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DLHOPIS, o. c. p., a. s.,  
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,  IČO: 35 695 820, IČ DPH: SK2020860952, spoločnosť 

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1129/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o spoločnosti 

  
podľa § 74b  zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných 

papieroch a článku 46 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné 

spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a 

(EÚ) č. 806/2014 (ďalej len „Nariadenia 2019/2033“) v súčinnosti s opatrením Národnej 

banky Slovenska č. 20/2014 
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CIELE A POLITIKY RIADENIA RIZÍK 

(článok 47 Nariadenia 2019/2033) 

 

a) Stratégia a postup riadenia jednotlivých rizík:  

DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) má v nadväznosti na ustanovenia zákona 

č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“), v súlade s delegovaným nariadením 

Komisie (EÚ) 2017/565  a v nadväznosti na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

upravujúce riziká a systém riadenia rizík vypracovaný vnútorný predpis „Stratégie a 

postupy riadenia rizík“ s definovanými hlavnými cieľmi a zásadami pri riadení rizík 

v Spoločnosti, čím predchádza vzniku možných strát vyplývajúcich z týchto rizík. Ciele v 

oblasti vystavenia sa riziku, sledovania rizík, vyhodnocovania rizík a následnej kontroly 

jednotlivých rizík sú stanovené na základe zamerania jednotlivých činností Spoločnosti. 

V rámci riadenia jednotlivých rizík Spoločnosť zriadila v súlade s ustanovením §71b ZoCP 

Výbor pre riadenie rizík (ďalej aj ako „Výbor“), ako nezávislý poradenský a konzultačný orgán 

predstavenstva v oblasti riadenia rizík. Členmi výboru sú všetci členovia dozornej rady. Výbor 

sa schádza podľa potreby alebo pravidelne najmenej jedenkrát štvrťročne. V roku 2021 zasadal 

výbor 2 krát v prvom polroku roka 2021.  

Z dôvodu zmeny v zákone, v zmysle ustanovenia § 71c ods.1 Zákona č. 566/2001 Z.z. 

o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a,s. už nie je povinná vytvoriť, resp. mať 

zriadený výbor pre riadenie rizík, nakoľko priemerná hodnota súvahových aktív 

a podsúvahových aktív spoločnosti nepresahuje 100 000 000 EUR počas štyroch rokov 

bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku. V tomto zmysle bol 

predstavenstvom spoločnosti zrušený interný predpis „Štatút výboru pre riadenie rizík“. 

 

b) štruktúra a organizácia príslušného subjektu riadenia rizika vrátane informácií o jeho 

právomoci a postavení alebo iné vhodné opatrenia;  
Základné požiadavky na systém riadenia rizík sú zabezpečené aj organizačnou štruktúrou 

Spoločnosti s rozdelením zodpovedností a kompetencií za systém vykazovania jednotlivých 

rizík, vyhodnocovania rizík, následnej kontroly a so zabezpečením primeraných informačných 

tokov pre výkon jednotlivých zodpovedností a kompetencií.  

Predstavenstvo spoločnosti ako najvyšší výkonný orgán zodpovedá za systém riadenia rizík v 

spoločnosti. Systém riadenia rizík v spoločnosti je ponímaný ako komplexný a na jeho 

fungovanie dohliadajú členovia dozornej rady, v spolupráci s predstavenstvom a vrcholovým 

manažmentom.  

Na určenie pravidiel pre prijímanie rizík Spoločnosť využíva interné predpisy upravujúce 

pravidlá, postupy, kompetencie (určenie menovitých hodnôt, do akých sú príslušní zamestnanci 

oprávnení uzatvárať obchody podľa druhu) a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov, 

rozhodovací a schvaľovací proces, priebežný monitoring obchodov, klientov a zabezpečení, 

riešenie problémových pohľadávok. Súčasťou týchto procesov je aj informovanosť rôznych 

úrovní manažmentu o výsledkoch  monitoringu rizík a využívanie spätnej väzby pre včasnú a 

účinnú prevenciu rizík. 

Pre úplnosť uvádzame, že vzhľadom k tomu, že spoločnosť v roku 2021 nevykonávala 

investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby uvedené v § 6 ods. 1 písm. c) - i) a ods. 

2 písm. b) - g) nehrozili jej riziká spojené s vykonávaním týchto činností.  
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c) rozsah a charakter systémov vykazovania a merania rizík;  

Spoločnosť s ohľadom na povahu a rozsah poskytovaných investičných služieb je alebo môže 

byť vystavená predovšetkým týmto rizikám: 

- Kreditné riziko 

- Riziko majetkovej angažovanosti 

- Devízové riziko 

- Operačné riziko 

 

Kreditné riziko 

Riadenie kreditného rizika má Spoločnosť definované ako predchádzanie možným vlastným 

stratám z rizík ich včasnou identifikáciou, meraním, sledovaním, zmierňovaním a kontrolou 

systému riadenia rizík. Kreditné riziko má Spoločnosť definované ako moment neistoty 

sprevádzajúci obchodnú činnosť Spoločnosti, t.j. riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník 

alebo iná zmluvná strana nesplní svoje záväzky, ku ktorým sa zmluvne zaviazala včas a v 

plnom rozsahu. Riziko, že vysporiadanie finančnej transakcie sa nerealizuje podľa 

dohodnutých podmienok. 

