑ (8)

K 31. decembru 2016 10 023 1 139 31 1 095 12 288

Výkaz zmien vlastného imania za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016

V tis. EUR 

Základné imanie Rezervný fond Oceňovacie rozdiely Kumulované straty Celkom

K 1. januáru 2015 10 023 1 053 34 (289) 10 821

Prídel do rezervného fondu ‑ 30 ‑ (30) ‑

Ostatné ‑ ‑ ‑ 1 1

Výsledok bežného obdobia ‑ ‑ ‑ 555 555

Cenné papiere na predaj ‑ ‑ (41) ‑ (41)

K 31. decembru 2015 10 023 1 083 (7) 237 11 336

Poznámky uvedené na stranách 15 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto závierky.
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Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2016 2015

Výsledok hospodárenia bežného obdobia pred zdanením 992 1 047

Úpravy týkajúce sa:

Odpisy časovo rozlíšených nákladov na obstaranie zmlúv ‑ 244

Úrokové výnosy (72) (97)

(Nárast)/pokles pohľadávok voči bankám ‑ 2 003

(Nárast)/pokles pohľadávok (1) 217

Nárast v ostatnom majetku (2) (9)

(Pokles)/nárast záväzkov (36) 51

Prijaté úroky 362 196

Zaplatená daň (3) (3)

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 240 3 649

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup cenných papierov (3 653) (3 575)

Predaj cenných papierov 2 000 ‑

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (1 653) (3 575)

Peňažné toky z finančnej činnosti

Vyplatené dividendy ‑ ‑

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti ‑ ‑

Prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (413) 74

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru 1 381 1 307

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 968 1 381

Výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016

V tis. EUR 

Poznámky uvedené na stranách 15 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto závierky.
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1. Všeobecné informácie o Spoločnosti

Názov a sídlo účtovnej jednotky v čase zostavenia účtovnej závierky:

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. (ďalej len „správcovská spoločnosť“ alebo „Spoločnosť“) bola zalo‑
žená v Slovenskej republike zakladateľskou zmluvou zo dňa 17. septembra 2004 a je zapísaná v Obchodnom re‑
gistri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo 3434/B. Zápis do Obchodného registra bol vykonaný dňa 
8. októbra 2004.

Spoločnosť získala povolenie na  vznik a  činnosť dňa 22.09.2004 rozhodnutím Úradu pre finančný trh číslo 
GRUFT‑002/2004/PDSS.

Identifikačné číslo: 35 902 981
DIČ:  2021896690

Sídlo správcovskej spoločnosti je: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Predmetom činnosti podľa výpisu z obchodného registra je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vyko‑
návanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 
v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť začala vytvárať fondy dôchodkového sporenia dňom 22. 3. 2005 a v súčasnosti spravuje
•	 Tradícia –	Dlhopisový	garantovaný	dôchodkový	fond
•	 Harmónia –	Zmiešaný	negarantovaný	dôchodkový	fond
•	 Dynamika –	Akciový	negarantovaný	dôchodkový	fond.
•	 Index –	Indexový	negarantovaný	dôchodkový	fond	

Depozitárom Spoločnosti je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 23. júna 2016.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Predstavenstvo Spoločnosti:
Predseda predstavenstva: Peter Brudňák od 23. 6. 2016
Predseda predstavenstva: Jiří Čapek do 27. 5. 2016
Člen predstavenstva: Martin Višňovský
Člen predstavenstva: Tomáš Řezníček
Člen	predstavenstva:	 Andrea	Podstrelencová

Dozorná rada Spoločnosti:
Predseda dozornej rady: Renata Mrázová
Člen dozornej rady: Michal Němec
Člen dozornej rady: Frederick Louis Lathioor
Člen dozornej rady: Jiří Čapek od 23. 6. 2016
Člen	dozornej	rady:	 Eva	Hajná	od 25.	5.	2016
Člen dozornej rady: Marek Mikuška do 25. 3. 2016
Člen dozornej rady: Peter van Ooijen do 27. 5. 2016

Poznámky k účtovnej závierke za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016
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Akcionári spoločnosti:
Jediným akcionárom Spoločnosti je spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s. so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 
Bratislava, ktorá vlastní 100 % akcií a 100 % hlasovacích práv.

Spoločnosť	je	zahrňovaná	do konsolidovanej	účtovnej	závierky	spoločnosti	NN	Continental	Europe	Holdings,	B.V.	
so	sídlom	Schenkkade	65,	2595	AS,	Haag,	Holandské	kráľovstvo,	ktorá	zostavuje	konsolidovanú	účtovnú	závierku	
za tú časť konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj Spoločnosť. Na tejto adrese je možné obdŕžať konsolido‑
vanú účtovnú závierku konsolidujúcej spoločnosti.

Konsolidujúcou spoločnosťou materskej spoločnosti („Ultimate shareholder“) je NN Group N.V., so sídlom Schenkkade 
65,	2595	AS,	Haag,	Holandské	kráľovstvo.
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2. Základ pre zostavenie účtovnej závierky

a) Vyhlásenie o súlade
Účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom 
Európskou úniou („IFRS“). Spoločnosť prijala všetky štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné 
účtovné	štandardy	(IASB)	a jej	Výbor	pre	interpretácie	medzinárodného	finančného	výkazníctva	(IFRIC)	v znení	pri‑
jatom Európskou úniou (EÚ), ktoré sú pre ňu relevantné.

Účtovná závierka bola zostavená ako účtovná závierka podľa § 17(a) zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení ne‑
skorších predpisov.

b) Základ pre oceňovanie
Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien.

c) Nepretržitá činnosť
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania správcovskej spoločnosti (angl. going con‑
cern).

d) Porovnateľnosť údajov
Údaje za predchádzajúce účtovné obdobie boli v prípade potreby upravené tak, aby boli porovnateľné s údajmi 
v bežnom účtovnom období.

e) Funkčná mena a mena prezentácie
Táto účtovná závierka je zostavená v eurách (€), ktoré sú funkčnou menou správcovskej spoločnosti.

Sumy v eurách sú vyjadrené v tisícoch a zaokrúhlené, okrem tých, pri ktorých je uvedené inak.

f) Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie vykonalo úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňu‑
jú aplikáciu účtovných zásad a  účtovných metód a  výšku vykázaného majetku, záväzkov, výnosov a  nákladov. 
Skutočné výsledky sa môžu líšiť od týchto odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne hodnotené. Úpravy účtovných odhadov sú vykázané v období, v kto‑
rom je odhad korigovaný a vo všetkých budúcich ovplyvnených obdobiach.

Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a významných úsudkoch v použitých účtovných zásadách 
a účtovných metódach, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke, sú opísané v bo‑
doch 4 a 5 poznámok.

3. Významné účtovné zásady a účtovné metódy

a) Cudzia mena
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na euro výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia danej transakcie. 
Majetok a záväzky v cudzej mene sú prepočítané kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier‑
ka. Kurzové rozdiely sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.

Nepeňažný majetok a záväzky, ktoré sú vyjadrené v cudzej mene a oceňované historickou cenou, sú prepočítavané 
kurzom platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Nepeňažný majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene 
a oceňované reálnou hodnotou, sú prepočítavané kurzom platným ku dňu určenia reálnej hodnoty.
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b) Poplatky a provízie
Výnosy z poplatkov a provízií tvoria najmä:

•		Odplata	za vedenie	dôchodkového	účtu:	Výška	odplaty	je	1	%	zo	sumy	príspevkov	pripísaných	na účet	neprirade‑
ných platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

•		Odplata	za správu:	Výška	odplaty	je	0.3	%	priemernej	ročnej	predbežnej	čistej	hodnoty	majetku	v dôchodkovom	
fonde. Spoločnosť denne určuje pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu a znižuje o tuto sumu hod‑
notu majetku v dôchodkovom fonde.

•		Odplata	za zhodnotenie	majetku:	Odplata	za zhodnotenie	majetku	sa	vo	všetkých	spravovaných	dôchodkových	
fondoch určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o starobnom dôchodkovom spore‑
ní. Podrobný postup pre výpočet výšky odplaty a podmienky pre nárok na odplatu ustanovuje zákon o starobnom 
dôchodkovom sporení a príslušné vykonávacie právne predpisy.

c) Úrokové výnosy a úrokové náklady
Úrokové výnosy a náklady sú vykazované vo výkaze ziskov a strát použitím efektívnej úrokovej miery. Efektívna úro‑
ková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje odhadované budúce peňažné platby a príjmy počas životnosti fi‑
nančného majetku alebo záväzku (prípadne, ak je to vhodné, obdobia kratšieho) na účtovnú hodnotu finančného 
majetku alebo záväzku. Efektívna úroková miera sa stanovuje pri prvotnom vykázaní finančného majetku a záväz‑
ku a neskôr sa nereviduje.

Výpočet efektívnej úrokovej miery zahŕňa všetky zaplatené poplatky a bázické body alebo prijaté transakčné ná‑
klady a diskonty alebo prémie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery. Transakčné náklady sú 
prírastkové náklady, ktoré sa dajú priamo priradiť nadobudnutiu, vydaniu alebo vyradeniu finančného majetku ale‑
bo záväzku. Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát sa vykazu‑
jú v rámci finančných výnosov a nákladov, zmeny reálnych hodnôt sa vykazujú v čistom zisku z finančných operácií.

Úrokové výnosy a náklady z majetku a záväzkov na obchodovanie sú považované v obchodných operáciách za prí‑
ležitostné a sú vykazované v čistom zisku z finančných operácií spolu so všetkými ostatnými zmenami reálnych hod‑
nôt majetku a záväzkov na obchodovanie.

d) Dividendy
Príjem z dividend sa vykáže, keď vznikne právo na získanie výnosu. Obvykle je to deň po schválení výplaty dividend 
v súvislosti s majetkovými cennými papiermi.

e) Zamestnanecké požitky
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Krátkodobé zamestnanecké požitky predstavujú priebežne platené mzdy a iné odmeny zamestnancom, ktoré si za‑
slúžili za ich pracovnú činnosť poskytnutú Spoločnosti v bežnom období a v predchádzajúcich obdobiach (vrátane 
odhadu nárokov za dovolenku nevyčerpanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka).

