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Úvodné slovo
predsedu
predstavenstva
Vážený akcionár, obchodní partneri a kolegovia,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. má za sebou aktívne
obdobie.
Koncom mája 2019 sa začali šíriť správy o tom, že svetová ekonomika spomaľuje, a
objavili sa i úvahy o blížiacej sa recesii. Keďže spokojnosť klientov je u nás na prvom
mieste, prostredníctvom rôznych kanálov sme klientov nabádali, aby prehodnotili
svoju investičnú stratégiu a nastavili ju podľa toho, koľko rokov im zostáva do
dôchodku. Vzhľadom na ekonomickú situáciu na trhu sme mladším klientom navrhli
presunutie nových príspevkov do akciového fondu PROSPERITA, tým starším zas do
garantovaného fondu STABILITA.
Napriek tomu, že záujem o II. pilier v uplynulom roku narástol, sa stále viac ako 2/3
úspor sporiteľov nachádza v garantovaných dlhopisových fondoch. Naďalej budeme
pokračovať v edukovaní klientov, pretože je pre nás dôležité, aby všetci sporitelia
rozumeli správnemu výberu dôchodkovému fondu.
Našim fondom sa v roku 2019 mimoriadne darilo. Vďaka aktívnemu manažmentu
ukončila PROSPERITA rok 2019 s výkonnosťou +13,43 %, čo predstavuje
najlepšiu ročnú výkonnosť v histórii fondu. Pasívne riadený indexový dôchodkový
fond PERSPEKTÍVA, zameraný na globálne akciové trhy, ukončil rok 2019
s výkonnosťou +21,21 %, čo predstavuje najvyššiu ročnú výkonnosť od jeho vzniku.
Aktívni sme boli aj v riadení garantovaného dlhopisového dôchodkového fondu
STABILITA. V priebehu roka sme znížili pozície v korporátnych dlhopisoch, štátnych
dlhopisoch krajín strednej a východnej Európy, ako aj rozvíjajúcich sa trhov s ratingom
z investičného pásma. Ukázalo sa, že rozhodnutie orientovať sa na štátne dlhopisy
s najvyšším ratingom a dlhou splatnosťou bolo správne. STABILITA s nárastom
o +4,93 % dosiahla najvyššiu výkonnosť za posledných 5 rokov a druhý najlepší
rok v histórii. Svojou výkonnosťou od vzniku fondu aj naďalej obsadzuje prvú priečku
v kategórii garantovaných dlhopisových dôchodkových fondov.
Typ fondu, resp. pomer dôchodkových fondov si klienti môžu zmeniť aj online, a to vo
svojom dôchodkovom účte e-sporiteľ. Vďaka nemu majú online a prehľad o svojich
nasporených prostriedkoch v II. dôchodkovom pilieri. Svoj osobný dôchodkový účet
si tak môžu sami aktívne riadiť a meniť podľa potreby. Či už ide o zmenu osobných
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údajov, zmenu dôchodkových fondov alebo dobrovoľných príspevkov, všetko
vybavia online. Je pre nás tiež prioritou, aby sme naučili klientov komunikovať online.
Teší nás, že po ukončení roka 2019 môžeme konštatovať, že sa nám podarilo dosiahnuť
plánovaný hospodársky výsledok. Veríme, že nasledujúci rok bude minimálne taký
úspešný ako jeho predchodca.

Ing. Martin Kaňa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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Identifikačné údaje
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s.
Obchodné meno	Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
Sídlo	Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO	35 904 305, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3443/B
Internetová stránka	www.dsspabk.sk
Vznik spoločnosti	20. 10. 2004
Predmet činnosti

vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie
starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na
vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelenej
orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
ZoSDS).

Predstavenstvo
Ing. Martin Kaňa		predseda predstavenstva od 		
		
01. 04. 2018
Mgr. Matej Varga, PhD. člen predstavenstva od 16. 04. 2018
Ing. Michal Hausner
člen predstavenstva (od 5. 10. 2016
		
do 02. 05. 2019)
Mgr. Ivana Kubisová
členka predstavenstva od 02. 05. 2019
Dozorná rada

Ing. Andrej Zaťko
Ing. Zuzana Adamová
		
Ing. Peter Hajko
RNDr. Zuzana Žemlová

člen dozornej rady od 22. 9. 2015
členka dozornej rady (od 16.11. 2016
do 20. 06. 2019)
člen dozornej rady od 31. 10. 2017
členka dozornej rady od 11. 09. 2019

Akcionár	100 % – Poštová banka, a. s., Slovenská republika
Výška základného
imania	11,95 mil. EUR
Depozitár	Československá obchodná banka, a. s.
Sídlo
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
IČO	36 854 140
Audítor spoločnosti	KPMG Slovensko, spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