Prijateľná miera rizika voči protistrane je meraná systémom limitov majetkovej angažovanosti 

Spoločnosti, ktoré stanovujú výšku jednotlivých limitov: na štáty, na protistrany, ktorými sú 

banky a ostatné finančné inštitúcie, odvetvové limity, limity voči skupine hospodársky 

spojených osôb, limity voči osobám s osobitným vzťahom k obchodníkovi, na klienta, na 

obchodné činnosti. 

Spoločnosť stanovuje limity a vykonáva priebežnú kontrolu dodržiavania stanovených limitov 

a postupov v prípade ich prekročenia, spôsobu informovania kompetentných orgánov 

obchodníka o prekročení limitov a prijatí adekvátnych riešení a opatrení. 

Meranie kreditného rizika spoločnosť uskutočňuje stanovením rizikovej prirážky hodnotením 

kvality a likvidnosti prijatého zabezpečenia a jeho prehodnocovaním oceňovaním pohľadávok 

tvorbou opravných položiek a rezerv v zmysle medzinárodných účtovných noriem 

vyhodnocovaním dodržiavania systému stanovených limitov analýzou dopadu udelených 

výnimiek na kvalitu úverového portfólia stresovým a spätným testovaním hodnotiacich 

modelov. 

Spoločnosť používa štandardizovaný prístup pre výpočet kapitálovej požiadavky pre kreditné 

riziko. Na základe tohto prístupu podrobne priraďuje alebo určuje rizikové váhy všetkým 

expozíciám v neobchodnej knihe Spoločnosti. 

 

Úpravy kreditného rizika 

Pohľadávka po termíne splatnosti predstavuje takú pohľadávku, pri ktorej je dlžník v 

omeškaní s jej úhradou. Spoločnosť eviduje neuhradené pohľadávky vo svojom 

internom/účtovnom systéme. K 31.12.2021 neevidovala žiadne pohľadávky po termíne 

splatnosti. 
Pohľadávka so zníženou hodnotou je taká pohľadávka, u ktorej bola reálna hodnota znížená 

pod účtovnú hodnotu. Opravnú položku k pohľadávkam je potrebné tvoriť ak existuje 

predpoklad, že dlžník neuhradí pohľadávku v plnej výške. V prípade pohľadávky, ktorá je 

evidovaná v cudzej mene, vytvorí Spoločnosť opravnú položku v rovnakej mene. Spoločnosť 

postupuje pri tvorbe opravných položiek v súlade s § 20 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v platnom znení. K 31.12.2021 Spoločnosť neevidovala žiadnu pohľadávku so zníženou 

hodnotou. 

 

Riziko majetkovej angažovanosti 

Pre majetkovú angažovanosť Spoločnosť v zmysle ZoCP sleduje súhrn pohľadávok a iných 

majetkových práv Spoločnosti vrátane pohľadávok a iných majetkových práv, ktorých vznik 

je viazaný na splnenie podmienky a ktoré nie sú zahrnuté v evidencii podľa §75 ods. 6 zákona 
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o cenných papieroch, budúcich pohľadávok Spoločnosti, ktoré vzniknú na základe platných 

dohôd uzavretých pri činnosti Spoločnosti, ak z nich nevyplýva možnosť odstúpenia alebo 

jednorazového vypovedania, ktoré nie sú zahrnuté v evidencii podľa §75 ods. 6 zákona o 

cenných papieroch. Pre veľkú majetkovú angažovanosť Spoločnosť sleduje angažovanosť 

voči jednej osobe alebo skupine hospodárskych osôb, ktorá je rovná alebo vyššia ako 10% 

vlastných zdrojov. Spoločnosť nepretržite sleduje, aby jeho majetková angažovanosť po 

zohľadnení vplyvov zmierňovania, neprekročila 25% jeho vlastných zdrojov. Akékoľvek 

prekročenie je Spoločnosť povinná bezodkladne hlásiť Národnej banke Slovenska. 

Do majetkovej angažovanosti Spoločnosti, keďže nie je bankou, nezahŕňa majetkovú 

angažovanosť tvorenú expozíciami voči regulovaným trhom s finančnými nástrojmi a voči 

systémom zúčtovania a vyrovnania a správy finančných nástrojov pre klientov. 

 

Devízové riziko 

Pri výpočte devízového rizika ostatných aktív a pasív sa používajú účtovné hodnoty 

neobchodnej knihy. Devízové riziko je riziko, že sa zmení hodnota finančného nástroja z 

dôvodov zmien devízových kurzov. Pri riadení devízového rizika zostavuje Spoločnosť 

devízovú pozíciu, ktorá vyjadruje objem aktív a pasív rozdelený na jednotlivé meny, v ktorých 

Spoločnosť zaujíma pozície. Na meranie hodnoty devízového rizika používa Spoločnosť 

štandardnú metódu. Ak hodnota celkovej devízovej pozície prekročí 2% z  hodnoty súčtu 

základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov Spoločnosti zníženého o 

hodnotu príslušných odpočítateľných položiek zahrnie sa do výpočtu požiadaviek na vlastné 

zdroje krytia  devízového  rizika, ktorý sa vypočíta ako  súčin  koeficientu  0,08 a hodnoty 

celkovej devízovej pozície. 

 

Spoločnosť v roku 2021 nevykonávala žiadne obchodné operácie spojené s trhovým rizikom. 