Príspevkovo definované dôchodkové plány
Náklady na príspevkovo definované dôchodkové plány predstavujú príspevky zamestnávateľa do finančných inšti‑
túcií a sú účtované ako náklad vtedy, keď sú tieto príspevky uhradené. Spoločnosti okrem povinnosti uhrádzať prí‑
spevky nevzniká žiaden dlhodobý záväzok ani povinnosť vyplácať svojim zamestnancom akýkoľvek dôchodok.
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Dlhodobé zamestnanecké požitky
Záväzok Spoločnosti vyplývajúci z dlhodobých zamestnaneckých požitkov, iných ako dôchodkové plány, predsta‑
vuje odhad súčasnej hodnoty požitkov, ktoré si zamestnanci zaslúžili za prácu vykonanú v bežnom období a v pred‑
chádzajúcich obdobiach. Dlhodobými zamestnaneckými požitkami sú požitky pri príležitosti pracovných a osobných 
jubileí, vrátane odchodného v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) a dodatočných požitkov pri odchode 
do dôchodku, ktoré Spoločnosť poskytuje. Záväzok je vypočítaný metódou projektovaných jednotkových kreditov 
pre každého zamestnanca, pričom je diskontovaný na jeho súčasnú hodnotu. Diskontná sadzba použitá na výpo‑
čet súčasnej hodnoty záväzku je odvodená z výnosovej krivky štátnych dlhopisov ku dňu, ku ktorému sa zostavu‑
je účtovná závierka.

f) Daň z príjmu
Daň z príjmu zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmu sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát okrem položiek, kto‑
ré sa vykazujú priamo vo vlastnom imaní alebo vo výkaze komplexného výsledku.

Splatná daň je očakávaný daňový záväzok vychádzajúci zo zdaniteľných príjmov za  rok prepočítaný platnou 
sadzbou dane ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upravený o sumy súvisiace s minulými obdobiami.

Odložená daň sa vypočíta použitím súvahovej metódy, pri ktorej vzniká dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou 
majetku a záväzkov pre účely výkazníctva a ich hodnotami pre daňové účely. Odložená daň je počítaná pomocou 
daňových sadzieb, pri ktorých sa očakáva, že sa použijú na dočasné rozdiely v čase ich zúčtovania na základe zá‑
konov, ktoré boli uzákonené alebo v podstate uzákonené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Odložená daňová pohľadávka je vykázaná iba do tej miery, do akej je pravdepodobné, že v budúcnosti budú do‑
siahnuté zdaniteľné zisky, voči ktorým sa dá pohľadávka uplatniť. Odložené daňové pohľadávky sú prehodnotené 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znížené v rozsahu, pre ktorý je nepravdepodobné, že bude mož‑
né daňový úžitok, ktorý sa ich týka, realizovať. Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.

g) Finančný majetok a záväzky
i) Vykazovanie
Ostatný finančný majetok a záväzky (vrátane majetku a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov 
a strát) sú prvotne vykázané ku dňu uzatvorenia obchodu, keď sa správcovská spoločnosť stala zmluvnou stranou 
v súvislosti s daným nástrojom.

ii) Ukončenie vykazovania
Správcovská spoločnosť ukončí vykazovanie finančného majetku, keď sú ukončené zmluvné práva na peňažné toky 
z finančného majetku, alebo prevedie zmluvné práva na peňažné toky z finančného majetku prevodom podstatnej 
časti rizík a úžitkov vyplývajúcich z vlastníctva finančného majetku. Vytvorený alebo zachovaný podiel správcovskej 
spoločnosti na prevedenom finančnom majetku sa vykazuje ako samostatný majetok alebo záväzok.

Správcovská spoločnosť ukončí vykazovanie finančného záväzku, ak je zmluvný záväzok splnený, zrušený alebo sa 
ukončí jeho platnosť.

Správcovská spoločnosť uzatvára zmluvy, ktorými prevádza majetok vykázaný v jej výkaze o finančnej situácii, ale 
ponechá	si	všetky	riziká	a úžitky	vyplývajúce	z prevedeného	majetku	alebo	ich	časť.	Ak	si	správcovská	spoločnosť	
ponechá všetky alebo podstatnú časť rizík a úžitkov, nie je ukončené vykazovanie prevedeného majetku vo výkaze 
o finančnej situácii. Prevod majetku, ak si ponechá všetky alebo podstatné časti rizík a úžitkov, zahŕňa napríklad za‑
požičanie cenných papierov a transakcie pri kúpe a spätnom predaji.

Správcovská spoločnosť taktiež ukončí vykazovanie určitého majetku, keď odpíše zostatky, ktoré sa považujú 
za nevymožiteľné.
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iii) Kompenzácia
Finančný majetok a záväzky sú vzájomne započítané a ich netto hodnota je vykázaná vo výkaze o finančnej situá‑
cii vtedy a len vtedy, ak má správcovská spoločnosť právo na kompenzáciu týchto zostatkov a má v úmysle platiť 
na netto báze alebo predať majetok a súčasne uhradiť záväzok.

Výnosy a náklady sú vykázané na netto báze len vtedy, ak to dovoľujú účtovné štandardy, alebo v prípade ziskov 
a strát vznikajúcich zo skupiny podobných transakcií, ako napríklad v obchodnej aktivite správcovskej spoločnosti.

iv) Oceňovanie v umorovanej hodnote
Umorovaná hodnota finančného majetku alebo záväzku je suma, v ktorej je majetok alebo záväzok ocenený pri pr‑
votnom vykázaní, znížená o splátky istiny, znížená alebo zvýšená o kumulovanú umorovanú hodnotu rozdielu me‑
dzi prvotne vykázanou hodnotou a hodnotou pri splatnosti pri použití efektívnej úrokovej miery a znížená o straty zo 
zníženia	hodnoty.	Amortizácia	je	zahrnutá	v položke	„Finančné	výnosy“	vo	výkaze	ziskov	a strát.	Straty	zo	zníženia	
hodnoty takýchto investícií sa vykazujú v položke výkazu ziskov a strát „Finančné náklady “.

v) Oceňovanie v reálnej hodnote
Reálne hodnoty finančného majetku a finančných záväzkov sú stanovené na základe kótovaných trhových cien ale‑
bo stanovených cien od dílera pre finančné nástroje obchodované na aktívnych trhoch. Pre všetky ostatné finanč‑
né nástroje je reálna hodnota stanovená pomocou oceňovacích metód. Oceňovacie metódy zahŕňajú metódy čistej 
súčasnej hodnoty, metódu diskontovaných peňažných tokov, porovnanie s podobným nástrojom, pre ktorý existu‑
je trhová cena, a oceňovacie modely.

Nerealizované zisky a straty sa účtujú priamo vo vlastnom imaní v položke Oceňovacie rozdiely. Keď sa príslušné fi‑
nančné aktívum predá, kumulatívne zisky alebo straty predtým vykázané vo vlastnom imaní sa vykážu vo výkaze 
ziskov	a strát	v položkách	Finančné	náklady.	Ak	Spoločnosť	vlastní	viac	než	jeden	kus	rovnakého	finančného	aktí‑
va, pri účtovaní úbytku daného aktíva sa predpokladá, že sa predávajú na báze váženého aritmetického priemeru. 
Úrokové výnosy získané z držby finančných investícií k dispozícii na predaj sa vykážu pomocou efektívnej úrokovej 
miery ako výnosové úroky vo výkaze ziskov a strát v položke Finančné výnosy. Straty vyplývajúce zo zníženia hod‑
noty takýchto investícií sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát v položke Finančné náklady, pričom sa zároveň odúč‑
tujú z vlastného imania položka Oceňovacie rozdiely.

vi) Identifikácia a oceňovanie zníženia hodnoty (ang. Impairment)
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, správcovská spoločnosť zisťuje či existuje objektívny dôkaz zní‑
ženia hodnoty finančného majetku nevykazovaného v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Finančný majetok 
vykazuje znaky zníženia hodnoty, keď existuje objektívny dôkaz o udalosti straty, ktorá sa vyskytla po prvotnom vy‑
kázaní majetku, a táto strata má vplyv na budúci peňažný tok z majetku a tento vplyv sa dá spoľahlivo odhadnúť.

Správcovská spoločnosť berie do úvahy dôkazy o znížení hodnoty na úrovni individuálneho majetku. Pre každý indi‑
viduálne významný finančný majetok je posudzovaná strata zo zníženia hodnoty na individuálnej úrovni.

Objektívny dôkaz o znížení hodnoty finančného majetku (vrátane investičných cenných papierov) môže zahŕňať 
významné finančné problémy alebo porušenie zmluvy zo strany dlžníka, z ekonomických alebo právnych dôvodov 
týkajúcich sa finančných ťažkostí dlžníka, veriteľom udelená úľava dlžníkovi, o ktorej by za iných okolností veriteľ ne‑
uvažoval, indikácie, že dlžník alebo emitent vyhlási konkurz, zánik aktívneho trhu pre daný cenný papier alebo iné 
údaje.

Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané vo výsledku hospodárenia a znižujú hodnotu pohľadávok.
Ak	budúca	udalosť	spôsobí,	že	strata	zo	zníženia	hodnoty	poklesne,	strata	zo	zníženia	hodnoty	je	zrušená	cez	vý‑
sledok hospodárenia.
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Akékoľvek	následné	zvýšenie	reálnej	hodnoty	cenných	papierov	na predaj,	pri	ktorých	bolo	vykázané	zníženie	hod‑
noty, je vykázané priamo v ostatných súčastiach komplexného výsledku.

h) Cenné papiere k dispozícii na predaj
Pri cenných papieroch k dispozícii na predaj spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky posudzuje, či existuje 
objektívny dôkaz o znížení hodnoty cenných papierov.

V prípade majetkových účastí klasifikovaných ako k dispozícii na predaj medzi objektívne dôkazy patrí významný 
alebo dlhotrvajúci pokles reálnej hodnoty investície pod úroveň obstarávacej ceny tejto investície. Určenie toho, čo 
je „významné“ alebo „dlhšie trvajúce“, si vyžaduje posúdenie. Pri tomto posudzovaní spoločnosť okrem iných fakto‑
rov posudzuje historické pohyby v cenách majetkových účastí a ich trvanie a mieru do akej je reálna hodnota ma‑
jetkovej účasti nižšia než jej obstarávacia cena. Za významný je považovaný pokles o viac ako 30 % a za dlhotrva‑
júci je považovaný pokles po dobu dlhšiu ako 12 po sebe idúcich mesiacov. V prípade existencie dôkazu o znížení 
hodnoty sa kumulatívna strata – vyčíslená ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a súčasnou reálnou hodnotou, 
po zohľadnení akejkoľvek straty zo zníženia hodnoty pri tejto investícii, predtým vykázanej vo výkaze ziskov a strát – 
odúčtuje z vlastného imania a vykáže sa vo výkaze ziskov a strát. Opravné položky k majetkovým účastiám sa ne‑
rozpúšťajú cez výkaz ziskov a strát; nárast ich reálnej hodnoty po predchádzajúcom znížení hodnoty sa vykáže pria‑
mo vo vlastnom imaní.

V prípade dlhových nástrojov klasifikovaných ako k dispozícii na predaj sa zníženie hodnoty posudzuje na základe 
tých	istých	kritérií	ako	v prípade	pohľadávok	vykázaných	v amortizovanej	hodnote.	Ak	sa	v ďalšom	roku	reálna	hod‑
nota dlhového nástroja zvýši a toto zvýšenie možno objektívne prisúdiť udalosti, ktorá nastala po vykázaní zníženia 
hodnoty vo výkaze ziskov a strát, opravná položka k týmto finančným aktívam sa rozpustí cez výkaz ziskov a strát.

i) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty zahŕňajú pokladničnú hotovosť, voľné prostriedky na účtoch a vysoko likvidný 
finančný majetok s pôvodnou dobou splatnosti do troch mesiacov, ktoré nepodliehajú významnému riziku v zmene 
ich reálnej hodnoty a sú používané správcovskou spoločnosťou v riadení krátkodobých záväzkov.