10

Identifikačné údaje

11

Výročná správa 2019

Charakteristika
spoločnosti
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., vznikla v zmysle
zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia
na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre
finančný trh, číslo rozhodnutia – GRUFT-006/2004/PDSS zo dňa 7. októbra 2004.
K 31. 12. 2010 bola 100 % materskou spoločnosťou Československá obchodná
banka, a. s., Bratislava, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Podiel na základnom
imaní bol vo výške 100 %.
Prevod akcií na spoločnosť Poštová banka, a. s., sa uskutočnil dňa 17. mája 2011.
Zmenou akcionára boli vykonané nasledujúce zmeny – názov spoločnosti a názvy
fondov.
Aktivity Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d. s. s., a. s., spočívajú
vo vytváraní a v správe dôchodkových fondov.
V zmysle § 72 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ZoSDS) spoločnosť vytvorila a spravuje
k 31. decembru 2018 nasledujúce dôchodkové fondy:
STABILITA dlhopisový garantovaný d. f. (vytvorený 22. marca 2005),
PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. (vytvorený 22. marca 2005),
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f. (vytvorený 23. apríla 2012).
Spoločnosť nemá dcérske a pridružené spoločnosti, ani nie je neobmedzene
ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., je 100 % dcérskou
spoločnosťou Poštovej banky, a. s., Slovenská republika.
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Hospodárenie
spoločnosti
V roku 2019 distribučné siete nadviazali na dobré výsledky z predchádzajúceho
obdobia a pokračovali v raste produkcie. Celkovo priniesli 14 508 sporiteľov, čo je
viac ako dvojnásobok v porovnamí s rokom 2018. Novostupujúcich bolo 11 205,
čo je o 103,3 % viac ako v roku 2018 a prestupujúcich do spoločnosti bolo 3 303
sporiteľov, čo je o 164,9 % viac ako v roku 2018. Celkovo spoločnosť mala ku koncu
roka 115 413 sporiteľov, čo reprezentuje 7,3 % trhový podiel.
Objem spravovaného majetku ku koncu roka v dôchodkových fondoch pokoril
hranicu 494 mil. EUR, čo je absolútne o 65mil. EUR viac v porovnaní
s predchádzajúcim rokoma jenárast o 15,2 % oproti roku 2018. Objem
spravovaného majetku predstavuje 5,3 % trhový podiel.
Hospodárnie spoločnosti v roku 2019 skončilo s výrazne kladným hospodárskym
výsledkom. Hospodársky výsledok po zdanení predstavoval zisk v objeme
2 253 tis. EUR, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 151,5 %. Na tento
pozitívny výsledok mali predovšetkým vplyv výnosy z poplatkov a provízií,
výnosy z poplatkov za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za asistencie
udržania prevádzkových nákladov mierne pod plánom. Spoločnosť naďalej spĺňa
ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov a výška vlastných zdrojov zohľadňuje aj
predpokladaný ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti. Hospodárenie spoločnosti
v ďalšom období budú i naďalej ovplyvňovať výnosy z prijatých poplatkov
a provízií a prevádzkové náklady. Naďalej očakávame kladný hospodársky výsledok.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., nemala v roku
2019 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá
organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2019 nenadobudla do svojho majetku vlastné
akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely
ovládajúcej osoby.
Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka Dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Poštovej banky, d. s. s.,a. s., a jej dôchodkových fondov:
 TABILITA dlhopisový garantovaný d. f.,
S
PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.,
PERSPEKTÍVAindexový negarantovaný d. f.
Významné udalosti v priebehu roka 2018
Dňa 31. júla 2019 bola v zbierke zákonov vyhlásená novela zákona č. 43/2004
o starobnom dôchodkovom sporení. Hlavné zmeny novely sa týkajú predovšetkým
informovanosti sporiteľov, spôsobu komunikácie medzi sporiteľom a dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou ako aj doplnenia obsahu výpisu z osobného
dôchodkového účtu. Účinnosť novely je od 1. 1. 2020 resp. od 1. 1. 2021.
Zároveň bol s účinnosťou od 1. januára 2020 novelizovaný aj zákon č. 253/1998 Z. z.
o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Dôchodková správcovská
spoločnosť bude mať bezplatný prístup do registra FO za účelom získavania
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aktuálnych údajov o sporiteľoch a účastníkoch II. piliera. Na rok 2020 je stanovená
referenčná suma vo výške 464,60 EUR.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 v súvislosti so šírením
koronavírusu globálnu pandémiu a Slovenská vláda vyhlásila dňa 16. marca 2020
núdzový stav. Táto skutočnosť nebola známa pri zostavení účtovnej závierky a od
zostavenia účtovnej závierky sa riziká v súvislosti s koronavírusom výrazne zvýšili.
Spoločnosť dodržiava a zachováva pravidlá kontinuity činnosti, a pre obmedzenie
operačného rizika pristúpila k viacerým včasným krokom. Reakciou spoločnosti bolo
od počiatočného štádia rozdelenie tímov na dve samostatné jednotky, aby sa tak
