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I.

Profil spoločnosti:
Názov:
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO:
35 695 820
Tel. kontakt: +421 2 502 29 515
E-mail:
info@dlhopisocp.sk
Web:
www.dlhopisocp.sk
Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR
Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Predstavenstvo
Ing. Martin Wiedermann
predseda od 30.04.2014

Moyzesova 6, 811 05 Bratislava

Ing. Miloslav Michalík
člen od 29.04.2014

Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava

Ing. Zuzana Humecká
člen od 14.12.2010

Drietoma 387, 913 03 Drietoma

Dozorná rada
JUDr. Ján Cilli
predseda od 11.12.2014

Kvetná 1027/16, Bratislava 821 08

Ing. Štefan Čarný
člen od 06.05.2014

Muškátová 14, 821 01 Bratislava

Mgr. Alena Nemečkayová
člen od 01.11.2011

Bučinová 12, 821 07 Bratislava

III. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných cenných
papierov:
Počet CP: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 Eur
Počet CP: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Eur

IV. Predmet činnosti:
I.

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), 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), a c) zákona o cenných
papieroch.
II. 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.
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet
podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.

V.

Organizačná štruktúra spoločnosti:

VI. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej len „spoločnosť“) v roku 2015 vykázala zisk vo
výške 439 011 €, pričom výnosy predstavovali celkom 2 357 119 € a náklady spoločnosti
dosiahli výšku 1 918 108 €.
Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky
Slovenska (ďalej len „NBS“). Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala
postúpenie pokynov klientov – fyzická a právnická osoba – na účel ich vykonania. Spoločnosť
vykonávala svoju podnikateľskú činnosť pre Fond národného majetku Slovenskej republiky
(ďalej len „FNM SR“), t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti.
Zákonná lehota na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR skončila ku dňu
31.12.2014. V mesiacoch január a február 2015 sa spoločnosť predovšetkým sústredila na
dobiehajúci proces bezodplatných prevodov cenných papierov na FNM SR.
Spoločnosť celkovo v tomto procese do 31.12.2014 vybavila 179 250 občanov na 185
vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len ,,Slovenská pošta“).
Nakoľko v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len
,,CDCP“) po uplynutí zákonnej lehoty zostalo viac ako 325 000 majetkových účtov fyzických
osôb, spoločnosť sa rozhodla ponúknuť občanom možnosť zbaviť sa svojich bezcenných akcií
ich prevodom na novozriadenú dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o., ktorá by tieto
nechcené cenné papiere nadobúdala. Náklady spojené s týmito prevodmi, by však už uhrádzal
prevodca-občan, zároveň by sa zbavil povinnosti platenia ďalších poplatkov za vedenie
majetkového účtu do budúcnosti. Komplexnej príprave a metodike tohto procesu odplatných
prevodov nechcených cenných papierov sa spoločnosť venovala v mesiacoch marec, apríl