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty sú vykazované vo výkaze o finančnej situácii v nominálnej hodnote.

j) Majetok na obchodovanie a záväzky z obchodovania
Majetok na obchodovanie a záväzky z obchodovania je ten majetok a záväzky, ktoré správcovská spoločnosť ob‑
starala alebo vznikli hlavne za účelom ich predaja alebo opätovnej kúpy v krátkom čase, alebo sú držané ako časť 
portfólia, ktoré je riadené spolu s krátkodobým dosahovaním zisku alebo udržovaním pozície.

Majetok na obchodovanie a záväzky z obchodovania sú prvotne vykazované a následne ocenené v reálnej hodnote 
vo výkaze o finančnej situácii s transakčnými nákladmi vykázanými priamo vo výsledku hospodárenia. Všetky zmeny 
reálnej hodnoty sú vykázané ako súčasť čistého zisku z finančných operácií vo výsledku hospodárenia.

Následne po prvotnom vykázaní sa klasifikácia majetku a záväzkov určených na obchodovanie nemení.

k) Pohľadávky
Pohľadávky sú nederivátovým finančným majetkom s pevnými alebo stanoviteľnými splátkami, ktorých cena nie je 
stanovená aktívnym trhom a správcovská spoločnosť ich nezamýšľa predať teraz alebo v blízkej budúcnosti.

Ak	správcovská	spoločnosť	kúpi	finančný	majetok	a súčasne	uzavrie	dohodu	o spätnom	predaji	tohto	majetku	(ale‑
bo podobného majetku) za fixnú cenu k budúcemu dátumu („obrátené repo alebo pôžička akcií“), dohoda je zaúč‑
tovaná ako pohľadávka a podkladové aktívum nie je vykázané v účtovnej závierke správcovskej spoločnosti.
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Pohľadávky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote spolu s priamo súvisiacimi transakčnými nákladmi a následne 
oceňujú v  ich amortizovanej hodnote použitím metódy efektívnej úrokovej miery po zohľadnení opravnej položky 
na zníženie	hodnoty.	Amortizácia	je	zahrnutá	v položke	Finančné	výnosy	vo	výkaze	ziskov	a strát.	Straty	zo	zníženia	
hodnoty takýchto investícií sa vykazujú v položke výkazu ziskov a strát Finančné náklady.

l) Hmotný majetok
i) Vykazovanie a oceňovanie
Zložky hmotného majetku sa oceňujú v obstarávacích cenách znížených o oprávky a o straty zo znehodnotenia.

Obstarávacie ceny zahŕňajú náklady, ktoré je možné priamo priradiť k obstaraniu daného majetku. Zakúpený soft‑ 
vér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úžitkovej hodnoty súvisiaceho majetku, je vykázaný ako súčasť daného ma‑
jetku.

V prípade, že jednotlivé súčasti položky majetku majú rozdielnu dobu použiteľnosti, sú účtované ako hlavné kom‑
ponenty majetku.

ii) Následné náklady
Náklady na výmenu položky hmotného majetku sú vykazované v účtovnej hodnote tejto položky, ak je pravdepo‑
dobné, že budúce ekonomické úžitky spojené s danou položkou majetku budú plynúť do správcovskej spoločnos‑
ti a náklady je možné spoľahlivo merať. Náklady spojené s bežnou údržbou hmotného majetku sú vykázané vo vý‑
sledku hopodárenia v čase ich vzniku.

iii) Odpisovanie
Odpisy sú vykazované vo výsledku hospodárenia na rovnomernej báze počas odhadovanej doby použiteľnosti kaž‑
dej položky hmotného a nehmotného majetku. Prenajatý majetok je odpisovaný počas doby nájmu, resp. doby po‑
užiteľnosti, a to podľa toho, ktorá je kratšia. Pozemky sa neodpisujú.

Odhadované doby použiteľnosti pre bežné a predchádzajúce účtovné obdobie:

Predpokladaná 
doba používania

Metóda 
odpisovania

Ročná sadzba 
odpisov v %

Dopravné prostriedky 4 roky Lineárna 25

Stroje, prístroje a hardware 4 roky Lineárna 25

Inventár 6 rokov Lineárna 16,67 

Technické zhodnotenie budovy 20 rokov Lineárna 5

Metódy odpisovania, doba použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka.

m) Nehmotný majetok
Softvér
Softvér sa vykazuje v obstarávacej cene zníženej o oprávky a straty zo zníženia hodnoty. Odpis sa vykazuje na rov‑
nomernej báze počas štvorročnej odhadovanej doby použiteľnosti softvéru.

n) Zníženie hodnoty nefinančného majetku (angl. impairment)
Účtovná hodnota nefinančného majetku správcovskej spoločnosti, iného ako odložená daňová pohľadávka, je pre‑
hodnotená ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existuje náznak zníženia hodnoty ma‑
jetku.	Ak	je	zistený	náznak	zníženia	hodnoty	majetku,	následne	je	odhadnutá	suma,	ktorú	je	možné	z daného	ma‑
jetku získať.
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Strata zo zníženia hodnoty je vykázaná vtedy, ak účtovná hodnota majetku alebo jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Jednotka generujúca peňažné prostriedky je najmenšia identifikova‑
teľná skupina majetku, ktorá generuje peňažné príjmy, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od ostatného majetku ale‑
bo skupín majetku.

Straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú priamo vo výkaze ziskov a strát. Straty zo zníženia hodnoty vykázané v sú‑
vislosti s  jednotkami generujúcimi peňažné prostriedky sa v  prvom rade vykážu ako zníženie účtovnej hodnoty  
goodwillu pripadajúceho na tieto jednotky a potom sa vykážu ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku 
v jednotke (skupine jednotiek) na pomernej báze.

Suma, ktorú možno z daného majetku alebo jednotky získať a ktorá generuje peňažné prostriedky, je buď čistá pre‑
dajná cena, alebo hodnota v používaní (value in use) jednotky, podľa toho, ktorá je vyššia. Pri hodnote v používaní sa 
odhad budúcich peňažných tokov diskontuje na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, 
ktorá odráža súčasné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík špecifických pre daný majetok.

Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sú prehodnotené ku dňu, ku ktorému sa zosta‑
vuje účtovná závierka, či existuje náznak zníženia straty alebo toho, že už strata neexistuje. Strata zo zníženia hod‑
noty je odúčtovaná, keď nastala zmena v odhade použitom pri určení sumy, ktorú je možné z daného majetku získať. 
Zníženie hodnoty je odúčtované len do tej výšky, pokiaľ účtovná hodnota majetku nepresiahne jeho účtovnú hodno‑
tu, ktorá by mu prislúchala po úprave o odpisy, keby zníženie hodnoty nebolo vykázané.

o) Rezervy
Rezerva sa tvorí v prípade, ak existuje pre správcovskú spoločnosť právna alebo vecná povinnosť splniť záväzok, 
ktorý vyplýva z minulej udalosti, a ktorej dopad môže byť spoľahlivo odhadnutý a je pravdepodobné, že záväzok bu‑
de splnený a vyžiada si úbytok ekonomických úžitkov správcovskej spoločnosti. Rezervy sú vypočítané a vykázané 
v odhadovanej výške záväzku.

p) Časové rozlíšenie nákladov na obstaranie zmlúv
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Vyplatené obstarávateľské provízie sú transakčné náklady, ktoré sa vzťahujú k zmluvám o správe starobného dô‑
chodkového sporenia. Spoločnosť účtovala vyplatené získateľské provízie do konca roka 2008 na účet nákladov 
budúcich období a časovo ich rozlišovala po dobu stanovenú technickými metódami na základe štatistických dát, 
maximálne však po dobu 9 rokov. Odhad tejto doby bol aktualizovaný raz ročne, a to ku dňu, ku ktorému sa zosta‑
vuje ročná účtovná závierka. Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv podliehajú testu na znehodnotenie, tzv. 
impairment test. V súčasnosti Spoločnosť účtuje vyplatené získateľské provízie priamo do nákladov.

r) Štandardy a interpretácie týkajúce sa činnosti správcovskej spoločnosti, ktoré boli vydané, ale ešte ne‑
nadobudli účinnosť

K dátumu schválenia účtovnej závierky boli vydané ďalej uvedené štandardy, zatiaľ však nenadobudli účinnosť, ale‑
bo ešte neboli prijaté v EÚ. Uvedené sú vydané štandardy a interpretácie, pri ktorých spoločnosť očakáva určitý 
vplyv na zverejnenia, finančnú pozíciu, alebo výkonnosť v čase ich budúcej aplikácie. Správcovská spoločnosť plá‑
nuje aplikovať tieto štandardy od dátumu ich účinnosti.

IFRS 9: Finančné nástroje
IFRS	9	bol	pôvodne	vydaný	v novembri	2009	a jeho	cieľom	je	nahradiť	štandard	IAS	39	finančné	nástroje.	Je	účinný	
pre ročné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2018, alebo neskôr.
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Klasifikácia a oceňovanie finančných aktív
•	 	Všetky	finančné	aktíva	sa	prvotne	zaúčtujú	v reálnej	hodnote,	ktorá	sa	v prípade	ak	sa	o príslušnom	nástroji	ne‑

účtuje v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia (fair value through profit or loss, v skratke „FVTPL“) upraví 
o transakčné náklady. Pohľadávky z obchodného styku bez významného financujúceho komponentu sa však pr‑
votne oceňujú v ich transakčnej cene, ako sa stanovuje v štandarde IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi.

•	 	Dlhové	finančné	nástroje	sa	následne	oceňujú	na základe	ich	zmluvných	peňažných	tokov	a obchodného	mode‑
lu, v rámci ktorého sú držané. Dlhové nástroje sa oceňujú v amortizovanej hodnote, ak majú zmluvné peňažné to‑
ky, ktoré predstavujú výlučne platbu istiny a úrokov z doteraz nesplatenej istiny a sú držané v rámci obchodné‑
ho modelu, ktorý má cieľ držať aktíva na zinkasovanie zmluvných peňažných tokov. Dlhové nástroje sa oceňujú 
v reálnej hodnote cez ostatné súhrnné zisky (fair value through other comprehensive income, v skratke „FVOCI“) 
s následnou reklasifikáciou do výsledku hospodárenia, ak majú zmluvné peňažné toky, ktoré predstavujú výlučne 
platbu istiny a úrokov z doteraz nesplatenej istiny a sú držané v rámci obchodného modelu, ktorý má cieľ buď in‑
kasovať zmluvné peňažné toky alebo finančný majetok predať.