znížila pravdepodobnosť možného výskytu vírusu pre celé tímy, t. j. vytvorenie tzv.
čistého tímu, ktorý by nastúpil v prípade ohrozenia zamestnancov. Ďalšou reakciou
bolo prijaté opatrenie a nariadenie home office pre všetkých zamestnancov, ktorým
to situácia dovoľuje, čím sa maximálne znížilo riziko ohrozenia chodu firmy.
Pri zostavovaní výročnej správy nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť
Spoločnosti. Spoločnosť bude pravidelne informovať klientov o možných významných
vplyvoch, keď bude možné ich posúdiť a ak budú významné.
Vývoj na trhoch a dopad na spoločnosť
 zhľadom na to, že portfólio manažéri spoločnosti varovné signály podceňovania
V
rizík trhmi videli a včas rozoznali, na aktuálnu situáciu pripravili portfóliá fondov
tým, že v závislosti od stratégie portfólia sa upravili voči väčším výkyvom cien
aktív. Rizikom však ostáva vysoká volatilita aj inak bezpečných aktív a možné
zlyhanie likvidity na trhu pre niektoré nástroje. Valná väčšina portfólií fondov
v správe spoločnosti však používa vysoko likvidné nástroje ako štátne dlhopisy
s vysokým ratingom, ETF fondy s vysokou likviditou a dostatočne veľkým majetkom,
a futures kontrakty na veľké a známe indexy s vysokou likviditou. Napriek tomu
hrozia počas krízy nepredpokladané pohyby aktív aj v rámci inak bezpečných
nástrojov ako napríklad spomenuté štátne dlhopisy s vysokým ratingom.
 eakciou spoločnosti bolo, že sa postupne nahradili akciové investície bezpečnými
R
štátnymi dlhopismi s vysokým ratingom s dlhou dobou do splatnosti a tiež drahými
kovmi. V garantovanom dôchodkovom fonde sa odpredali dlhopisy s nižším
ratingom a nahradili ich dlhopisy a s vysokým ratingom ako USA, GER, SVK.
Popis externého prostredia a neistoty
 eistota investorov i ekonomická neistota s príchodom krízy sa značne zvýšila.
N
Ekonomika v dôsledku globálnej pandémie koronavírusu a prepadu cien ropy
utrpela ponukový i dopytový šok. Vlády a centrálne banky však prijímajú a budú
prijímať opatrenia, aby situáciu stabilizovali a v neskoršom období opäť obrátili.
Dopad na predaj a vývoj NAV
 poločnosť neidentifikovala významné riziká v súvislosti so znížením majetku
S
v dôchodkových fondoch, nakoľko v súvislosti s nepriaznivým vplyvom
makroekonomických ukazovateľov – nedochádza k presunu majetku.
 iziko pri uzatváraní nových a prestupových zmlúv by malo byť eliminované aj
R
vďaka snahe Sociálnej poisťovne, viď nasledovne: Sociálna poisťovňa oznamuje,
že z dôvodu prijatia preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom, ktorých
cieľom je zamedziť osobný kontakt zamestnancov pobočiek so žiadateľmi
o vystavenie akceptačného listu (II. dôchodkový pilier), s účinnosťou od
18. 3. 2020 dočasne pozastavuje vydávanie akceptačných listov na základe
osobného požiadania klienta na pobočke. Osobné požiadanie, ako zákonnú
podmienku vydania akceptačného listu, je možné v plnom rozsahu nahradiť
elektronicky podanou žiadosťou odoslanou z elektronickej schránky sporiteľa
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cez portál slovensko.sk (Elektronická schránka), pričom po spracovaní tejto
žiadosti bude akceptačný list zaslaný sporiteľovi opäť do jeho schránky aktivovanej
na portáli slovensko.sk. Iné žiadosti a informácie súvisiace s II. pilierom týkajúce sa
napr. účasti na starobnom sporení, postúpených príspevkov a pod. je možné
zasielať mailom, resp. prostredníctvom elektronického formulára uverejneného
na portáli Sociálnej poisťovne tu: Kontakty – Informačno-poradenské centrum
(IPC).
Prevádzkové riziká:
 a riadenie operačného rizika Spoločnosť dodržiava a zachováva predpisy na
n
zabezpečenie kontinuity prevádzky. Spoločnosť pokračuje v prevádzke pomocou
vzdialeného prístupu a home office a prijíma opatrenia na ochranu zdravia
zamestnancov pracujúcich na prevádzke.
 bchodné priestory na predaj majú síce skrátené otváracie hodiny, ale pokračujú
o
v prevádzke, externé siete sa snažia uzatvárať zmluvy na diaľku
Spoločnosť zanalyzovala všetky riziká a možné scenáre scenáre a zhodnotila, že
neexistuje významná neistota ohľadom nepretržitého pokračovania v činnosti.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V roku 2020 spoločnosť bude naďalej spĺňať ukazovateľ primeranosti vlastných
zdrojov a dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku.
Hospodárenie spoločnosti v ďalšom období budú i naďalej ovplyvňovať výnosy
z prijatých poplatkov, z poplatkov za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
amortizovaných provízií a výška celkových prevádzkových nákladov.
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Spoločnosť neplánuje žiadne náklady na oblasť výskumu a vývoja,keďže tieto činnosti
nemá v predmete podnikania.
Nadobúdanie vlastných akcií a obchodných podielov materskej účtovnej
jednotky
Vedenie spoločnosti neplánuje nadobúdať vlastné akcie ani akcie materskej účtovnej
jednotky.
Údaje požadované podľa osobitných predpisov
Osobitné údaje nie sú požadované.
Organizačné zložky v zahraničí
Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019
O rozdelení kladného výsledku hospodárenia vo výške 2 253 tis. EUR za účtovné
obdobie 2019 rozhodne valné zhromaždenie.