 

Operačné riziko 

Operačným rizikom sa rozumie riziko možných strát, vrátane škody spôsobenej vlastnou 

činnosťou, vyplývajúcich z nevhodných alebo chybných interných procesov v Spoločnosti,  

zo zlyhania ľudského faktora, zo zlyhania Spoločnosťou používaných systémov alebo 

vplyvom vonkajších udalostí. Straty z operačného rizika Spoločnosti môžu mať priamy dopad, 

prejavujúci sa vo finančných výkazoch Spoločnosti, alebo nepriamy dopad, prejavujúci sa ako 

ušlý zisk, nepriamy dopad na účtovníctvo, náklady, príležitosti a pod. 

 

Spoločnosť rozoznáva tieto druhy operačného rizika: 

- Transakčné riziko - ide o potenciálne straty z výkonu transakcií v dôsledku chýb vo 

výkone týchto transakcií, chyby a neschopnosť systémov výkonu týchto transakcií, 

chyby v zúčtovaní obchodov, vo vysporiadaní a pod. 

- Riziko operačného riadenia - ide o potenciálne straty z chýb v riadení aktivít v 

jednotlivých úrovniach organizačnej štruktúry, neidentifikovateľné obchody nad limit, 

neautorizované obchody, podvodné operácie súvisiace s obchodovaním vrátane 

chybného zaúčtovania obchodov, neautorizovaný prístup k modelom a informačným 

systémom. 

- Riziko informačných systémov - predstavuje potenciálne straty v dôsledku chýb v 

podpore systémov Spoločnosti, chyby v počítačových programoch, matematických 

vzťahov finančných modelov, nesprávne a neskoré odovzdávanie informácií 

nadriadeným osobám, chyby v prenose dát, nesprávne modelovanie kritických a 

stresových situácií interných systémov, neexistencia záložných systémov, a pod., ktoré 

môžu mať za následok zhoršenie, obmedzenie alebo prerušenie činnosti Spoločnosti. 

- Riziko ľudských zdrojov – ide o potenciálne straty spôsobené nepozornosťou, 

neúmyselnou chybou, omylom alebo nedostatočnou znalosťou interných procesov zo 
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strany zamestnancov Spoločnosti. Do tohto rizika možno zaradiť kriminálne konanie 

zamestnancov, neautorizované aktivity zamestnancov, priestupky zamestnancov 

(zneužitie informácií, porušenie mlčanlivosti, zneužitie ich právomoci a pod.), 

zamestnanecko-právne spory, protestné akcie zamestnancov, strata alebo nedostatok 

odborných zamestnancov. 

- Riziko kontinuity činností - ide najmä o straty spôsobené neschopnosťou Spoločnosti 

zabezpečiť v potrebnej miere kontinuitu činností, resp. obnovu zdrojov v prípade 

krízových udalostí (krachu finančného systému, straty z prírodných katastrof, vojen), 

ktoré môžu mať za následok nedostupnosť pracoviska, zamestnancov, informačných 

technológií, finančných zdrojov, externých služieb a pod. Spoločnosť do tohto 

operačného rizika zaraďuje aj riziko nezvládnutia procesu alebo prípadného ukončenia 

činnosti. 

- Bezpečnostné riziko – možné straty v oblasti fyzickej bezpečnosti Spoločnosti, najmä 

škody na hmotnom majetku Spoločnosti (poškodenie, zničenie, odcudzenie, 

znehodnotenie a pod.), ako aj ohrozenia zdravia, bezpečnosti zamestnancov a iných 

osôb. V tomto riziku sú tiež zahrnuté podvody a iné vonkajšie útoky (napr. v oblasti 

informačnej bezpečnosti). 

- Právne riziko - možné straty vyplývajúce najmä z nevymožiteľnosti záväzkov zo zmlúv, 

hrozby neúspešných súdnych konaní alebo rozsudkov s negatívnym vplyvom na 

Spoločnosť, z uzavretia nevyhovujúcej zmluvy po právnej stránke, z neschopnosti 

dodržať zmluvné dohody a pod. 

- Compliance riziko – možné straty v dôsledku uloženia sankcií zo strany regulátora alebo 

rozhodnutia súdu v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 

- Ostatné operačné riziká – operačné riziká, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich 

druhov. 

Riadenie operačného rizika 

Pre účely zabezpečenia včasnej identifikácie, merania, monitorovania a účinného riadenia 

operačných rizík má Spoločnosť zavedenú funkčnú organizačnú štruktúru zahŕňajúcu funkciu 

riadenia rizík, systém vnútorných kontrolných mechanizmov, efektívny systém odovzdávania 

informácií a pravidelne aktualizované interné predpisy a postupy pre oblasť riadenia rizík. 

 

d) politiky týkajúce sa hedžingu a zmierňovania rizika a stratégie a postupy 

monitorovania trvajúcej efektívnosti nástrojov hedžingu a zmierňovania rizika;  

Spoločnosť v roku 2021 nemala otvorené žiadne pozície z toho dôvodu neboli využité metódy 

hedžingu.  
 

e) vyhlásenie schválené riadiacim orgánom o primeranosti opatrení riadenia rizika 

inštitúcie, ktoré poskytuje ubezpečenie, že zavedené systémy riadenia rizika sú primerané 

vzhľadom na profil a stratégiu inštitúcie; 

Interný predpis Stratégie a postupy riadenia rizík obsahuje vyhlásenie predstavenstva 

spoločnosti:   

S obchodovaním na finančných trhoch sú spojené riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výšku 

majetku investora a ovplyvniť výnos jeho investície. Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. 