•	 	Všetky	 ostatné	 dlhové	 finančné	 nástroje	 sa	 následne	 účtujú	 v  reálnej	 hodnote	 cez	 výsledok	 hospodárenia.	
Existuje aj opcia na oceňovanie reálnou hodnotou (fair value option, v skratke „FVO“), ktorá umožňuje, aby sa fi‑
nančné aktíva pri prvotnom ocenení označili ako FVTPL, ak sa tým eliminuje účtovný nesúlad, resp. sa jeho roz‑
sah výrazne zníži.

•	 	Kapitálové	finančné	nástroje	sa	vo	všeobecnosti	oceňujú	v reálnej	hodnote	cez	výsledok	hospodárenia.	Účtovné	
jednotky však majú opciu, ktorá je nezvratná, vykazovať zmeny reálnej hodnote nástrojov iných ako na obchodo‑
vanie v ostatnom súhrnnom zisku (bez následnej reklasifikácie do výsledku hospodárenia). Táto opcia sa uplat‑
ňuje na baze individuálnych finančných nástrojov.

Klasifikácia a oceňovanie finančných záväzkov
•	 	Pri	finančných	záväzkoch	zaradených	do portfólia	FVTPL	pri	použití	FVO	sa	musí	zmena	v ich	reálnej	hodnote	za‑

príčinená zmenou úverového rizika prezentovať v ostatnom súhrnnom zisku. Ostatné zmeny reálnej hodnoty sa 
vykazujú vo výsledku hospodárenia, pokiaľ prezentácia zmeny reálnej hodnoty vzhľadom na úverové riziko pred‑
metného záväzku v ostatnom súhrnnom zisku nevytvára ani nezväčšuje účtovný nesúlad vo výsledku hospodá‑
renia.

•	 	Všetky	 ostatné	 požiadavky	 štandardu	 IAS	 39	 na  klasifikáciu	 a  oceňovanie	 finančných	 záväzkov	 sa	 preniesli	
do štandardu IFRS 9, vrátane pravidiel oddelenia vložených derivátov a kritérií na používanie FVO.

Znehodnotenie
•	 	Požiadavky	týkajúce	sa	znehodnotenia	finančných	aktív	sú	založené	na modeli	očakávaných	strát	z úverov	(ex‑

pected	credit	loss	model,	v skratke	„ECL“),	ktorý	nahrádza	model	vzniknutých	strát	podľa	štandardu	IAS	39.
•	 	Model	ECL	sa	týka	dlhových	finančných	nástrojov	oceňovaných	v amortizovanej	hodnote	alebo	vo	FVOCI,	väč‑

šiny	úverových	prísľubov,	finančných	záruk,	zmluvných	aktív	podľa	IFRS	15	a pohľadávok	z prenájmu	podľa	IAS	17	
Lízing.

•	 	Od účtovných	jednotiek	sa	vo	všeobecnosti	požaduje,	aby	zaúčtovali	buď	12‑mesačnú	hodnotu	ECL,	alebo	ECL	
za celú dobu životnosti, v závislosti od toho, či od prvotného vykázania (resp. od momentu uzatvorenia záväzku 
či záruky) výrazne narástlo úverové riziko protistrany.

•	 	Odhadovanie	ECL	musí	reflektovať	výsledok	vážený	pravdepodobnosťou	a vplyv	časovej	hodnoty	peňazí.	Okrem	
toho, sa musí zakladať na primeraných a preukázateľných informáciách, ktoré sú dostupné bez zbytočných ná‑
kladov či neúmernej snahy.

Dosah
Prijatie IFRS 9 bude mať vplyv na účtovnú závierku správcovskej spoločnosti predovšetkým v oblasti klasifikácie fi‑
nančných nástrojov a očakávaných strát. Kvantifikácia bude predmetom ďalšej analýzy.

IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2018 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je dovolená. Vysvetlenia 
k IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi ešte neboli prijaté Európskou úniou, ale IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákaz‑
níkmi vrátane dátumu účinnosti IFRS 15 bol Európskou úniou už prijatý.
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Nový štandard prináša rámec, ktorý nahrádza existujúci návod v IFRS o vykazovaní výnosov. Spoločnosti musia pri‑
jať 5‑krokový model na to, aby určili, kedy sa má vykázať výnos a v akej výške. Nový model špecifikuje, že výnosy 
sa majú vykázať vtedy, keď spoločnosť prevedie kontrolu nad tovarom a službami na zákazníka a vo výške, o ktorej 
spoločnosť očakáva, že bude mať na ňu nárok. Podľa toho, či sa určité kritériá splnia, výnos sa vykáže:
•	 v priebehu	času,	spôsobom,	ktorý	zobrazuje	výkon	spoločnosti,	alebo
•	 v okamihu,	kedy	sa	kontrola	nad	tovarom	a službami	prevedie	na zákazníka.

IFRS 15 tiež ustanovuje zásady, ktoré má spoločnosť aplikovať pri uvádzaní kvalitatívnych a kvantitatívnych zverej‑
není, ktoré poskytujú užitočné informácie používateľom účtovnej závierky o povahe, výške, čase a neistote výnosov 
a peňažných tokov, ktoré vznikajú zo zmluvy so zákazníkom.

Manažment ešte neukončil svoje prvotné zhodnotenie potenciálneho vplyvu IFRS 15 na  účtovnú závierku 
Spoločnosti, neočakáva však, že nový štandard bude mať pri jeho prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závier‑
ku. Spoločnosť neočakáva, že sa zmení moment, kedy vykáže výnos a jeho ocenenie podľa IFRS 15 vzhľadom na po‑
vahu operácií spoločnosti a na druh výnosov, ktoré má.

IFRS 16 Lízingy
Účinný pre účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2019 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je dovolená, ak spoloč‑
nosť aplikuje aj IFRS 15. I keď tento štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou, Spoločnosť považuje za vysoko 
pravdepodobné, že tento štandard bude prijatý.

IFRS	16	nahrádza	štandard	IAS	17	Lízingy	a súvisiace	interpretácie.	Štandard	odstraňuje	súčasný	duálny	model	úč‑
tovania u nájomcu. Namiesto toho vyžaduje, aby spoločnosti vykázali väčšinu nájmov v súvahe podľa jednotného 
modelu, eliminujúc rozlišovanie medzi operatívnym a finančným lízingom.

Podľa IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie identifikovaného 
majetku počas určitého obdobia za protihodnotu. Pri takýchto zmluvách nový model vyžaduje, aby nájomca vyká‑
zal majetok, ku ktorému má právo používania a záväzok z lízingu. Majetok, ku ktorému je právo používania, sa odpi‑
suje a záväzok sa úročí. Toto bude mať za následok vyššie náklady u väčšiny lízingov hneď na začiatku, aj keď ná‑
jomca platí konštantné ročné nájomné.

Nový štandard prináša aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú:
•	 lízingy	s dobou	nájmov	12	mesiacov	a menej	a ktoré	neobsahujú	kúpnu	opciu,
•	 lízingy,	pri	ktorých	predmet	nájmu	má	nízku	hodnotu	(tzv.	small‑ticket	lízingy).
•	 	Zavedenie	nového	štandardu	z veľkej	časti	nemá	vplyv	na účtovanie	u prenajímateľa.	Prenajímateľ	bude	naďalej	

rozlišovať medzi finančným a operatívnym lízingom.
•	 	Očakáva	sa,	že	nový	štandard	nebude	mať	pri	jeho	prvej	aplikácii	významný	vplyv	na účtovnú	závierku.	Vyžaduje,	

aby Spoločnosť vykázala vo výkaze finančnej pozície majetok a záväzky, ktoré sa týkajú operatívneho lízingu, 
a kde Spoločnosť vystupuje ako nájomca, ale hodnota týchto lízingov je nemateriálna.

Doplnenia k IFRS 2 Klasifikácia a oceňovanie platieb na základe podielov
Doplnenia vysvetľujú účtovanie platieb na základe podielov v nasledujúcich oblastiach:
•	 	vplyv	podmienok	súvisiacich	s nárokom,	na oceňovanie	transakcií	na základe	podielov	vysporiadavaných	peňaž‑

nými prostriedkami,
•	 transakcie	na základe	podielov	vysporiadaných	po zdanení	zrážkovou	daňou,
•	 	modifikácia	podmienok	platieb	na základe	podielov,	ktoré	menia	klasifikáciu	transakcie	z kategórie	vysporiada‑

né peňažnými prostriedkami na kategóriu vysporiadené nástrojmi vlastného imania.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na prezentáciu jej účtovnej zá‑
vierky, pretože Spoločnosť nevstupuje do transakcií s platbami na základe podielov.
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Doplnenia k IAS 7
Doplnenia vyžadujú nové zverejnenia, ktoré umožňujú používateľom účtovnej závierky zhodnotiť zmeny v záväz‑
koch z finančných činností, vrátane zmien peňažnej a nepeňažnej povahy (ako je vplyv kurzových ziskov alebo kur‑
zových strát, zmeny vyplývajúce zo získania alebo straty kontroly v dcérskej spoločnosti, zmeny reálnej hodnoty).

Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na prezentáciu účtovnej zá‑
vierky

Doplnenia k IAS 12 Vykázanie odloženej daňovej pohľadávky k nerealizovaným stratám
Doplnenia objasňujú, ako a kedy účtovať o odloženej daňovej pohľadávke v určitých situáciách a vysvetľujú, ako má 
byť určený budúci zdaniteľný príjem pre zhodnotenie, či má byť odložená daňová pohľadávka vykázaná.
Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na prezentáciu účtovnej zá‑
vierky, pretože Spoločnosť oceňuje budúce zdaniteľné príjmy spôsobom, ktorý je v súlade s doplneniami.

Doplnenie k IAS 40 Prevod investícií v nehnuteľnostiach
Doplnenia	posilňujú	princípy	pre	prevod	do alebo	z investícií	v nehnuteľnostiach	v IAS	40	Investície	v nehnuteľnos‑
tiach a špecifikujú, že takýto prevod sa môže urobiť len vtedy, ak dochádza k zmene vo využití nehnuteľnosti. Na zá‑
klade doplnení je prevod možný vtedy, ak došlo ku skutočnej zmene vo využití nehnuteľnosti, t. j. majetok spĺňa ale‑
bo prestal spĺňať definíciu investície v nehnuteľnostiach a existuje dôkaz o zmene vo využití nehnuteľnosti. Samotná 
zmena iba v úmysle vedenia nie je pre takýto prevod postačujúca.

Spoločnosť neočakáva, že doplnenia budú mať pri ich prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závierku.