16

Hospodárenie spoločnosti

17

Výročná správa 2019

Riadenie rizík
Spoločnosť identifikovala v rámci svojej činnosti nasledovné riziká:
Úverové riziko
Úverovériziko predstavuje potenciálnu stratu pre Spoločnosť, ktorá súvisí
s neschopnosťou alebo neochotou dlžníka plniť si svoje záväzky voči Spoločnosti
v stanovenom čase a rozsahu.
Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto majetku
v súvahe, ktorá vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť
zaúčtovaná v prípade, že protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných
záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto
vysoko prevyšuje očakávané straty. Úverové riziko je spojené tiež so zmenou trhového
vnímania úverovej bonity dlžníka/emitenta. S poklesom bonity klesá aj hodnota
investičných nástrojov dlžníka/emitenta.
K 31. decembru 2019 Spoločnosť vytvorila opravnú položku k poskytnutému úveru
vo výške 26-tis. EUR. Hodnoty použité pri výpočte opravnej položky: Odhadovaná
pravdepodobnosť zlyhania (2,59 %), očakávané straty v čase zlyhania (100 %)
a odhadovaná expozícia v čase zlyhania (1 000-tis. EUR).
Trhové riziká
Trhové riziko vyplýva zo zmien úrokovej sadzby, kurzového vývoja, vývoja trhových
cien cenných papierov, z komoditných a iných rizík, okrem úverového. V závislosti
od vývoja na finančnom trhu môže aktuálna hodnota dôchodkových jednotiek
spravovaných fondov kolísať, to znamená, že môže stúpať i klesať. Z toho vyplýva,
že správca si vzhľadom na predchádzajúci vývoj dôchodkovej jednotky a vzhľadom
na aktuálny vývoj na finančných trhoch môže alebo nemôže účtovať poplatok za
zhodnotenie majetku fondov a z toho dôvodu existuje riziko, že jej Výnosy z poplatkov
za zhodnotenie majetku fondov nemusí dosahovať plánovanú úroveň. Správca sa
snaží vyberať také investičné príležitosti, ktoré v maximálne možnej miere znižujú
známe existujúce riziká na prijateľnú úroveň a pritom zabezpečia primerané výnosy
v prospech sporiteľov.
Trhovému riziku je Spoločnosť vystavená najmä pri Neobchodných finančných
aktívach povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.
V prípade ak by cena podielu pri Neobchodných finančných aktívach povinne
oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia bola o 1,5 % nižšia/
vyššia, spoločnosť by dosiahla čistú stratu/zisk z finančných operácií vo výške 152 tis.
EUR.
Úrokové riziko
Úrokové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich
vplyvu na hodnotu majetku Spoločnosti.
Úročený majetok Spoločnosti zahŕňa bežné účty vo výške 850-tis. EUR (2018:
3 673-tis. EUR) – úrok je nevýznamný a poskytnutý úver vo výške 1 000-tis. EUR.
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Cenné papiere v majetku spoločnosti mali stanovený fixný úrok až do splatnosti
jednotlivých dlhopisov. Doba, počas ktorej je pre finančný nástroj stanovená pevná
úroková sadzba, preto vyjadruje obdobie, počas ktorého je Spoločnosť vystavená
riziku zmien v úrokových sadzbách. Z tohto dôvodu mohla byť Spoločnosť počas
roka vystavená úrokovému riziku pri cenných papieroch, nakoľko pri zmene trhových
úrokových sadzieb príde k následnej zmene reálnej hodnoty týchto cenných papierov.
Spoločnosť nevlastní žiaden majetok úročený variabilnou úrokovou sadzbou.
V prípade poskytnutého úveru ide o krátkodobý finančný majetok úročený fixnou
úrokovou sadzbou bez významného úrokového rizika.
Spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by boli úročené.
Zmena úrokovej sadzby má významný vplyv na výsledok testu na zníženie hodnoty
časovo rozlíšených obstarávacích nákladov, keďže sa test vykonáva prostredníctvom
diskontovaných odhadovaných budúcich peňažných tokov. Analýza citlivosti pre
tento majetok je uvedená v účtovnej závierke Spoločnosti, ktorá je súčasťou výročnej
správy.
Menové riziko
Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien
a ich vplyvu na hodnotu majetku Spoločnosti.
K 31. decembru 2019 bol majetok a záväzky Spoločnosti denominované iba v EUR.
K 31. decembru 2018 bol majetok a záväzky Spoločnosti denominované iba v EUR.
Z uvedeného vyplýva, že Spoločnosť nie je vystavená významnému menovému riziku.
Operačné riziko
Operačné riziko je riziko priamej alebo nepriamej straty vyplývajúcej zo širokého
radu príčin spojených s procesmi v spoločnosti, pracovníkmi, technológiou
a infraštruktúrou a z externých faktorov okrem úverového, trhového rizika a rizika
likvidity, ako sú napríklad riziká vyplývajúce z právnych a regulačných požiadaviek
a všeobecne akceptovaných štandardov firemného správania. Operačné riziko
vyplýva zo všetkých operácií spoločnosti a ovplyvňuje všetky podnikateľské aktivity.
Je riadené a monitorované v rámci skupiny Poštovej banky, a. s.
Cieľom Spoločnosti je riadiť operačné riziko a dosiahnuť rovnováhu medzi vyhnutím
sa finančným stratám a poškodeniu reputácie spoločnosti a celkovou nákladovou
efektívnosťou a vyhnutím sa kontrolným procedúram zabraňujúcim iniciatíve