zaviedla, uplatňuje a dodržiava primerané stratégie a postupy riadenia rizík na identifikáciu 

rizík spojených s jeho činnosťami, procesmi a systémami. 
 

f) stručné vyhlásenie o riziku schválené riadiacim orgánom, v ktorom je výstižne opísaný 

celkový profil inštitúcie z hľadiska rizika spolu so stratégiou podnikania;  

Spoločnosť je pri svojej činnosti povinná postupovať tak, aby v maximálne možnej miere 

dodržiavala pravidlá obozretného podnikania a odbornú starostlivosť. Všetky procesy v 

súvislosti s riadením rizík majú za cieľ predchádzať rizikám, ktorým je/môže byť spoločnosť 
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vystavená, ich identifikáciou, monitorovaním, riadením, elimináciou existujúcich a 

odhaľovaním budúcich faktorov majúcich vplyv na vznik rizík, ochranu klienta a zabezpečenie 

činnosti Spoločnosti v súlade so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

vnútornými predpismi Spoločnosti. Riziká sú rozpoznávané v rámci bežného procesu 

sledovania a riadenia rizík, a taktiež na úrovni jednotlivých úsekov, kde jednotliví zamestnanci 

sledujú riziká v rámci svojich zodpovedností. Sledovanie a vyhodnocovanie jednotlivých rizík 

je zabezpečované na pravidelnej báze s následným podaním informácie zodpovedným osobám 

v prípade, ak je niektoré z rizík identifikované. 

 

Spoločnosť vyhlasuje, že má zavedené spoľahlivé stratégie, politiky a systémy na 

monitorovanie, identifikáciu, meranie a riadenie významných zdrojov rizík a ich dopadov na 

činnosť Spoločnosti, ktoré sú primerané zložitosti, rizikovému profilu a rozsahu činnosti 

Spoločnosti a ktoré zodpovedajú obchodnej stratégii Spoločnosti. 
 

 

 

RIADENIE A SPRÁVA SPOLOČNOSTI 

(článok 48 Nariadenia 2019/2033) 

 

 

Organizačná schéma k 31.12.2021 

 

 
 

Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu - 10 

Z toho vedúcich zamestnancov  - 2 

 

Dátum zápisu do obchodného registra  -  05.08.1996 

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb – 28.05.2003 

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb –   

28.05.2003 
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Dátum rozšírenia povolenia na vykonávanie investičných služieb, investičných činností 

a vedľajších služieb -  29.04.2019 

 

 

Spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava, IČO: 35 695 820 

(ďalej len „spoločnosť“) bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb 

rozhodnutím Úradu pre finančný trh (jeho kompetencie prešli od 1.1.2006 na Národnú banku 

Slovenska- útvar dohľadu nad finančným trhom – (ďalej len „Národná banka Slovenska“))                      

č. GRUFT – 024/2003/OCP zo dňa 7.5.2003, ktoré sa stalo právoplatným dňa 28.5.2003.  

Koncom roku 2018 spoločnosť sfinalizovala a regulátorovi doručila podklady k žiadosti o 

rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších 

služieb, ktorá bola doručená Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) začiatkom 

septembra 2018. V úvode roka 2019 prešli podklady schvaľovacím konaním v NBS a dňa 

12.3.2019 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie NBS. Proti tomuto rozhodnutiu podala 

spoločnosť rozklad v stanovenej lehote z dôvodu, že neobsahovalo stanovisko ku všetkým 

požadovaným investičným a vedľajším službám. Rozkladu bolo zo strany NBS vyhovené v 

plnom rozsahu a nové rozhodnutie bolo spoločnosti doručené 17.4.2019. Pre urýchlenie 

procesu a vzhľadom na obsahovú úplnosť rozhodnutia zo dňa 17.4.2019, sa spoločnosť 

rozhodla vzdať sa práva podať rozklad, na základe čoho bola zo strany NBS vyznačená 

právoplatnosť rozhodnutia k 29.4.2019.  

 

Zoznam činností vykonávaných podľa povolenia NBS 

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava, IČO: 35 695 

820, je oprávnená na poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie 

investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch 

s obmedzeniami v súlade s § 59 ods. 3 posledná veta zákona o cenných papieroch, v rozsahu 

rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-028-206, č. z.: 100-000-161-469 zo 

dňa 17.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2019:  

 

1. Investičné služby a investičné činnosti 

 

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných 

nástrojov podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným 

nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 

b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch 

vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných 

papieroch 

c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k 

finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 

d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k 

finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 

e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona 

o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) 

zákona o cenných papieroch 

 

2. Vedľajšie služby 

 

a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a 

súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 

ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 

ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 
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b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie 

poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia 

spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo 

vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 

c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného 

odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) 

zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) 

a c) zákona o cenných papieroch 

d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných 

papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom  podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o 

cenných papieroch  

 

 

 Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú 

 

 riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k 

finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch; 

 investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1. písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu 

k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch; 

 umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona 

o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) 

zákona o cenných papieroch 

 úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy 

a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa 

§ 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 

5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch 

 poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania 

a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo 

rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných 

papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona 

o cenných papieroch 

 služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona 

o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) 

zákona o cenných papieroch  

 

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne 

pozastavené alebo zrušené: 

  žiadne investičné služby a činnosti uvedené v bode c neboli príslušným orgánom 

obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené 
 

Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na 

nápravu1) v priebehu kalendárneho roka: 

neboli uložené opatrenia na nápravu 

 

Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta 

v priebehu kalendárneho roka: 

nebola uložená pokuta 
 

Informácie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi 
DLHOPIS, o.c.p., a.s. nie je pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi 
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Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí 

majú sídlo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike a vlastnia aspoň 5 % podielu na 

základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 

 

Jediný akcionár spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. – právnická osoba:  

 

Názov: MH Manažment, a.s. 