IFRIC 22 Transakcie v cudzej mene a protiplnenie poskytnuté vo forme preddavku
Interpretácia vysvetľuje, ako určiť deň uskutočnenia transakcie pre účely určenia výmenného kurzu, ktorý sa má 
použiť pri prvotnom vykázaní súvisiaceho majetku, nákladu alebo výnosu (alebo ich časti) a na odúčtovanie majet‑
ku nepeňažnej povahy alebo záväzku nepeňažnej povahy, ktoré vznikli pri poskytnutí alebo prijatí protihodnoty vo 
forme preddavku v cudzej mene. Za týchto okolností dňom uskutočnenia transakcie je deň, keď spoločnosť prvot‑
ne vykáže majetok nepeňažnej povahy alebo záväzok nepeňažnej povahy, ktorý vznikol pri poskytnutí alebo prija‑
tí protihodnoty vo forme preddavku.

Spoločnosť neočakáva, že interpretácia bude mať pri jej prvej aplikácii významný vplyv na účtovnú závierku, pretože 
Spoločnosť používa pri prvotnom vykázaní majetku nepeňažnej povahy a záväzkov nepeňažnej povahy, ktoré vznikli 
pri poskytnutí alebo prijatí protihodnoty vo forme preddavku, výmenné kurzy platné v deň uskutočnenia transakcie.

Ročné vylepšenia IFRS týkajúce sa činnosti spoločnosti, ktoré boli vydané, ale ešte nenadobudli účinnosť
Vylepšenia prinášajú 2 doplnenia 2 štandardov a nadväzujúce doplnenia ďalších štandardov a interpretácií, ktoré 
majú za následok účtovné zmeny v prezentácii, vykazovaní alebo oceňovaní. Väčšina z doplnení sa má aplikovať 
na účtovné obdobia, ktoré začínajú 1. januára 2017 a 1. januára 2018 alebo neskôr, majú sa aplikovať retrospektívne. 

Spoločnosť neočakáva, že tieto doplnenia budú mať významný vplyv na jej účtovnú závierku.
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4. Použitie odhadov a úsudkov

Tieto vyhlásenia dopĺňajú komentár k riadeniu finančného rizika.

Hlavné účtovné úsudky pri používaní účtovných zásad a metód Spoločnosti
Hlavné	účtovné	úsudky	sa	týkajú	klasifikácie	zmlúv.	Zmluvy,	ktoré	uzatvorili	klienti	so	Spoločnosťou	sú	klasifikované	ako	
servisné zmluvy. Tieto zmluvy sú charakteristické tým, že neprenášajú významné poistné ani finančné riziko od spori‑
teľa na Spoločnosť. Ide o zmluvy, ktoré obsahujú aj sporiacu zložku, prostriedky sú investované do jednotlivých fondov 
Spoločnosti, za ktoré sa zostavujú samostatné účtovné závierky. Spoločnosť má nárok na poplatky spojené so sprá‑
vou zmlúv starobného dôchodkového sporenia. Poplatky sú definované zákonom o dôchodkovom starobnom sporení.

Majetok zaúčtovaný v umorovanej hodnote je ocenený v súvislosti s prípadným znížením hodnoty na základe účtov‑
ných postupov popísaných v bode 3.

Opravné položky na zníženie hodnoty pohľadávok
Vedenie správcovskej spoločnosti posudzuje pohľadávky v súvislosti so znížením hodnoty individuálne na základe naj‑
lepšieho odhadu súčasnej hodnoty peňažných tokov, ktoré správcovská spoločnosť očakáva. Pri odhadovaní týchto 
peňažných tokov robí manažment úsudky o finančnej situácii zmluvnej strany a o čistej predajnej cene zabezpečenia.

Klasifikáciu finančného majetku a záväzkov
Účtovné zásady a účtovné metódy správcovskej spoločnosti poskytujú rámec pre vykázanie majetku a záväzkov pri 
ich vzniku v rôznych účtovných kategóriách za určitých podmienok:

•		Pri	zatriedení	finančného	majetku	alebo	záväzkov	„v reálnej	hodnote	cez	výkaz	ziskov	a strát“	manažment	rozho‑
duje o tom, či správcovská spoločnosť spĺňa opis majetku a záväzkov definovaných v účtovných zásadách a úč‑
tovných metódach (bod 3(g) poznámok).

•		Pri	zatriedení	finančného	majetku	ako	majetku	„držaného	do splatnosti“	manažment	rozhoduje	o tom,	či	existu‑
je zámer a zároveň schopnosť udržať tento finančný majetok do splatnosti ako požadujú účtové zásady a účtov‑
né metódy (bod 3(g) poznámok).

Určenie reálnych hodnôt
Pohľadávky a ostatné pohľadávky
Reálna hodnota pohľadávok a ostatných pohľadávok sa odhaduje ako súčasná hodnota budúcich peňažných to‑
kov diskontovaná trhovou mierou platnou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Majetok a záväzky na obchodovanie a investície
Reálna hodnota majetku na obchodovanie a investícií sa určuje ako trhová cena z aktívneho trhu alebo pomocou 
oceňovacích modelov so vstupom údajov pozorovateľných na trhu.

Správcovská spoločnosť používa na zistenie a zverejnenie reálnej hodnoty finančných nástrojov nasledovné hierar‑
chie metód:

Úroveň 1: Kótovaná trhová cena z aktívnych trhov pre identické finančné nástroje.

Úroveň 2:  Oceňovacie techniky postavené na priamo alebo nepriamo pozorovateľných trhových vstupoch. Do  tejto ka‑
tegórie zaraďujeme kótovanú cenu podobného finančného nástroja z aktívneho, prípadne menej aktívneho tr‑
hu a iné oceňovacie techniky, pri ktorých možno všetky dôležité vstupy získať z údajov dostupných na trhu.

Úroveň 3:  Oceňovacie techniky do veľkej miery postavené na nepozorovateľných vstupoch. Do tejto kategórie zara‑
ďujeme všetky finančné nástroje, ktorých oceňovacie techniky sa nezakladajú na pozorovateľných vstu‑
poch, a súčasne trhovo nepozorovateľné vstupy majú značný vplyv na ocenenie daného finančného ná‑
stroja. Zaraďujeme sem tiež finančné nástroje ocenené pomocou trhovej ceny podobného finančného 
nástroja, pri ktorom je nevyhnutné zohľadnenie trhovo nepozorovateľného vplyvu.
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5. Riadenie finančných rizík

Riadenie rizika
Riziká vyplývajúce pre spoločnosť zo správy zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení sú: riziko spojené s dĺžkou 
zmlúv, najmä riziko stornovanosti, riziko nákladov a nákladová inflácia.

Riziko stornovanosti predstavuje riziko, že klient prevedie zmluvu pred ukončením sporiacej doby do inej DSS nad 
mieru zohľadnenú v  časovom rozlíšení obstarávacích nákladov. Týmto vystavuje Spoločnosť strate vyplývajúcej 
z budúceho vývoja, ktorý je nepriaznivejší ako sa predpokladalo v čase oceňovania produktu. Spoločnosť riadi toto 
riziko vysokou úrovňou starostlivosti o klientov.

Spoločnosť je vystavená finančnému riziku. Finančné riziko je riziko zmenšujúcich sa výnosov za správu investícií sú‑
visiace s poklesom hodnoty majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch v dôsledku ich precenenia pod vplyvom 
volatility na finančných trhoch. Podľa zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení je Spoločnosť povinná 
sledovať na desaťročnom horizonte zhodnotenie majetku v Tradícia – Dlhopisovom garantovanom dôchodkovom 
fonde spravovanom Spoločnosťou. V prípade znehodnotenia majetku v tomto dôchodkovom fonde je Spoločnosť 
povinná previesť z vlastného majetku do majetku tohto dôchodkového fondu majetok v takej hodnote, aby nedoš‑
lo k poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky. Uvedená skutočnosť predstavuje súčasť finančného rizika Spoločnosti. 
Spoločnosť riadením durácie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, nízkej kreditnej expozície, úro‑
kového rizika a vylúčením menového rizika maximalizuje pravdepodobnoť dosiahnutia kladnej výkonnosti počas 
sledovaného	10‑ročného	horizontu.	V ostatných	dôchodkových	fondoch,	ktoré	Spoločnosť	spravuje	(Harmónia –	
Zmiešaný	negarantovaný	d.f.,	Dynamika –	Akciový	negarantovaný	d.f.	a Index –	Indexový	negarantovaný	d.f.)	finanč‑
né riziko nesie sporiteľ, Spoločnosť negarantuje minimálne zhodnotenie.

Finančné riziká Spoločnosť riadi diverzifikáciou majetku vo fondoch, ktoré spravuje tak, aby negatívne dopady 
zmien na finančných trhoch mali čo najmenší efekt na precenenie majetku jednotlivých dôchodkových fondov.

Finančné prostriedky určené na splnenie zákonných požiadaviek primeranosti vlastných zdrojov a likvidných aktív 
sú investované do likvidných cenných papierov alebo vedené ako peňažné prostriedky na bežnom účte a termíno‑
vaných účtoch. Finančné prostriedky investované do cenných papierov sú vystavené finančnému riziku, najmä rizi‑
ku zmeny úrokových mier ako aj kreditnému (úverovému) riziku. Riadenie týchto rizík prebieha prostredníctvom pra‑
videlného vyhodnocovania vlastných zdrojov v riziku.

Regulačné požiadavky
Správcovská spoločnosť je povinná primárne dodržiavať regulačné požiadavky Národnej banky Slovenska, ktoré 
sú stanovené podľa § 60 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa Opatrenia NBS č. 441/2015 
o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti v znení neskorších predpisov. Patria medzi ne limity a obmedzenia tý‑
kajúce sa primeranosti vlastných zdrojov.