a kreativite.
Základným cieľom riadenia operačného rizika v Spoločnosti je zmierňovať, resp.
obmedziť vznik strát z titulu operačného rizika, a tým zmierňovať negatívny vplyv
operačného rizika na výsledok hospodárenia a vlastné zdroje Spoločnosti.
Prvotná zodpovednosť za vývoj a implementáciu kontrol riadenia operačného rizika
je pridelená vyššiemu manažmentu. Túto zodpovednosť podporuje vývoj základných
štandardov Spoločnosti pre riadenie operačného rizika v nasledujúcich oblastiach:
požiadavky na odsúhlasenie a monitorovanie transakcií,
súlad s regulatórnymi a ostatnými právnymi požiadavkami,
dokumentácia kontrol a procedúr,
požiadavky na periodické prehodnocovanie operačných rizík a na adekvátne 		
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kontroly a procedúry pre minimalizovanie identifikovaných rizík,
požiadavky na vykazovanie operačných strát a navrhnuté nápravné opatrenia,
vývoj krízových plánov,
tréning a odborný vývoj,
etické a podnikateľské štandardy,
zmierňovanie rizík vrátane poistenia, ak je efektívne.
Spoločnosť je vystavená riziku legislatívnych zmien z dôvodu zmeny politickej
situácie. Zákon o sds bol od svojej účinnosti viackrát novelizovaný.
Riziko likvidity
Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činností Spoločnosti
a riadenia jej finančnej situácie. Zahŕňa riziko neschopnosti financovať majetok
v dohodnutej dobe splatnosti a taktiež riziko neschopnosti realizovať majetok za
rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte. Analýza finančného majetku
a závázkov Spoločnosti zoskupených podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
v účtovnej závierke Spoločnosti, ktorá je súčasťou výročnej správy.
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Akcionár
spoločnosti
Rok 2019 bol pre Poštovú banku obdobím posilňovania pozície. V januári sa sieti
podaril historicky najúspešnejší predaj sporení v počte 5 011 kusov. O mesiac neskôr
predstavila na trhu termínovaný vklad s úrokovou sadzbou až 2 % p. a. Stalo sa tak
v období, keď sa úročenie obdobných produktov konkurencie blížilo k nule. Vďaka
tomu dokázali naplniť ročný plán objemu primárnych zdrojov na 102 %.
Banka zohrala dôležitú rolu aj na poli pôžičiek, keď na jar a na jeseň klientom ponúkla
Pôžičku s 0 % úrokom. Vďaka kampani sme v apríli zaznamenali najväčší trhový podiel
nových obchodov pri spotrebných úveroch. Na jeseň zas prišla s novými úrokovými
sadzbami i na hypotéke, a to od 1 % na všetky typy fixácie.
V úvode minulého roka banka potvrdila, že je moderná finančná inštitúcia, ktorá
uľahčuje život svojim klientom, keď popri platobnej aplikácii Google Pay dostali
možnosť platiť aj smart hodinkami. Ako prvá banka na Slovensku priniesla platenie
hodinkami Garmin Pay a Fitbit Pay. V lete bola medzi prvými, kto spustil platbu
prostredníctvom Apple Pay. Stala sa tak jedinou bankou na Slovensku, ktorá mala
v tom období v portfóliu všetky možnosti smart platenia dostupné na trhu. Ďalším
užitočným technickým vylepšením bola hlasová biometria. Jej zavedenie umožňuje
klientom platiť aj počas hovoru. Poštová banka spustila tiež vynovenú aplikáciu
Peniaze s5 aj s novými partnermi, ktorých bolo v tomto období 70. Koniec roka
priniesol i možnosť bezkontaktného výberu peňazí zo všetkých bankomatov, či iné
transakcie cez ATM.
Darilo sa aj 365.bank, ktorá vznikla ako prvá „mobile first“ banka na Slovensku a
funguje pod licenciou Poštovej banky. V januári odštartovala svojou prvou mediálnou
kampaňou, vďaka ktorej sa dostala do povedomia širokej verejnosti a po prvom
štvrťroku bola najpreferovanejšou digitálnou bankou vo svojej cieľovej skupine.
V priebehu roka doplnila produktové portfólio napríklad o bezúčelový spotrebný
úver, ale aj platby smart hodinkami Garmin Pay, Fitbit Pay a platby mobilom Apple
Pay. Banka bola aktívna aj v oblasti CSR, pričom sa sústredila najmä na boj proti
dezinformáciám, hoaxom a konšpiráciám, v ktorom bude pokračovať aj naďalej. Rok
uzavrela s počtom klientov na úrovni takmer 30-tisíc.
Rok 2019 bol významný aj z pohľadu dcérskych spoločností. Fondy Prvej penzijnej
patrili k najúspešnejším na trhu. Prvá penzijná získala až tri prvé miesta v súťaži Top
Fond Slovakia 2018 v rôznych kategóriách. Z pohľadu celého roka bol máj najlepším
mesiacom v predaji podielových fondov za posledné 2 roky.
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Úspešná bola aj Poštová poisťovňa, ktorá na vyhlasovaní TREND TOP poisťovňa roka
získala 3. miesto.
Rok 2019 teda môžeme považovať za úspešný. Za to všetko je potrebné poďakovať
našim zamestnancov, bez ktorých by nová, modernejšia Poštová banka zostala iba na
papieri. Vďaka patrí aj našim akcionárom, ktorí nás celý rok plne podporovali.
Pevne veríme, že aj rok 2020 bude pre nás všetkých úspešným a podarí sa nám na
trh priniesť mnoho kvalitných a inovatívnych služieb, ktoré budú prospešné tak pre
klienta, ako aj pre banku.