IČO:  50 088 033 

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi – 100% 

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými  papiermi -      

100% 

 

Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí 

majú sídlo alebo trvalý pobyt v zahraničí a vlastnia aspoň 5 % podielu na základnom imaní 

obchodníka s cennými papiermi: 

DLHOPIS, o.c.p, a.s. nemá akcionára so sídlom v zahraničí 

 

Informácie o štruktúre konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi, 

ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou: 

 

a) obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti a názov štátu, v ktorom prevažne pôsobí 

osoba, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči obchodníkovi s cennými papiermi 

 

Obchodné meno a sídlo: MH Manažment, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava, Slovenská 

republika 

 

 

Predmet činnosti:  

 

správa vlastných majetkových účastí v iných 

právnických a fyzických osobách  

  (od: 19.12.2015) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

  (od: 19.12.2015) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 19.12.2015) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 19.12.2015) 

služby súvisiace s počítačovým spracovaním 

údajov  

  (od: 19.12.2015) 

prieskum trhu a verejnej mienky    (od: 19.12.2015) 

verejné obstarávanie    (od: 19.12.2015) 

činnosť podnikateľských, organizačných 

a ekonomických poradcov  

  (od: 19.12.2015) 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 

iných než základných služieb spojených s 

prenájmom  

  (od: 19.12.2015) 

poskytovanie úverov alebo pôžičiek 

z peňažných zdrojov získaných výlučne bez 

verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 

majetkových hodnôt  

  (od: 19.12.2015) 
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Názov štátu, v ktorom prevažne pôsobí osoba, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči 

obchodníkovi s cennými papiermi: Slovenská republika 

 

b) názov, sídlo, hlavný predmet činnosti a názov štátu, v ktorom prevažne pôsobia 

jednotliví členovia konsolidovaného celku: 

DLHOPIS, o.c.p.  a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku 

 

c) schému konsolidovaného celku: 

DLHOPIS, o.c.p.  a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku 

 

d) podiel obchodníka s cennými papiermi na základnom imaní a podiel obchodníka s 

cennými papiermi na hlasovacích právach jednotlivých členov konsolidovaného celku, na 

ktorého čele sa obchodník s cennými papiermi nachádza: 0% 

 

 

Počet riadiacich funkcií zastávaných členmi riadiaceho orgánu 

 

Predstavenstvo Funkcia v predstavenstve Ďalšie riadiace funkcie 

Ing. Filip Králik predseda Výkonné 2, Nevýkonné 0 

Ing. Zuzana Humecká člen Výkonné 0, Nevýkonné 0 

Ing. Miloš Švantner  člen  Výkonné 0, Nevýkonné 1 

    

Dozorná rada Funkcia v dozornej rade Ďalšie riadiace funkcie 

Ing. Štefan Čarný predseda  Výkonné 0, Nevýkonné 0 

Ing. Marcela Halčišáková člen  Výkonné 0, Nevýkonné 0 

    

 

 

Politika rôznorodosti vo vzťahu k výberu členov riadiaceho orgánu, jej ciele a všetky 

relevantné operatívne ciele stanovené v tejto politike, miera, v akej sa tieto ciele splnili:  
 

Pri výbere členov riadiaceho orgánu je hlavným cieľom Spoločnosti dodržiavať politiku 

rôznorodosti, zabezpečiť dostatočné kolektívne znalosti a skúsenosti riadiaceho orgánu ako 

celku a tiež zachovať rôznorodosť riadiaceho orgánu. Spoločnosť pri výbere členov riadiaceho 

orgánu zachováva princípy rodovej rovnosti. Pri členoch riadiaceho orgánu a vrcholového 

manažmentu, ako aj osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík 

a funkcie vnútorného auditu sa v zmysle zákonných požiadaviek vyžaduje odborná spôsobilosť 

a dôveryhodnosť osôb. Pri členoch riadiaceho orgánu Spoločnosť žiada vopred Národnú banku 

Slovenska o predchádzajúci súhlas. Pri členoch dozornej rady sa zákonným spôsobom 

Národnej banke Slovenska taktiež zasielajú informácie o odbornej spôsobilosti 

a dôveryhodnosti na posúdenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 11 z 19 
 

VLASNTÉ ZDROJE 

(článok 49 Nariadenia 2019/2033) 

 

Vlastné zdroje spoločnosti tvoria základné vlastné zdroje.  
 