Sumár týchto požiadaviek je nasledovný:
•	 	Správcovská	spoločnosť	je	povinná	dodržiavať	primeranosť	vlastných	zdrojov.	Vlastné	zdroje	správcovskej	spo‑

ločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako:

a)  Jedna štvrtina všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny 
rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných pre‑
vádzkových nákladov uvedených v jej obchodnom pláne.

b)		Hodnota	0.005	vypočítaná	ako	pomer	rozdielu	likvidných	aktív	a záväzkov	a pohľadávok	k hodnote	majetku	vo	
všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.
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Primeranosť vlastných zdrojov
V nasledujúcej tabuľke je zhrnutá štruktúra kapitálovej primeranosti Spoločnosti v roku 2016 v zmysle zákona:

V tis. EUR 31. 12. 2016 31. 12. 2015

Vlastné zdroje spoločnosti

Základné vlastné zdroje 11 343 10 788

Dodatkové vlastné zdroje ‑ ‑

Odpočítateľné položky ‑ ‑

Vlastné zdroje celkom 11 343 10 788

Likvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti 12 250 11 252

Hodnota majetku v dôchodkových fondoch 739 093 679 423

Hodnota	všeobecných	prevádzkových	výdavkov	[§	6	ods.1	písm. a)	až	q)] 3 164 3 951

Hodnota	záväzkov	dôchodkovej	správcovskej	spoločnosti	[§	6	ods.3] 379 415

Hodnota	pohľadávok	voči	dôchodkovým	fondom	[§	6	ods.4] 187 186

Ukazovatele primeranosti vlastných zdrojov

Vlastné	zdroje	sú	primerané	[§	60	ods.2	písm. a)	zákona] –	vlastné	zdroje	sú	primerané,	ak	nie	sú	nižšie	ako	
25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok Áno Áno

Vlastné	zdroje	sú	primerané	[§	60	ods.2	písm. b)	zákona] –	pomer	rozdielu	likvidných	aktív	a záväzkov	
a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská 
spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,005

Áno Áno

Vlastné zdroje sú primerané Áno Áno

a) Riziko nákladovej inflácie
Riziko nákladovej inflácie je riziko, že skutočné režijné náklady Spoločnosti spojené so správou zmlúv budú vyš‑
šie ako tie, ktoré sa použili pri ocenení produktov. Spoločnosť pravidelne sleduje porovnanie skutočných nákladov 
s plánovanými a zároveň pokrytie týchto nákladov celkovými prevádzkovými výnosmi.

b) Menové riziko
Menové riziko je riziko zmien hodnôt finančného nástroja z dôvodov zmien výmenných kurzov.
Spoločnosť vykazuje iba nízku mieru menového rizika. Podstatná časť majetku i záväzkov Spoločnosti je v EUR. 
K 31. decembru 2016 eviduje Spoločnosť obchodné záväzky v cudzích menách vo výške 73 tis. CZK (k 31. decem‑
bru 2015: 79 tis. CZK).

Menové riziko ako súčasť finančných rizík má na zisk a vlastné zdroje Spoločnosti dopad prostredníctvom zmenšu‑
júcich sa výnosov za správu investícií v dôsledku poklesu hodnoty majetku dôchodkových fondov pod vplyvom vo‑
latility na finančných trhoch.

c) Trhové riziko a riziko likvidity
Spoločnosť je vystavená trhovému riziku a riziku likvidity pre finančné prostriedky. Spoločnosť sleduje riziko zme‑
ny úrokových sadzieb a ich vplyv na zmenu trhovej hodnoty vlastných zdrojov a na zmenu trhovej hodnoty majetku 
spravovaných fondov, ktoré posudzuje v pravidelnom vyhodnotení ukazovateľov vlastných zdrojov v riziku a príjmov 
v riziku. Riziko likvidity sleduje pomocou odhadov peňažných tokov vyplývajúcich z majetku a záväzkov Spoločnosti. 
Hlavným	cieľom	stratégie	je	vyvarovať	sa	rozdielom	v splatnosti	majetku	a záväzkov.

Spoločnosť je vystavená finančnému riziku. Finančné riziko je riziko zmenšujúcich sa výnosov za správu investícií sú‑
visiace s poklesom hodnoty majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch v dôsledku ich precenenia pod vplyvom 
volatility nafinančných trhoch. Spoločnosť riadi toto riziko prostredníctvom riadenia nákladov Spoločnosti a riade‑
nia zloženia majetku v dôchodkových fondoch.
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K 31. decembru 2016 by jednopercentný nárast/pokles trhových úrokových sadzieb mierne ovplyvnil cenu dlhopisov 
vo vlastníctve NN DSS, a.s. Pri jednopercentnom náraste/poklese trhových úrokových sadzieb by zisk poklesol/ na‑
rástol o 421,1 tis. eur (2015: 248,3 tis. eur).

d) Úverové riziko
Miera úverového rizika z finančného majetku pre dlhové finančné inštrumenty a investície v bankách, ktorému je 
Spoločnosť vystavená, je nasledovná:

V tis. EUR

Stav k 31. decembru 2016 AAA AA+/AA/AA‑ A+/A/A‑
BBB+/

BBB/BBB‑
Ostatné Celkom

Fin. majetok a peňažné prostriedky:

Pohľadávky voči bankám, peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty ‑ ‑ 968 ‑ ‑ 968

Cenné papiere na predaj ‑ ‑ 6 092 5 190 ‑ 11 282

Fin. majetok a peňažné prostriedky celkom ‑ ‑ 7 060 5 190 ‑ 12 250

V tis. EUR

Stav k 31. decembru 2015 AAA AA+/AA/AA‑ A+/A/A‑
BBB+/

BBB/BBB‑
Ostatné Celkom

Fin. majetok a peňažné prostriedky:

Pohľadávky voči bankám, peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty ‑ ‑ 1 381 ‑ ‑ 1 381

Cenné papiere na predaj ‑ ‑ 9 873 ‑ ‑ 9 873

Fin. majetok a peňažné prostriedky celkom ‑ ‑ 11 254 ‑ ‑ 11 254

Spoločnosť je vystavená primeranému úverovému riziku. Finančný majetok Spoločnosti je investovaný len vrámci 
investičného	ratingového	pásma.	Rating	A+ je	ratingom	štátnych	dlhopisov	vydaných	alebo	krytých	Slovenskou	re‑
publikou.	Rating	BBB+ je	ratingom	štátnych	dlhopisov	vydaných	alebo	krytých	Poľskou	republikou.	Rating	BBB‑	je	
ratingom	štátnych	dlhopisov	vydaných	alebo	krytých	Rumunskom.	Rating	A‑	je	ratingom	podnikových	dlhopisov	vy‑
daných	Západoslovenskou	energetikou	a.s.	Rating	A zodpovedá	ratingu	depozitára,	ktorý	Spoločnosti	vedie	bežný	
účet a termínované účty. Uvedené ratingy predstavujú posledné zverejnené ratingového hodnotenia jednej z uzna‑
ných externých ratingových agentúr (Standard & Poor’s, Moody’s a Fitch) v ratingovej škále Standard & Poor’s.

e) Riziko likvidity
Správcovská spoločnosť definuje riziko likvidity ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca 
z neschopnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát. Riziko likvidity je určené 
Zákonom o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Zostatková doba splatnosti finančného majetku a  záväzkov k  31. decembru 2016 je v  nasledujúcich tabuľkách, 
v ktorých sú uvedené nediskontované peňažné toky v nadväznosti na ich najskoršiu zmluvnú splatnosť. Peňažné to‑
ky očakávané správcovskou spoločnosťou sa významne neodlišujú od tejto analýzy.
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Rok 2016, v tis. EUR
Majetok

do 3 
mesiacov

3 mesiace 
až 1 rok 1–5 rokov

Viac ako 
5 rokov

Po
splatnosti

Nediskonto‑
vané peňaž‑

né toky
Účtovná 
hodnota

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 968 ‑ ‑ ‑ ‑ 968 968

Cenné papiere na predaj ‑ 319 7 808 2 456 ‑ 10 583 11 282

Pohľadávky 215 ‑ ‑ ‑ ‑ 215 215

1 183 319 7 808 2 456 ‑ 11 766 12 465

Záväzky
do 3 

mesiacov
3 mesiace 

až 1 rok 1–5 rokov
Viac ako 

5 rokov
Po

splatnosti

Nediskonto‑
vané peňaž‑

né toky
Účtovná 
hodnota

Záväzky z obchodného syku a ostatné 
záväzky

256 120 ‑ ‑ ‑ 376 376

Daňové záväzky ‑ 3 ‑ ‑ ‑ 3 3

256 123 ‑ ‑ ‑ 379 379

Rok 2015, v tis. EUR
Majetok

do 3
mesiacov

3 mesiace
až 1 rok 1‑5 rokov

Viac ako 5 
rokov

Nediskonto‑
vané peňažné 

toky
Účtovná
hodnota

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 1 381 ‑ ‑ ‑ 1 381 1 381

Cenné papiere na predaj 2 070 241 7 734 ‑ 10 018 9 873

Pohľadávky 214 ‑ ‑ ‑ 214 214

3 665 241 7 734 ‑ 11 613 11 468

Záväzky
do 3 

mesiacov
3 mesiace 

až 1 rok 1–5 rokov
Viac ako 

5 rokov

Nediskonto‑
vané peňažné 

toky
Účtovná hod‑

nota

Záväzky z obchodného syku a ostatné 
záväzky

229 183 ‑ ‑ 412 412

Daňové záväzky ‑ 3 ‑ ‑ 3 3

229 186 ‑ ‑ 415 415

Účtovná jednotka eviduje k 31. decembru 2016 záväzky po splatnosti vo výške 0 eur (2015: 0 eur).
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6. Pozemky, budovy a zariadenia

V tis. EUR Zariadenia Hardware Celkom

Obstarávacie ceny

K 1. januáru 2015 8 32 40

Úbytky ‑ (13) (13)

K 31. decembru 2015 8 19 27

K 1. januáru 2016 8 19 27

Úbytky (8) (15) (23)

K 31. decembru 2016 ‑ 4 4

Obstarávacie ceny

K 1. januáru 2015 (8) (32) (40)

Odpis za rok ‑ ‑ ‑

Úbytky ‑ 13 13

K 31. decembru 2015 (8) (19) (27)

K 1. januáru 2016 (8) (19) (27)

Odpis za rok ‑ ‑ ‑

Úbytky 8 15 23

K 31. decembru 2016 ‑ (4) (4)

Účtovná hodnota

K 31. decembru 2015 ‑ ‑ ‑

Účtovná hodnota

K 31. decembru 2016 ‑ ‑ ‑

Spoločnosť eviduje v majetku ku koncu roka 2016 plne odpísaný hardware v obstarávacej cene 4 tis. 
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7. Nehmotný majetok

V tis. EUR Softvér

Obstarávacie ceny

K 1. januáru 2015 396

K 31. decembru 2015 396

Obstarávacie ceny

K 1. januáru 2016 396

K 31. decembru 2016 396

Oprávky

K 1. januáru 2015 (396)

Odpis za rok ‑

K 31. decembru 2015 (396)

Oprávky

K 1. januára 2016 (396)

Odpis za rok ‑

K 31. decembru 2016 (396)

Účtovná hodnota

K 31. decembru 2015 ‑

Účtovná hodnota

K 31. decembru 2016 ‑

Spoločnosť používa plne odpísaný softvér v obstarávacej cene 396 tis. eur.