a začiatkom mája túto možnosť odprezentovala médiám a spustila proces odplatných prevodov.
Spoločnosť zaznamenala viacero žiadateľov o odplatný prevod. Jednalo sa najmä o občanov,
ktorí nestihli využiť možnosť bezodplatných prevodov.
Dňa 06.05.2015 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona
o cenných papieroch pod č. 117/2015 a následne 05.06.2015 v čiastke č. 38 Zbierky zákonov
bola zverejnená. Uvedenou novelou sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch, na základe
ktorého bol opätovne novelizovaný zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby, ktorým sa opätovne obnovil zákonný proces bezodplatného prevodu cenných
papierov od fyzických osôb na FNM SR, a to v období od 01.07.2015 do 30.6.2016.
Na základe uvedenej novely spoločnosť okamžite zastavila odplatný prevod cenných
papierov na svoju dcérsku spoločnosť.
Spoločnosť začala realizovať všetky kroky potrebné k zabezpečeniu zákonného procesu.
Okrem iného to bolo aj opätovné sprístupnenie bezplatnej infolinky pre občanov, úprava
webového sídla, obnovenie informačného tunela medzi spoločnosťou a Slovenskou poštou.
Spoločnosť ďalej musela zabezpečiť úpravu, tlač a distribúciu aktualizovaných tlačív zmlúv,
tlačív plných mocí, žiadostí o výpis z účtu a.i. pre všetky vybrané pracoviská Slovenskej pošty.
Rovnako bolo zabezpečené aj aktualizované označenie jednotlivých pracovísk, prepracovanie
vnútorných technologických postupov a splnomocnení, na základe ktorých môžu poverení
pracovníci pošty spisovať zmluvy. Po dohode so Slovenskou poštou sme museli zabezpečiť aj
úpravu informačného systému pošty a dobudovanie niektorých funkcionalít informačného
systému našej spoločnosti.
So Slovenskou poštou bola na základe dôkladnej analýzy dohodnutá redukcia počtu
vybraných pracovísk Slovenskej pošty, na ktorých môžu občania ponúknuť svoje bezcenné
akcie na FNM SR. Od 01.07.2015 je vybraných obchodných miest Slovenskej pošty 150.
V mesiaci jún spoločnosť realizovala 15 školení pracovníkov vybraných pracovísk
Slovenskej pošty, kde bolo vyškolených celkovo 484 pracovníkov pošty.
V druhom polroku 2015 sa spoločnosť venovala procesu bezodplatných prevodov
cenných papierov na FNM SR. FNM SR cenné papiere nadobúdal v zmysle zákona č. 160/2009
Z. z., ktorým sa doplnil zákon o cenných papieroch, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu štátu na iné osoby a zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon umožnil fyzickým osobám bezodplatne
previesť nimi vlastnené prípadne zdedené cenné papiere na majetkový účet FNM SR. FNM
SR aj naďalej realizoval vysporiadanie záväzkov spojených s evidenciou týchto cenných
papierov za rok prevodu a obdobie dvoch kalendárnych rokov bezprostredne predchádzajúcich
ich prevodu na účet FNM SR.
Spoločnosť spolu s FNM SR a CDCP v mesiaci júl vydala tlačovú správu o opätovnej
možnosti prevádzania akcií bez hodnoty na FNM SR. V uvedenom čase bolo v CDCP
evidovaných 324 429 majetkových účtov fyzických osôb. Z toho 133 521 boli majetkové účty,
ktoré CDCP SR viedlo zosnulým osobám. Po odpočítaní stále ostávalo 190 908 majetkových
účtov fyzických osôb.
Dňa 25.08.2015 bol zo strany Národnej banky Slovenska (ďalej len ,,NBS“)
v spoločnosti otvorený dohľad na mieste. Predmetom kontroly NBS bol najmä dohľad nad
činnosťou obchodníka s cennými papiermi, dodržiavanie ustanovení zákona o cenných
papieroch a dodržiavanie iných všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na
dohliadaný subjekt alebo na jeho činnosť, ako aj na dodržiavanie podmienok, za ktorých boli
dohliadanému subjektu udelené povolenia v zmysle zákona o cenných papieroch.