Súhrnné informácie o vlastných a dodatkových zdrojoch Spoločnosti k 31.12.2021 (v EUR):  

VLASTNÉ ZDROJE 0010 1 408 547 

  TIER 1 CAPITAL 0020 1 408 547 

    VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1 0030 1 408 547 

      Úplne splatené kapitálové nástroje 0040 1 011 940 

      Emisné ážio 0050  

      Nerozdelené zisky 0060 175 764 

        Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov 0070 175 764 

        Profit eligible 0080  

      Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok 0090   

      Ostatné rezervy 0100 220 843 

      Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1 0110   

      Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov 0120  

      Other funds 0130   

      (–)Total deductions from Common Equity Tier 1 0140   

      (–) Losses for the current financial year 0190   

      (–) Goodwill 0200  

      (–) Ostatné nehmotné aktíva 0210  

      (–) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a 
nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových 
záväzkov 0220   

        (-) Qualifying holding outside the financial sector which exceeds 15% of 
own funds 0230   

        (-) Total qualifying holdings in undertaking other than financial sector 
entities which exceeds 60% of its own funds 0240  

        (-) Other deductions 0285   

      CET1: Other capital elements, deductions and adjustments 0290   

        Additional Tier 1 Capital 0300   

          Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje 0310   

          Emisné ážio 0320   

          (-) Total deductions from Additional Tier 1 0330   

                Additional Tier 1: Other capital elements, deductions and adjustments 0410   

  Kapitál Tier 2 0420   

    Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje 0430   

    Emisné ážio 0440   

    (-) Total deductions fromTier 2 0450   

    Tier 2: Other capital elements, deductions and adjustments 0520   
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POŽIADAVKY NA VLASNTÉ ZDROJE 

(článok 50 Nariadenia 2019/2033) 

 

Kapitálové požiadavky 
 

Spoločnosť priebežne sleduje a hodnotí výšku vlastných zdrojov vzhľadom k rizikám, ktorým 

môže byť pri svojej činnosti vystavená a taktiež vo vzťahu k obchodným cieľom spoločnosti. 

Spoločnosť postupuje pri stanovení hodnoty vlastných zdrojov na krytie rizík v súlade s 

Nariadením EÚ. V roku 2021 bol vnútorný kapitál Spoločnosti primeraný na krytie rizík, voči 

ktorým by svojou činnosťou Spoločnosť mohla byť vystavená.  
 

C 02.00 Požiadavky na vlastné zdroje (v EUR)  Hodnota 

Own fund requirement 0010 1 012 715  

  Permanent minimum capital requirement 0020   189 783  

  Fixed overhead requirement 0030 1 012 715  

Transitional own funds requirements 0049  

  Transitional requirement based on CRR own funds requirements 0050  

  Transitional requirement based on fixed overhead requirements 0060  

  Transitional requirement for investment firms previously subject only to an initial   

capital requirement 0070   

  Transitional requirement based on initial capital requirement at authorisation 0080   

  Transitional requirement for investment firms that are not authorised to provide 

certain services 0090   

Doplňujúce položky 0109   

  Additional own funds requirement 0110 189 783 

  Additional own funds guidance 0120  

  Total own funds requirement 0130 1 202 498 

 

C.03.00 – Kapitálová primeranosť - pomery  Hodnota 

CET 1 Ratio 0010 1.1714 

Surplus(+)/Deficit(-) of CET 1 Capital 0020 1 354 434 

Tier 1 Ratio 0030 1.1714 

Surplus(+)/Deficit(-) of Tier 1 Capital 0040 1 336 397 

Own Funds Ratio 0050 1.1714 

Surplus(+)/Deficit(-) of Total capital 0060 1 312 347 
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POLITIKA A POSTUPY ODMEŇOVANIA 

(článok 51 Nariadenia 2019/2033) 

 

 

a) Najdôležitejšie koncepčné charakteristiky systému odmeňovania v Spoločnosti 

 

 Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. v súlade s ustanovením § 71d  ods.1 a § 71da 

ZoCP v spojení so zákonom č. 311/ 2001 Z.z. Zákonník práce vo svojich stanovách upravuje 

zásady odmeňovania, ako aj činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania 

v spoločnosti. Spoločnosť nezriadila výbor pre odmeňovanie, ale v zmysle § 71dd  ZoCP 

spoločnosť ustanovila určenú osobu zodpovednú za systém odmeňovania u obchodníka 

s cennými papiermi (ďalej len „zodpovedná osoba“).  

Spoločnosť každoročne vypracováva Správu o zásadách odmeňovania, ktorú predkladá 

Národnej banke Slovenska (ďalej aj ako „NBS“) a písomne informuje NBS o osobách a o počte 

osôb, ktorých celková odmena je najmenej 1.000.000,- EUR za príslušné účtovné obdobie.  

 

Predstavenstvo aktívne a úzko spolupracuje so zodpovednou osobou a zaoberá sa jej návrhmi, 

podnetmi a priebežne vyhodnocuje kritériá individuálnej výkonnosti osôb na ktoré sa vzťahujú 

zásady odmeňovania.  

Kritériami pre hodnotenie individuálnej výkonnosti boli v roku 2021 hlavne:  

- zvládnutie zvýšenia počtu prevodových požiadaviek od občanov 

- plnenie cieľov vyplývajúcich zo schválenej stratégie a interne stanovených cieľov 

spoločnosti 

- úspešné zvládnutie presunu spoločnosti do nových priestorov pri plnej prevádzke 

 

b) pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania 

  

 Spoločnosť uplatňuje v rámci zásad odmeňovania: 

a) zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny ako:  

1.  základnú zložku mzdy, ak ide o zamestnanca,  

2. pevnú zložku odmeny, ak ide o člena predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti, 

 

b) pohyblivú zložku celkovej odmeny, na ktorú nie je právny nárok môže priznať spoločnosť 

za osobitný, iniciatívny prístup k plneniu pracovných povinností a dosahovanie adekvátnych 

výsledkov, ako aj v záujme zvýšenia pracovnej výkonnosti a stimulácie sa poskytujú 

zamestnancom spoločnosti štvrťročné odmeny. Výšku odmeny navrhuje generálny riaditeľ 

spoločnosti na základe hodnotenia zamestnanca. Maximálna výška odmeny zamestnanca je 

najviac 50% súhrnu jeho vyplatených mesačných základných miezd za hodnotené obdobie. 