8. Cenné papiere na predaj

Štruktúra cenných papierov na predaj k 31. decembru 2016 v tis. eur:

Názov ISIN Počet ks Splatnosť Nákupná cena AÚV Amortizácia Precenenie Celkom

SLOVGB 3 3/8 11/15/24 SK4120008871 720 15.11.2024 1 918 6 (22) (39) 1 863

ROMANIA	3	5/8	04/24/24	 XS1060842975 1 500 24.4.2024 1 685 37 (10) 1 1 713

POLAND	4,2	04/15/20 XS0210314299 3 000 15.4.2020 3 508 90 (134) 13 3 477

ZAPAEN	2	7/8	10/14/18 XS0979598207 4 000 14.10.2018 4 306 25 (166) 64 4 229

Celkom 11 417 158 (332) 39 11 282

Štruktúra cenných papierov na predaj k 31. decembru 2015 v tis. eur:

Názov ISIN Počet ks Splatnosť Nákupná cena AÚV Amortizácia Precenenie Celkom

Štátny	dlhopis	SLOVGB3 SK4120007071 2 000 000 24.2.2016 2 086 59 (83) 7 2 069

POLAND	4,2	04/15/20 XS0210314299 3 000 15.4.2020 3 508 90 (21) 1 3 578

ZAPAEN	2	7/8	10/14/18 XS0979598207 4 000 14.10.2018 4 306 24 (89) (15) 4 226

Celkom 9 900 173 (193) (7) 9 873
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Hierarchia	stanovenia	reálnej	hodnoty	finančného	majetku	je	uvedená	v nasledujúcej	tabuľke.	Podľa	tejto	hierarchie	
sú cenné papiere rozčlenené na tri skupiny:
Stupeň 1 – Na stanovenie reálnych hodnôt sa využívajú zverejnené kotácie na aktívnych trhoch, ak sú k dispozícii. 
Trhové precenenie sa získava porovnaním cien, čo znamená, že pri preceňovaní sa nevyužíva žiadny model.

Stupeň 2  – Oceňovacie techniky založené na  trhových vstupoch priamych (napríklad ceny), alebo nepriamych  
(napríklad odvodené z cien). Táto kategória zahŕňa nástroje ocenené kótovanými trhovými cenami pre podobné 
nástroje; ocenené kótovanými cenami pre identické alebo podobné nástroje na trhoch, ktoré sú považované za me‑
nej aktívne alebo oceňované inými oceňovacími technikami, u ktorých sú všetky významné vstupy priamo alebo 
nepriamo pozorované na trhoch.

Stupeň 3 – Oceňovacie techniky založené na významných netrhových vstupoch. Táto kategória predstavuje všet‑
ky nástroje, pri ktorých oceňovacie techniky zahŕňajú vstupy, ktoré nie sú založené na pozorovateľných údajoch 
a u ktorých majú netrhové vstupy významný vplyv na ich precenenia.

V tis. EUR 2016 2015

Stupeň 1 9 419 7 804

Stupeň 2 1 863 2 069

Stupeň 3 ‑ ‑

Celkom 11 282 9 873

9. Odložená daňová pohľadávka

Odložené dane sa vzťahujú k nasledovným:

Rozdiel medzi účtovnou hod‑
notou a daňovou základňou

                                Odložená daň

V tis. EUR 2016 2015 2016 2015

Ostatné rezervy 234 185 49 40

Neuhradené provízie fyzickým osobám 12 ‑ 3 ‑

Cenné papiere 39 7 (8) 1

Kumulovaná daňová strata 1 441 2 882 303 634

Čistá odložená daňová pohľadávka 
(vykázaná a nevykázaná)

347 675

Slovenská daňová legislatíva umožňuje umorovať daňové straty voči budúcim daňovým ziskom, ak sú splnené určité 
podmienky. Straty môžu byť umorované a započítané voči ziskom rovnomerne maximálne počas obdobia štyroch 
rokov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa Spoločnosť rozhodla zaúčtovať odloženú daňovú pohľadávku z daňovej 
straty z dôvodu očakávania jej uplatnenia iba vo výške 126 tis. eur (k 31. decembru 2015: 253 tis. eur). Celková výška 
uplatniteľnej daňovej straty dosiahnutej v rokoch 2010 až 2013 bola v hodnote 5 763 tis. eur pričom Spoločnosť má 
nárok umorovať jednu štvrtinu z daňovej straty, t.j. 1 441 tis. eur v priebehu rokov 2014 až 2017. Celková zaúčtovaná 
odložená daňová pohľadávka k 31. decembru 2016 je vo výške 170 tis. eur (k 31. decembru 2015: 253 tis. eur). Pre 
výpočet odloženej dane k 31. decembru 2016 bola použitá sadzba dane vo výške 21 % (k 31. decembru 2015: 22 %).
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Zmeny dočasných rozdielov v priebehu roka:

V tis. EUR
Stav k 

1. januáru 2016
Vykázané cez 

výkaz ziskov a strát
Vykázané cez

vlastné imanie
Stav k 

31. decembru 2016

Ostatné rezervy ‑ 49 ‑ 49

Neuhradené provízie fyzickým osobám ‑ 3 ‑ 3

Cenné papiere ‑ ‑ (8) (8)

Kumulovaná daňová strata 253 (127) ‑ 126

Čistá odložená daňová pohľadávka
(vykázaná a nevykázaná)

253 (75) (8) 170

10. Pohľadávky

V tis. EUR 2016 2015

Pohľadávka voči fondom – odplata za správu fondu a zhodnotenie majetku vo fonde 187 185

Poskytnuté prevádzkové preddavky 24 11

Ostatné pohľadávky 4 18

Pohľadávky celkom 215 214

11. Ostatný majetok
Ostatný majetok predstavuje náklady budúcich období vo výške 32 tis. eur (k 31. decembru 2015: 30 tis. eur).

12. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

V tis. EUR 2016 2015

Pokladničné hodnoty 1 3

Bežné účty 967 1 378

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty celkom 968 1 381

13. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

V tis. EUR 2016 2015

Dodávatelia 35 26

Dodávatelia tuzemsko 17 22

Dodávatelia zahraničie 18 4

Ostatné záväzky z obchodného styku 97 90

Záväzky voči zamestnancom 57 50

Záväzky voči sociálnej a zdravotným poisťovniam 15 20

Záväzky voči štátnemu rozpočtu – daň zo mzdy 7 7

Daň z pridanej hodnoty 18 13

Ostatné záväzky 244 296

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky celkom 376 412
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Zostatková doba splatnosti všetkých záväzkov je odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, kratšia ako 
dvanásť mesiacov. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Ostatné záväzky predstavujú najmä nevyfakturované dodávky a služby v hodnote 93 tis. eur (k 31. decembru 2015: 
143 tis. eur) a nevyčerpané dovolenky a odmeny zamestnancom v hodnote 151 tis. eur (k 31. decembru 2015: 153 tis. 
eur).

Spoločnosť neeviduje ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, žiadne záväzky z repo obchodov ani žiad‑
ne záväzky voči dcérskym účtovným jednotkám alebo pridruženým účtovným jednotkám. Spoločnosť neemitovala 
ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, žiadne dlhové cenné papiere.

14. Základné imanie

V tis. EUR 2016 2015

Vydané a splatené v plnej výške:

Na začiatku obdobia 10 023 10 023

Stav k 31. decembru 10 023 10 023

Upísané a splatené základné imanie k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015 pozostáva zo 11 792 kmeňových 
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 850 eur za akciu. Držitelia kmeňových akcií disponujú hlasova‑
cím právom vo výške jedného hlasu na kmeňovú akciu.

Základné imanie Spoločnosti, zapísané do Obchodného registra SR ku dňu zostavenia účtovnej závierky, je vo výš‑
ke 10 023 tis. eur (k 31. decembru 2015: 10 023 tis. eur).

15. Rezervné a kapitálové fondy a nerozdelený zisk nebo neuhradená strata

V tis. EUR
Nerozdelený zisk/

(neuhradená strata)
Zákonný rezervný 

fond
Oceňovacie 

rozdiely Spolu

K 1. januáru 2015 (289) 1 053 34 798

Vklad do zákonného rezervného fondu (30) 30 ‑ ‑

Ostatné 1 ‑ ‑ 1

Cenné papiere na predaj ‑ ‑ (41) (41)

Zisk za rok 2015 555 ‑ ‑ 555

K 31. decembru 2015 237 1 083 (7) 1 313

V tis. EUR
Nerozdelený zisk/

(neuhradená strata)
Zákonný rezervný 

fond
Oceňovacie 

rozdiely Spolu

K 1. januáru 2016 237 1 083 (7) 1 313

Vklad do zákonného rezervného fondu (56) 56 ‑ ‑

Cenné papiere na predaj ‑ ‑ 38 38

Zisk za rok 2016 914 ‑ ‑ 914

K 31. decembru 2016 1 095 1 139 31 2 265
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Držitelia kmeňových akcií majú nárok na dividendy vtedy, ak sú vyhlásené.

a) Zákonný rezervný fond

Zákonný rezervný fond bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku za rok 2015 
zvýšený o 56 tis. eur. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky je zákonný rezervný fond vo výške 1 139 tis. eur. (k 31. 
decembru 2015: 1 083 tis. eur).

b) Rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie Spoločnosti konané dňa 23. júna 2016 schválilo účtovnú závierku za rok 2015 a rozhodlo o roz‑
delení účtovného zisku vo výške 555 tis. eur. Na základe tohto rozhodnutia bol o 56 tis. eur zvýšený zákonný rezervný 
fond a 499 tis. eur bolo zaúčtovaných na účet ziskov a strát minulých období.

c) Oceňovacie rozdiely

Položka oceňovacie rozdiely v celkovej hodnote 31 tis. eur (k 31. decembru 2015: (7) tis. eur) predstavuje precenenie 
cenných papierov na predaj vo výške 39 tis. eur (k 31. decembru 2015: (7) tis. eur) a odloženú daň z precenenia vo 
výške (8) tis. eur (k 31. decembru 2015: 0 tis. eur).

16. Výnosy z odplát a provízií

V tis. EUR 2016 2015

Odplata za vedenie účtov 495 477

Odplata za správu fondov 2 117 2 054

Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde 870 1 591

Výnosy z odplát a provízií celkom 3 482 4 122

17. Náklady na odplaty a provízie

V tis. EUR 2016 2015

Bankové poplatky a poplatky za poradenskú činnosť pri správe portfólia 41 155

Poplatky depozitárovi a poplatky Národnej banke Slovenska 93 72

Provízie sprostredkovateľov – amortizácia časovo rozlíšených nákladov na obstaranie zmlúv ‑ 243

Provízie sprostredkovateľov – odpis pri zrušení zmluvy ‑ 1

Provízie sprostredkovateľov – účtované priamo do nákladov 173 283

Náklady na odplaty a provízie celkom 307 754

18. Personálne náklady

V tis. EUR 2016 2015

Mzdy 539 546

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 179 200

Náklady na ostatné zamestnanecké požitky (napr. príspevky na stravovanie, DDS a životné poistenie) 19 21

Personálne náklady celkom 737 767
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Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnané za rok 2016 je 22 (2015: 26).

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2016 je 164 (2015: 148). Z toho vedúcich 
pracovníkov za rok 2016 je 21 (2015: 22).

Stav sociálneho fondu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, je 9 tis. eur (k 31. decembru 2015: 8 tis. 
eur). Tvorba počas účtovného obdobia bola vo výške 3 tis. eur (2015: 2 tis. eur) a použitie vo výške 2 tis. eur (2015: 
1 tis. eur).