Dohľad na mieste bol vykonaný v dvoch 2 termínoch t.j. 17.09.2015 (predloženie
požadovaných podkladov v elektronickej podobe) a 19.10.2015 (samotný začiatok výkonu
dohľadu Národnej banky Slovenska v priestoroch spoločnosti DLHOPIS, o.c.p.,a.s.).
V rámci dohľadu vykonávaného na mieste boli realizované plánované stretnutia
zamestnancov vykonávajúcich dohľad na mieste, generálneho riaditeľa spoločnosti a osôb,
ktoré sú zodpovedné za určené oblasti v spoločnosti. Kontrolná skupina Národnej banky
Slovenska pôsobila v spoločnosti do 30.10.2015.
Po vykonaní dohľadu spoločnosť v mesiaci november zaslala písomné vyjadrenie k
predbežným zisteniam NBS. Do konca roku 2015 spoločnosť neobdržala písomné závery
z vykonanej kontroly.
V priebehu mesiacov október a november prebiehala mediálna kampaň cieľom ktorej
bolo informovať občanov o možnosti zbavenia sa bezcenných akcií prevodom na FNM SR.
Občania však boli upozorňovaní najmä nato, že takýto prevod môžu urobiť len do 31.12.2015
z dôvodu zrušenia FNM SR, nakoľko dňa 12.11.2015 bol schválený zákon č. 375/2015 Z.z.
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Na základe tohto zákona Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo
právneho nástupcu FNM SR, ktorým sa stala od 01.01.2016 spoločnosť MH Manažment, a.s.
Občania môžu naďalej prevádzať svoje bezcenné akcie v rámci zákonného procesu na
spoločnosť MH Manažment, a.s.
Zákonná zmena nadobúdateľa cenných papierov znamenala pre spoločnosť nutnosť
zabezpečenia prípravy opätovnej obsahovej úpravy zmluvy o bezodplatnom prevode cenných
papierov, žiadosti o výpis z účtu a tlačiva plnej moci, ako aj ďalších tlačív (vyhlásenie dedičov,
tlačivá plnomocenstiev, žiadostí o vrátenie poplatkov a pod.).
So zmenou zákona súvisela aj príprava zmeny technologických postupov Slovenskej
pošty. V tejto súvislosti sme v decembri začali aj s prípravami preškolenia pracovníkov
Slovenskej pošty. Takto preškolení pracovníci na základe substitučnej plnej moci budú môcť
aj naďalej spisovať s klientmi Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov od januára
2016 na spoločnosť MH Manažment, a.s.
Súbežne s vykonávaním uvedených činností spoločnosť v priebehu roku 2015 vykonala
potrebné investície do hardvérového a softvérového vybavenia spoločnosti, čo súviselo hlavne
s archiváciou a digitalizáciou dokumentácie. V súvislosti s tým realizovala spoločnosť v závere
roku 2015 investície aj do rozšírenia diskovej zálohovacej kapacity a v rámci nutnosti
zabezpečenia zvýšenej ochrany dát bolo zabezpečenie ich zálohovanie – replikácia do
externého prostredia. V nadväznosti na vyššie uvedené spoločnosť zabezpečila aj aktualizáciu
bezpečnostného projektu informačných systémov v priebehu štvrtého štvrťroku 2015.
Od januára 2016 je v prevádzke Informačný systém štatistický zberový portál Národnej
banky Slovenska, ktorý nahradzuje do konca roku 2015 prevádzkované informačné systémy
pre zber, spracovávanie a uchovávanie údajov o vykazujúcich subjektov. V tejto súvislosti
v boli v mesiaci december 2015 vykonávané testy konverzie a exportovania hlásení a výkazov
tak, aby proces komplexného podávania hlásení a výkazov NBS prebiehal bezproblémovo
v ďalšom období.
V roku 2014 bolo celkovo spísaných viac ako 95 808 zmlúv a 15 630 žiadostí o výpis
v porovnaní s tým za 6 mesiacov v roku 2015 bolo celkovo spísaných len 5 928 zmlúv a len
1 493 žiadostí o výpis. Výsledne pozitívny efekt jesennej mediálnej kampane sa odráža
v medzimesačnom náraste počtu uzavretých zmlúv v mesiaci november a december 2015,
v ktorých bolo spísaných 4 104 z celkového počtu 5 928 zmlúv o bezodplatnom prevode.

Pre medziročné porovnanie počtu žiadostí o výpis a počtu zmlúv o bezodplatnom
prevode cenných papierov uvádzame grafy znázorňujúce rozdiely počas mesiacov za roky
2013,2014 a 2015.

GRAF 1 Porovnanie počtu ŽIADOSTÍ O VÝPIS za roky 2013 - 2015

GRAF 2 Porovnanie počtu ZMLÚV za roky 2013 - 2015

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty
Spoločnosť v roku 2015 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške
439 011 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 2 357 119 € a ročné náklady spoločnosti
dosiahli výšku 1 918 108 €. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho rozdelenie bude
zúčtovaný podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty
podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
Ekonomické ukazovatele za sledované obdobie v plnom rozsahu sú uvedené v priloženej
súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V rámci čiastkových analýz uvádzame vývoj vybraných
ukazovateľov.