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Ekonomický
komentár
Vývoj na finančných trhoch priniesol za minulý rok mimoriadne výsledky, a to aj
napriek stúpajúcej miere geopolitického napätia a citeľnému spomaleniu globálnej
ekonomiky. Opornými piliermi rastu boli hlavne uvoľnená menová politika centrálnych
bánk spolu s eufóriou vyplývajúcou z vyriešenia dvoch najdiskutovanejších rizík
posledných rokov. USA a Čína vyjednali finálne podmienky prvej z troch fáz
obchodnej dohody a v Európe sa odvrátilo riziko tvrdého brexitu. Pozitívne správy
na trhoch sa prejavili aj vo výkonnostiach nami spravovaných dôchodkových
fondov. Pasívny indexový dôchodkový fond Perspektíva a aktívne riadený akciový
dôchodkový fond Prosperita dosiahli historicky najlepšie ročné výkonnosti.
Garantovaný dlhopisový dôchodkový fond Stabilita obhájil pozíciu trhovej jednotky
vo svojej kategórii a dosiahol druhú najlepšiu ročnú výkonnosť od vzniku.
Dlhopisové trhy
Rok 2019 bol pre dlhopisové trhy špecifický dosahovaním rekordne nízkych výnosov.
Dopyt po dlhopisoch s ratingom z investičného pásma rástol vďaka vysokej miere
geopolitického rizika. Neopomenuteľný vplyv na dlhopisové investície malo
postupné uvoľňovanie menových politík centrálnych bánk s cieľom podporiť
slabnúcu ekonomiku. Americká centrálna banka Fed po vlne zvyšovania úrokových
sadzieb v predchádzajúcich 3 rokoch obrátila kormidlo a pristúpila k ich zníženiu do
pásma 1,5 – 1,75 %. Koncom roka intervenovala na medzibankovom trhu nákupom
štátnych pokladničných poukážok za účelom odvrátenia nedostatku krátkodobej
likvidity. Európska centrálna banka reagovala na vzniknuté okolnosti podporným
balíkom pozostávajúcim zo zníženia depozitnej úrokovej sadzby na úroveň -0,5 %
a obnovy kvantitatívneho uvoľňovania v mesačnom objeme 20 mld. EUR. Úrokové
výnosy dlhopisov rozvinutých krajín klesali naprieč všetkými splatnosťami, ich ceny
inverzne rástli. V auguste americká výnosová krivka na pár dní ukázala inverzný tvar,
ktorý bol naposledy pozorovaný počas finančnej krízy 2007. Štvrtý kvartál so sebou
priniesol zmiernenie napätia a úrokové výnosy dokázali rásť, no nedosiahli úrovne zo
začiatku roka.
Akciové trhy
Akcie prepisovali historické maximá, hoci sa ich rast zdal byť miestami až
neopodstatnený. Investori ignorovali mnohé riziká a spoliehali sa na predpoklad,
že prítomné spomalenie hospodárskeho rastu bude pozvoľné a najväčšie svetové
ekonomiky ani v najbližších kvartáloch neupadnú do recesie. Tento jav dostal
pomenovanie „mäkké pristátie“ a bol dosiahnutý aj vďaka masívnej podpore
centrálnych bánk. Európska ECB aj americký Fed znižovali sadzby, výraznejšie na
druhej strane Atlantiku. Americké akciové indexy čerpali dobrú náladu zo zloženia
zbraní na poli obchodných vojen, ako aj z likvidnej rally, ktorú Fed realizoval v závere
roka. Európske akcie podporilo dosiahnutie dohody v otázke odchodu Spojeného
kráľovstva z EÚ a taktiež vyhnutie sa technickej recesii v nemeckej ekonomike.
Rozvíjajúce sa trhy síce rástli, no boli brzdené ekonomickým kolapsom v Latinskej
Amerike. Ázijský región poznačili rozsiahle protesty v Hongkongu. Celkovo sa však
všetkým regiónom aj sektorom podarilo dosiahnuť kladné výsledky a prispeli tak
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k jednému z najvýkonnejších rokov na akciových trhoch. Z regiónov viedla Severná
Amerika, zo sektorov informačné technológie.
Menové trhy
Vývoj väčšiny menových párov bol odrazom menovej politiky centrálnych bánk
a makroekonomických ukazovateľov. Americký dolár posilnil voči euru o 2,26 % na
úroveň 1,1213 EUR/USD. V prospech doláru hrala silnejšia ekonomika USA a zámer
Fed-u nemeniť sadzby na najbližších zasadnutiach. Britská libra počas celého roka
prejavovala známky odolnosti voči správam z reálnej ekonomiky, jej nárast voči euru
o 6,32 % bol reakciou na politický vývoj v krajine v súvislosti s vyjednávaním o brexite.
Najvýraznejšie posilnila libra v októbri po tom, ako nový britský premiér Boris Johnson
vyrokoval dohodu, ktorá vyhovovala Európskej komisii aj britskému parlamentu.
Nárast neistoty na trhoch prial bezpečným prístavom, akými sú švajčiarsky frank
(+3,85 % voči euru) a japonský jen (+3,23 % voči euru). Českej korune sa darilo
posilniť o 1,03 % na úroveň 25,418 EUR/CZK.
Výhľad na rok 2020
Z hľadiska výhľadu pre rok 2020 predpokladáme, že sa ekonomika nachádza
v globálnej recesii, ktorú prehĺbilo rozšírenie pandémie koronavírusu a zastavenie
ekonomík z dôvodu distančných obmedzení v spoločenskom kontakte a aj vo výrobe,
Slovensko nevýnimajúc. V dôsledku globálnej recesie predpokladáme negatívne
výkonnosti akciových trhov a rizikových aktív. Kladné zhodnotenie očakávame pre
bezpečné štátne dlhopisy a drahé kovy v dôsledku úteku investorov z rizikových aktív
do bezpečia a poklesu úrokových sadzieb. Zároveň očakávame, že by sa ekonomický
výhľad mal zlepšiť po odznení pandémie a opätovným rozbehnutím výroby
a zamestnanosti.