19. Ostatné prevádzkové náklady

V tis. EUR 2016 2015

Refakturácia od spoločností v skupine – ostatné služby 716 819

Konzultácie a poradenstvo 321 334

Poštovné a prepravné 112 104

Služby VT a telekomunikačné náklady 101 59

Nájom priestorov 76 84

Tlačové služby a archív 54 70

Účtovné, daňové, právne služby a audit 38 45

Marketing 27 77

Kancelárske potreby, formuláre, reklamné predmety aj. 18 30

Náklady na cestovné, školenia a náklady na dopravné prostriedky 9 7

Dane a poplatky 10 11

Ostatné služby 31 8

Ostatné prevádzkové náklady celkom 1 513 1 648

Refakturácia od spoločností v skupine predstavuje náklady na služby súvisiace s prenájmom majetku, ekonomické 
služby, poradenské služby pri vedení spoločnosti, služby IT, služby pri správe klientskych zmlúv a ostatné služby po‑
skytované od spoločností v skupine.

Účtovné, daňové, právne služby a audit zahŕňajú náklady na služby audítora za overenie účtovnej závierky vo výške 
38 tis. eur (k 31. decembru 2015: 45 tis. eur).

20. Finančné výnosy

V tis. EUR 2016 2015

Úrokové výnosy z cenných papierov na predaj 71 86

Úrokové výnosy z bežných účtov 1 11

Kurzové zisky 1 2

Finančné výnosy celkom 73 99
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21. Finančné náklady 

V tis. EUR 2016 2015

Úrokové náklady z bežných účtov 3 ‑

Kurzové straty 3 5

Finančné náklady celkom 6 5

22. Daň z príjmov
Vykázaná vo výkaze ziskov a strát

V tis. EUR 2016 2015

Splatná daň z príjmov 3 3

Odložená daň z príjmov (bod 9 poznámok) 75 489

78 492

Správcovská spoločnosť dosiahla v roku 2016 základ dane 0 eur (2015: 0 eur). V roku 2016 účtovala správcovská 
spoločnosť o minimálnej dani, tzv. daňovej licencii, vo výške 3 tis. eur (v roku 2015: 3 tis. eur).

Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby

V tis. EUR                                  2016                                   2015

Základ dane 22 % Základ dane 22 %

Výsledok hospodárenia pred zdanením 992 218 1 047 230

Odpočítateľné príjmy (260) (57) (133) (29)

Krátkodobé rezervy (234) (51) (111) (24)

Provízie fyzickým osobám (12) (3) (4) (1)

Ostatné (14) (3) (18) (4)

Nedaňové náklady 244 54 230 51

Krátkodobé rezervy 212 47 179 39

Provízie fyzickým osobám 12 3 12 3

Ostatné 21 4 38 9

Uplatnená daňová strata (215) (251)

Daňová licencia 3 3

Odložená daň 75 489

Daň z príjmu spolu 78 492

Skutočná sadzba dane 7,86 % 47,00 %
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23. Podmienené aktíva a záväzky

Spoločnosť má v prenájme priestory na Jesenského ulici v Bratislave (do 31. marca 2016 mala v prenájme aj pries‑
tory na Trnavskej ceste v Bratislave) od spoločnosti NN Management services, s.r.o., o.z. Za obdobie roku 2016 bolo 
vo výkaze ziskov a strát ako náklad za prenájom týchto priestorov vykázaných 49 tis. eur (k 31. decembru 2015: 40 
tis. eur). Nájom priestorov je dohodnutý na dobu neurčitú bez stanovenia poplatkov pri ukončení zmluvy.

Spoločnosť garantuje minimálne zhodnotenie prostriedkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, kto‑
rý	je	pod	jej	správou –	viď	bod	5	časť	„Riadenie	rizika“.	Ako	sa	v uvedenom	bode	5	ďalej	píše,	Spoločnosť	riadením	
durácie fondu, nízkej kreditnej expozície, úrokového rizika a vylúčením menového rizika v spravovanom dlhopisovom 
dôchodkovom fonde, maximalizuje pravepodobnosť dosiahnutia pozitívneho zhodnotenia prostriedkov vo fonde 
na sledovanom desaťročnom období. Z uvedného dôvodu nevykazuje v tejto účtovnej závierke žiadne podmienené 
záväzky (garancie).

Nakoľko mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota 
v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, 
keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

24. Spriaznené osoby

Za spriaznené osoby sa považujú subjekty, ktoré majú kontrolu nad správcovskou spoločnosťou alebo správcov‑
ská spoločnosť nad nimi, alebo, ak má jedna strana rozhodujúci vplyv na druhú stranu pri rozhodovaní o finančnej 
a prevádzkovej činnosti.

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú predstavenstvo, dozorná rada Spoločnosti, materská spoločnosť a iné spo‑
ločnosti v skupine. Správcovská spoločnosť je pod kontrolou spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. Konečnou ma‑
terskou	spoločnosťou	Spoločnosti	je	NN	Continental	Europe	Holdings,	B.V.

Správcovská spoločnosť má vzťahy so spriaznenými osobami, a  to so spoločnosťami, ktoré kontrolujú členovia 
vrcholového manažmentu. Transakcie s nasledujúcimi spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých 
obchodných podmienok:

a) Akcionári

V tis. EUR

NN Životná poisťovňa, a.s., NN Continental Europe Holdings, B.V. 2016 2015

Záväzky:

Záväzky	z obchodného	styku	voči	NN	Continental	Europe	Holdings,	B.V. 7 ‑

Transakcie počas roka boli nasledovné:

Náklady	na poskytnuté	služby	NN	Continental	Europe	Holdings,	B.V. 98 97
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b) Podniky spojené s väčšinovým akcionárom správcovskej spoločnosti
Pohľadávky a záväzky voči spoločnostiam spojeným s väčšinovým akcionárom sú nasledovné:

                               Pohľadávky                            Záväzky

V tis. EUR 2016 2015 2016 2015

NN Management Services, s.r.o., o.z. 24 11 5 10

NN Management Services, s.r.o. ‑ ‑ 3 3

NN Investment Partners C.R., a.s. ‑ ‑ 3 ‑

NN Insurance Eurasia N.V. ‑ ‑ ‑ 1

24 11 11 14

                            Výnosy                                   Náklady

V tis. EUR 2016 2015 2016 2015

NN Management Services, s.r.o., o.z. ‑ ‑ 77 66

NN Management Services, s.r.o. ‑ ‑ 567 651

NN Investment Partners C.R., a.s. ‑ ‑ 38 150

NN	RAS	Kft. ‑ ‑ 27 29

NN Insurance Eurasia N.V. ‑ ‑ 20 15

729 911

Výnosy a náklady so spriaznenými osobami sú v tabuľke uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Žiadne dividendy 
neboli prijaté od týchto spoločností.

c) Transakcie s fondmi

V tis. EUR 2016 2015

Majetok

Pohľadávky voči fondom 187 185

Výnosy z transakcií počas roka boli nasledovné:

Výnosy z poplatkov za správu podielových fondov 3 482 4 122

Transakcie s  podielovými fondmi spravovanými správcovskou spoločnosťou sú uvedené v  jednotlivých častiach 
týchto poznámok.

d) Členovia vrcholového manažmentu správcovskej spoločnosti
Mzdy a odmeny vedúcim predstaviteľom manažmentu v sledovanom období:

V tis. EUR 2016 2015

Peňažné príjmy 184 113

184 113
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Za riadiacich pracovníkov Spoločnosti sú považovaní všetci zamestnanci, ktorých pracovná pozícia je manažér, 
riaditeľ a podobne.

K  31.	 decembru	 2016	 to	 boli	 Brudňák	 Peter,	 Danovičová	Alžbeta,	 Drozdová	Klára,	 Hajná	 Eva,	 Ješková	Martina,	
Jurčenko Ľuboš, Krajčíková Lucia, Lajdová Grznárová Jana, Nosek Karel, Pečeňáková Jana, Pilinská Lucia, 
Podstrelencová	Andrea,	 Rak	Martin,	 Řezníček	 Tomáš,	 Sipos	Zoltán,	 Stareček	 Ján,	 Tomko	Martin,	 Tuš	 Branislav,	
Varga Richard, Višňovský Martin a Zápotočný Ján (2015: Višňovský Martin, Nosek Karel, Žák Kamil, Podstrelencová 
Andrea,	Petrovičová	Zuzana,	Danovičová	Alžbeta,	Čapek	Jiří,	Zápotočný	Ján,	Sipos	Zoltán,	Fábryová	Alena,	Jurčenko	
Luboš,	Grznárová	Jana,	Hajná	Eva,	Krajčíková	Lucia,	Majerníčeková	Gabriela,	Řezníček	Tomáš,	Pečeňáková	Jana,	
Tuš	Branislav,	Pilinská	Lucia,	Stareček	Ján,	Halász	Ľubomír	a Rak	Martin).

Ďalšími významnými osobami v zmysle spriaznených osôb sú tiež členovia štatutárnych orgánov Spoločnosti.

Odmeny členom predstavenstva za rok 2016: 144 eur (2015: 188 eur).
Odmeny členom dozornej rady za rok 2016: 116 eur (2015: 137 eur).

25. Reálne hodnoty

Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva, alebo by bola zaplatená za prevod záväzku pri riadnej 
transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia.. Odhadované reálne hodnoty finančného majetku a záväzkov, 
ktoré nie sú oceňované reálnou hodnotou sú nasledovné:

Účtovná hodnota Reálna hodnota Účtovná hodnota Reálna hodnota

V tis. EUR 2016 2016 2015 2015

Finančný majetok

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 968 968 1 381 1 381

Pohľadávky 215 215 214 214

Finančné záväzky

Ostatné záväzky 376 376 412 412

Pri odhade reálnych hodnôt finančného majetku a záväzkov správcovskej spoločnosti boli použité nasledovné me‑
tódy a predpoklady:

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty
Reálne hodnoty zostatkov bežných účtov sa približne rovnajú ich účtovnej hodnote. Pri účtoch ktoré majú zostat‑
kovú dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné považovať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu.

Pohľadávky
Pohľadávky sa uvádzajú v netto hodnote, t.j. po odpočítaní opravných položiek. Pri účtoch, ktoré majú zostatkovú 
dobu splatnosti kratšiu ako tri mesiace, je vhodné pokladať ich účtovnú hodnotu za približnú reálnu hodnotu.

Ostatné záväzky
Odhadovaná reálna hodnota záväzkov sa približuje k  ich účtovnej hodnote. Reálna hodnota pri záväzkoch so 
zostatkovou dobou splatnosti viac ako tri mesiace sa odhaduje pomocou diskontovania ich budúcich očakávaných 
peňažných tokov pri použití príslušnej úrokovej krivky.
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26. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v tejto účtovnej 
závierke.
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Správa audítora

k výročnej správe NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
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Kontakty

Ústredie:

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Jesenského 4/C

811 02 Bratislava

Slovenská republika

Kontaktné centrum:

tel: 0850 111 464

e‑mail: klient@nn.sk