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti
Ukazovateľ
Výnosy
Náklady
Zisk po zdanení
/ strata

Merná
jednotka
Eur
Eur
Eur

2013

2014

2015

2 684 0360

3 677 046

2 357 119

2 574 671
109 365

3 663 076

1 918 108

13 970

439 011

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti
% podiel
Skupina nákladov
2013
42,39
Nakupované služby
Spotreba materiálu
Osobné náklady
Odpisy
Ostatné prevádz. náklady,
splatná daň z príjmov
Náklady na bank. poplatky

6,96
12,55
3,42

% podiel
2014
84,87
1,36
10,59
2,65

% podiel
2015
60,32
2,34
21,23
8,74

34,67

0,52

7,36

0,01

0,01

0,01

% podiel
2013

% podiel
2014

% podiel
2015

99,66

99,63

99,73

0,04

-

-

0,29
0,01
0

0,17
0,20

0,19
0,08

2014

2015

26 303
-12 333
000
00000

575 673
-136 662
0

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti
Skupina výnosov
Tržby z obch. činnosti
a súvisiacich služieb
Výnosy z finančných
operácií
Výnosové úroky
Ostatné finančné výnosy
Ostatné výnosy

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)
Typ hosp. výsledku
Prevádzkový HV
HV z finančných operácií
Mimoriadny HV

2013
103 027
6 338
00000

V roku 2015 pokračovala spoločnosť na základe požiadavky svojho jediného akcionára
FNM SR v poskytovaní služby bezodplatného prevodu zaknihovaných cenných papierov od
fyzických osôb na účet FNM SR. Z vyššie uvedenej analýzy vývoja nákladov a výnosov je
zrejmé, že spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja hospodárenia.
d/ Návrh na rozdelenie zisku
Zisk po zdanení:

439 010,87 €

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu:
10%

43 901,09 €

3%

13 170,33 €

2. Prídel do sociálneho fondu:
3. Prevod na účet nerozdelený zisk 2015:
57%

250 236,20 €

30%

131 703,26 €

4. Dividendy akcionára:

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii
v nasledujúcom kalendárnom roku
Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej aj „spoločnosť“) v zmysle zákona č. 566/2001
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a na základe platnej licencie udelenej NBS na
poskytovanie investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH
Manažment, a.s., ktorý je 100% akcionárom spoločnosti.
Od 01.01.2016 došlo k zmene nadobúdateľa cenných papierov v procese bezodplatných
prevodov na štát. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 375/2015
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov určilo ako nadobúdateľa cenných papierov v zákonnom procese spoločnosť MH
Manažment, a.s. Uvedená zmena nadobúdateľa cenných papierov vyvolala v úvode roku 2016
nutnosť opätovnej úpravy a distribúcie obsahovo upravených tlačív zmluvy o bezodplatnom
prevode cenných papierov, žiadosti o výpis z účtu a tlačív plnej moci.
V mesiaci január 2016 sme pripravili zmenu technologických postupov pracovníkov
Slovenskej pošty, obsahovú zmenu webovej stránky spoločnosti, zmenu označenia vybraných
pracovísk Slovenskej pošty. Zabezpečili sme tiež opätovné školenia pracovníkov obchodných
miest na ktorých sem preškolili takmer 200 pracovníkov pošty. Tieto školenia prebehli
v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom virtuálnej učebne, čím sa značne znížili
náklady na realizáciu školení najmä na strane spoločnosti DLHOPIS. Realizovali sa úpravy a
zmeny v informačnom systéme IS OCP ako aj v informačnom systéme pošty IS APONET.
Vo februári bolo realizované prezmluvnenie existujúcich právnych vzťahov s CDCP a tiež
došlo aj k zmene mandátnej zmluvy uzavretej s FNM SR.
Spoločnosť v mesiaci február 2016 spustila mediálnu kampaň s cieľom aktivizácie
majiteľov bezcenných akcií na majetkových účtoch v CDCP alebo u členov CDCP, čo by sa
malo odzrkadliť aj na výnosovej strane hospodárenia spoločnosti.
V prvom polroku 2016 bude prebiehať zákonný proces bezodplatných prevodov
bezcenných akcií na MH Manažment, a.s.
Vzhľadom na skutočnosť, že dňom 30.06.2016 sa skončí zákonný proces bezodplatných
prevodov cenných papierov na FNM SR/ MH Manažment, a.s., spoločnosť sa bude v druhom