25

Výročná správa 2019

Kľúčové ukazovatele
fondov
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s., v zmysle § 72
zákona č. 43/2004 Z. z o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov vytvorila a spravuje nasledujúce fondy:

Dátum

Hodnota
podielu v EUR

Čistá hodnota
majetku v EUR

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.

31. 12. 2019

0,045321

64 479 470

31. 12. 2018

0,039954

51 189 218

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.

31. 12. 2019

0,048547

389 984 032

31. 12. 2018

0,046268

351 779 669

31. 12. 2019

0,062877

38 810 899

31. 12. 2018

0,051875

25 125 549

Podielový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d. s. s., a. s.
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.
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Kľúčové finančné
ukazovatele
Kľúčové ukazovatele Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d. s. s., a. s.:
Finančné ukazovatele
SÚVAHA (tis. EUR)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

15 768

13 834

13 903

958

390

380

14 810

13 444

13 523

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

100

142

170

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

3 625

2 005

2 107

Celkové prevádzkové výnosy

3 861

2 161

2 277

Celkové prevádzkové náklady

-1 063

-973

-941

65

-49

0

Zisk pred zdanením

2 863

1 139

1 336

Čistý zisk za účtovné obdobie

2 253

896

1 044

Komplexný výsledok

2 166

807

1 063

Aktíva
Záväzky
Vlastné imanie
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy

Opravná položka
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Účtovná závierka
a správy audítora
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Dodatok správy
nezávislého
audítora týkajúci
sa výročnej správy
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Dodatok správy nezávislého audítora týkajúci sa výročnej správy
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon
o štatutárnom audite“)
Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu
spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.:

spoločnosti

Dôchodková

správcovská

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s. k 31. decembru 2019, ktorá je uvedená v priloženej výročnej
správe. K účtovnej závierke sme 28. februára 2020 vydali správu nezávislého audítora v
nasledovnom znení:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť
Poštovej banky, d.s.s., a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje výkaz o finančnej situácii
k
31. decembru 2019, výkazy ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, zmien
vlastného imania a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky
účtovnej závierky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou.
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa
ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“)
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ
pre náš názor.
Kľúčové záležitosti auditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom
audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa
zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na
ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.
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Zostatková hodnota časovo rozlíšených obstarávacích nákladov (z angl. deferred
acquisitions costs - DAC)
Zostatková hodnota časovo rozlíšených obstarávacích nákladov k 31. decembru
2019: 2 780 tis. EUR (k 31. decembru 2018: 2 277 tis. EUR)
Zníženie hodnoty časovo rozlíšených obstarávacích nákladov k 31. decembru 2019:
327 tis. EUR (k 31. decembru 2018: 334 tis. EUR).
Viď bod 1. q) a t) (Účtovné zásady a metódy) a bod 9 (Náklady a príjmy budúcich
období) v účtovnej závierke.
Kľúčová záležitosť auditu:

Naša reakcia:

Časovo rozlíšené obstarávacie náklady
vo výške 2 780 tis. EUR predstavujú 18% Naše procedúry v tejto oblasti zahŕňali
z celkového majetku Spoločnosti. okrem iných:
dizajnu,
a test
Manažment využíva významné úsudky • Zhodnotenie
implementácie a účinnosti fungovania
na určenie hodnoty časovo rozlíšených
kľúčových kontrol týkajúcich sa výpočtu
obstarávacích nákladov k dátumu
zníženia hodnoty časovo rozlíšených
vykazovania,
najmä
vo
vzťahu
obstarávacích
nákladov
k návratnosti kapitalizovaných hodnôt.
a prislúchajúceho
procesu
schvaľovania použitých predpokladov
Amortizácia
časovo
rozlíšených
manažmentom Spoločnosti;
obstarávacích nákladov je založená na
metóde
rovnomerného
odpisovania • Za
pomoci
našich
vlastných
obstarávacích nákladov počas celej doby
aktuárskych špecialistov, nezávislú
platnosti zmluvy sporiteľa. Časovo
analýzu zmien v hodnote časovo
rozlíšené obstarávacie náklady sa plne
rozlíšených obstarávacích nákladov
odpisujú pre individuálne zmluvy, kde
v priebehu roka a vyhodnotenie testu na
súčasná hodnota budúcich peňažných
zníženie hodnoty časovo rozlíšených
tokov je záporná.
obstarávacích nákladov vykonaného
Spoločnosťou, a to hlavne zhodnotením
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady
reálnosti
použitých
kľúčových
sú testované na zníženie hodnoty raz
predpokladov týkajúcich sa miery
ročne. Návratnosť majetku vychádza z
stornovanosti,
miery
úmrtnosti,
projektovaných budúcich peňažných
pravdepodobnosti prestupu sporiteľov,
tokov. V prípade, že tieto peňažné toky
očakávaných
budúcich
príjmov
nebudú dostatočné, je zaúčtované
a výdavkov ako napr. investičný výnos,
zníženie hodnoty časovo rozlíšených
náklady na kapitál a náklady a ich
obstarávacích nákladov. Kľúčové úsudky
následným porovnaním na trhové údaje
a odhady v tejto oblasti sa vzťahujú na
(napr. infláciu a mieru úmrtnosti)
mieru stornovanosti, mieru úmrtnosti,
a predpovede z minulých rokov;
pravdepodobnosť prestupu sporiteľov,
očakávané budúce príjmy a výdavky ako
je investičný výnos, náklady na kapitál
a samotné náklady.
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Obzvlášť významná miera úsudku
manažmentu Spoločnosti je vyžadovaná
pre predpoklady týkajúce sa miery
stornovanosti, ktoré sú ovplyvnené
neistotou v dôchodkovom systéme
v Slovenskej republike a ďalšími možnými
zmenami v legislatíve týkajúcej sa
druhého
pilieru
starobného
dôchodkového sporenia.
Pre
vyššie
spomenuté
dôvody,
považujeme túto oblasť za našu kľúčovú
záležitosť auditu.

• Posúdenie
amortizácie
a trvalého
odpisu
časovo
rozlíšených
obstarávacích nákladov na základe
nezávislého výpočtu očakávaného
nákladu amortizácie na základe
zmluvných
podmienok,
platnej
legislatívy a nášho chápania budúcich
zmien v legislatíve.
• Posúdenie
správnosti
a úplnosti
informácií zverejnených v poznámkach
účtovnej
závierky
Spoločnosti
súvisiacich
s časovo rozlíšenými obstarávacími
nákladmi.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú
závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení
prijatom Európskou úniou a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného
výkazníctva Spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu
audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
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V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.
• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
•

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.

•

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

•

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v
nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom
rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili
príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch
a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu
nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach.
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Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali
najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými
záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný
právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch
nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno
odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.

28. februára 2020
Bratislava, Slovenská republika

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

Zodpovedný audítor:
Martin Kršjak
Licencia UDVA č. 990

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon
o účtovníctve“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné
informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
•

informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok, okrem ako je uvedené v časti Zdôraznenie niektorých skutočností
nižšie,

•

výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme získali
počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo
výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto
súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.
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Zdôraznenie niektorých skutočností nižšie
Upozorňujeme na časť Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia na strane 12 priloženej výročnej správy. Spoločnosť v tejto časti výročnej správy
posúdila možný dopad vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19 berúc do
úvahy najaktuálnejšie informácie v tejto súvislosti k dátumu schválenia výročnej správy
štatutárnym orgánom Spoločnosti. Informácie uvedené v tejto časti výročnej správy preto nie
sú v súlade s účtovnou závierkou. Náš názor nie je z tohto dôvodu modifikovaný.
9. apríla 2020
Bratislava, Slovenská republika

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