Celkovú výšku odmien pre pracovníkov schvaľuje predstavenstvo.  
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c) Súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní 

 

1. Suma odmeny rok 2021  

1.2. Pevná zložka odmeny  23 906 

1.3. Pohyblivá zložka celkovej odmeny  32 786 

1.3.1. Vyplatená 32 786 

1.3.2. Odložená  0 

1.4. Počet príjemcov   10 

2 
Suma a forma pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa jej 
jednotlivých častí 

 

2.1. Suma pohyblivej zložky podľa jej jednotlivých častí  0 

2.2. Forma pohyblivej zložky podľa jej jednotlivých častí 
Motivačná zložka podľa 
§ 71 db ods. 1 písm. a) 

3. 
Suma zostávajúcej pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa § 
71db ods. 3 0 

4. 

Suma odmeny podľa § 71db ods. 3 priznanej počas kalendárneho 
roka, vyplatenej a zníženej vzhľadom na individuálnu výkonnosť 
osôb 0 

5 
Suma príjmov vyplatených počas kalendárneho roka v súvislosti s 
prijatím osôb do zamestnania a počtu príjemcov týchto platieb 

 

5.1. Suma príjmov 0 

5.2. Počet príjemcov 0 
 

d) Informácie o tom, či investičná spoločnosť využíva výnimku stanovenú v článku 32 ods. 

4 smernice (EÚ) 2019/2034 

Spoločnosť využíva výnimku podľa článku 32 ods. 4 písm. b) smernice (EÚ) 2019/2034, 

t.j. podmienky poskytnutia pohyblivej zložky celkovej odmeny podľa bodu 2 tohto článku sa 

neaplikujú na osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka odmeňovania nepresiahne 50 000 EUR a 

nepredstavuje viac ako jednu štvrtinu celkovej ročnej odmeny tejto osoby. 
 

e) Uplatňovanie princípu rodovej rovnosti 

Spoločnosť pri uplatňovaní zásad odmeňovania vychádza z princípu rodovej rovnosti, z ktorej nie 

sú povolené žiadne výnimky. Diskriminácia pri odmeňovaní za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 

hodnoty je medzi mužmi a ženami zakázaná.  

 

INVESTIČNÁ POLITIKA 

(článok 52 Nariadenia 2019/2033) 

 

Spoločnosť nezverejňuje informácie o investičnej politike, nakoľko spĺňa kritéria uvedené 

v článku 32 ods. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034, pretože: hodnota jej súvahových a 

podsúvahových aktív v priemere nepresahuje 100 miliónov EUR, a to počas štvorročného 

obdobia bezprostredne predchádzajúceho danému účtovnému obdobiu. 
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ENVIROMENTÁLNE, SOCIÁLNE A SPRÁVNE RIZIKÁ 

(článok 53 Nariadenia 2019/2033) 

 

V zmysle uvedeného článku 53 Nariadenia 2019/2033 investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritéria 

uvedené v článku 32 ods. 4 smernice (EÚ) 2019/2034, od 26.12.2022 zverejňujú informácie 

o environmentálnych, sociálnych a správnych rizikách, v rátane fyzických rizík a rizík spojených 

s prechodom tak, ako vymedzujú v správe uvedenej v článku 35 smernice (EÚ) 2019/2034.  

Informácie uvedené v prvom pododseku sa zverejnia v prvom roku zverejňovania raz a potom dvakrát 

ročne.  

 

V Bratislave dňa 22.4.2022 

 

    Ing. Filip Králik      Ing. Zuzana Humecká 

predseda predstavenstva        člen predstavenstva 
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INFORMÁCIE O FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOCH OBCHODNÍKA S CENNÝMI 

PAPIERMI 
(Opatrenie NBS 20/2014) 

 

a) údaje zo súvahy k 31.12.2021 – Aktíva (v EUR) 

 
Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

  

Číslo  
poznámky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 1 2 

x Aktíva  x x 

1.  
 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty 
peňažných prostriedkov 

 110 446 737 628 

2. Pohľadávky voči klientom  0 0 

a) z poskytnutých investičných služieb, 
vedľajších služieb a investičných činností 

   

b) z pôžičiek poskytnutých klientom    

3. Cenné papiere na obchodovanie  0 0 

4. Deriváty  0 0 

5. Cenné papiere na predaj  0  0 

6. Upísané cenné papiere na umiestnenie  92 505 91 328 

7. Pohľadávky voči bankám  839 758 836 360 

a) z obrátených repoobchodov    

b) ostatné krátkodobé  839 758  836 360 

c) dlhodobé    

8. Majetok na predaj  0 0  

a) dlhodobý finančný majetok    

b) vlastné akcie    

c) dlhodobý hmotný majetok a nehmotný 
majetok 

   

9. Úvery   0  

a) obrátené repoobchody    

b) ostatné krátkodobé    

c) dlhodobé    

10. 
 
 

Podiely na základnom imaní v dcérskych 
účtovných jednotkách a v pridružených 
účtovných jednotkách 

 21 291  22 095 

a) v účtovných jednotkách z finančného 
sektora15) 

   

b) ostatných účtovných jednotkách  21 291  22 095 

11. Obstaranie hmotného majetku 
a nehmotného majetku 

 475 000 475 000 

12. Nehmotný majetok   0 0 
13. Hmotný majetok  4 199 6 278 
a) 
 

neodpisovaný    
a).1. pozemky    
a).2. ostatný    
b) 
 

odpisovaný 
 

 4 199 6 287 
b).1. budovy    
b).2. ostatný  4 199 6 287 
14. Daňové pohľadávky 

 
 1 134  1 196 

15. Ostatný majetok                            4 335  3 822 
 Aktíva spolu                    1 548 670 2 176 716 
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b) údaje zo súvahy k 31.12.2021 – Pasíva 

 
Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

  

Čislo 
poznámky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 1 2 

x Pasíva  x x 

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 11)                              92 002 81 397 

1. Záväzky voči bankám splatné na požiadanie  0 0 

2. Záväzky voči klientom  4 417 6 749 

3. Ostatné záväzky voči bankám  0 0 

a) z repoobchodov    

b) ostatné krátkodobé    

c) dlhodobé    

4. Záväzky z cenných papierov predaných na 
krátko 

 0  0 

5. Deriváty   0 0 

6. Záväzky z úverov a z repoobchodov  0  0 

a) z repoobchodov    

b) ostatné krátkodobé    

c) dlhodobé    

7. Ostatné záväzky  81 209 74 647 

8.  Podriadené finančné záväzky  0 0 

9. Daňové záväzky  6 376 0 

a) splatná daň z príjmov  6 376 0 

b) odložený daňový záväzok    

II. Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)  1 456 667 2 095 319 

10. Základné imanie, z toho  1 011 940 1 011 940 

a) upísané základné imanie  1 011 940  1 011 940  

b) pohľadávky voči akcionárom (x)    

11. Emisné ážio  0 0 

12. Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)  12 542 15 169 

a) z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)    

b) ostatné x/(x)   12 542  15 169 

13. 
 

Fondy tvorené zo zisku po zdanení  212 441 210 744 

a) zákonný rezervný fond  181 598 179 901 

b) rezervný fond na vlastné akcie    

c) iné rezervné fondy  30 843 30 843 

14. 
 

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata 
z minulých rokov x/(x) 

                          175 764 
 

840 495 

15. Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)    0 

16. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia 
x/(x)  

                           43 981 16 971 

 Pasíva spolu  1 548 670  2 176 716 

 

 

 

 

 

 



Strana 18 z 19 
 

c) údaje z výkazu ziskov a strát k 31.12.2021 (v EUR) 

 
Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

  

Číslo 
pozná
mky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c 1 2 

1. Výnosy z odplát a provízií   367 440  398 880 

2. Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých 
v rámci poskytovania investičných služieb 

   

a. Náklady na odplaty a provízie  10 092 7 912 

3.b. Čistá tvorba rezerv na záväzky 
z investičných služieb, investičných 
činností a vedľajších služieb 

 0 0 

I. Čistý zisk alebo strata z poskytovania 
investičných služieb, vedľajších služieb 
a investičných činností 

 357 348 390 968 

4.c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi  0 0 

5.d. Zisk alebo strata z derivátov  0 0 

6.e.  Zisk alebo strata z operácií s devízami 
a s majetkom a záväzkami ocenenými 
cudzou menou 

 0 0 

7.f. Zisk/strata z úrokov z investičných 
nástrojov 

 0 0 

II. Zisk alebo strata z obchodovania    

8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy  4 195  4 514  

9. Výnosy z vkladov do základného imania    0 0 

10.g. Zisk alebo strata z predaja iného majetku a 
z prevodu majetku  

 0 0 

11./h. Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia 
hodnoty/zníženia hodnoty majetku a 
z odpísaného/odpísania majetku 

 0 0 

12. Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné 
záväzky 

 0 0 

13. Ostatné prevádzkové výnosy  28 097 12 033 

i. Personálne náklady  227 899  229 898 

i.1. mzdové a sociálne náklady   224 335 225 961 

i.2. ostatné personálne náklady  3 564 3 938 

j. Náklady na tvorbu rezerv na ostatné 
záväzky 

 0 0 

k. Odpisy 
 

 2 088 2 480 

k.1. odpisy hmotného majetku  2 088 2 480 

k.2. odpisy nehmotného majetku  0 0 

l. zníženie hodnoty majetku  0 0 

l.1. zníženie hodnoty hmotného majetku  0 0 

l.2. zníženie hodnoty nehmotného majetku  0 0 

m. Ostatné prevádzkové náklady  103 747 148 753 

n. Náklady na financovanie  4 691 4 134 

n.1. náklady na úroky a podobné náklady  0 0 

n.2. dane a poplatky  4 691 4 134 

14./o. Podiel na zisku alebo strate v dcérskych 
účtovných jednotkách a pridružených 
účtovných jednotkách  

 0 0 



Strana 19 z 19 
 

Ozna-
čenie 

 
POLOŽKA 

  

Číslo 
pozná
mky 

Bežné účtovné 
obdobie 

Predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c 1 2 

A. Zisk  alebo strata  za účtovné obdobie 
pred zdanením 

 51 216 22 248 

p. Daň z príjmov  797 5 270 

p.1. splatná daň z príjmov 
 

 6 376 858 

p.2. odložená daň z príjmov  62 
 

4 420 

B. Zisk alebo strata za účtovné 
obdobie po zdanení  

                    43 981  16 971 

 
 