polroku 2016 venovať dobehu spracovania prijatých zmlúv z obchodných miest od občanov
a postupnému spracovávaniu zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu
súdu. Počas druhého polroka 2016 by mali predstavovať hlavnú náplň spoločnosti všetky
činnosti zabezpečujúce proces digitalizácie a archivácie spracovaných zmlúv a k nim
prislúchajúcej dokumentácie. Pre zvýšenie efektivity procesov digitalizácie a následnej
archivácie dokumentácie zo zákonného procesu bol v minulom období rozšírený počet
skenovacích pracovísk na prevádzkovo-technickom úseku spoločnosti, čo sa premietne do
skrátenia času potrebného na realizáciu týchto činností. Cieľom tu je, aby do konca roku 2016
boli zdigitalizované všetky prevodovo spracované zmluvy a k nim prislúchajúca dokumentácia.
Pokiaľ hovoríme o digitalizácií, tak spoločnosť plánuje ešte investovať do rozšírenia
funkcionality IS OCP Skener. Pôjde najmä o rozšírenie funkcionality o vyhľadávanie, čiastkové
zobrazovanie, podrobnú reportáciu úkonov v IS OCP Skener.
Vzhľadom nato, že došlo k predĺženiu zákonného procesu od 01.07.2015 do 30.06.2016
a po jeho ukončení spoločnosť plánuje opätovne spustiť možnosť odplatných prevodov, tak
v súvislosti s tým predpokladáme zvýšený počet zmlúv, ktoré po spracovaní bude potrebné
archivovať. Za týmto účelom boli už začaté rokovania ohľadom cenových ponúk na zväčšenie
archivačných priestorov, čo sa premietne do výšky fixných nákladov spoločnosti.
Ku dňu 30.06.2016 skončí zákonný proces bezodplatných prevodov cenných papierov na
MH Manažment, a.s., a ak by nastala situácia, že zmluve o bezodplatnom prevode cenných
papierov spísanej do 30.06.2016 by nebolo možné vyhovieť z dôvodu pochybenia na strane
pošty, je tu snaha navrhnúť možnosť spísať po uvedenom dátume opravnú zmluvu cez IS
APONET. V tomto zmysle aj plánujeme vstúpiť do rokovaní s naším dodávateľom
softvérových riešení. Táto požiadavka vyplynula najmä z problémov s neplatnými zmluvami
po 31.12.2014, ktoré bolo potrebné v prvom polroku 2015 ručne vypisovať ako opravné
zmluvy. Taktiež bude potrebné nastaviť pracovné a technické postupy. Na základe skúsenosti
z minuléo obdobia bude tiež nutné určiť zodpovednú osobu za kontrolu správnosti opravných
zmlúv zo strany Slovenskej pošty a tým sa spoločnosť vyhne prípadným reklamáciám.
Vzhľadom na plánovaný prechod CDCP na plný členský princíp a na základe nutnosti
zabezpečenia poskytovania plánovanej činnosti spoločnosti ako povereného člena CDCP
k nezaradeným účtom cenných papierov vyplýva potreba rozšírenia IS OCP o funkcionality pre
poskytovanie komplexných služieb obchodníka s cennými papiermi. Išlo by o rozšírenie
funkcionalít IS OCP slúžiacich na automatizáciu činností spojených s vykonávaním
a evidenciou obchodných aktivít obchodníka s cennými papiermi ako člena CDCP. V tejto
súvislosti je potrebné, aby spoločnosť požiadala NBS o rozšírenie povolenia na vykonávanie
investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb, nakoľko v súčasnej dobe sa
povolenie vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o cenných papieroch
výlučne vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.
V prípade spoločenského záujmu a aj vzhľadom na predpokladaný stále vysoký počet
majetkových účtov fyzických osôb po uplynutí zákonnej lehoty bezodplatných prevodov
cenných papierov na štát je naša spoločnosť pripravená opätovne ponúknuť občanom možnosť
zbaviť sa svojich bezcenných akcií ich prevodom na novozriadenú dcérsku spoločnosť
DLHOPIS CP, s.r.o., ktorá by tieto nechcené cenné papiere nadobúdala. Náklady spojené
s týmito prevodmi, by však už uhrádzal prevodca-občan, zároveň by sa zbavil povinnosti
platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu do budúcnosti. K tomuto procesu má
spoločnosť pripravenú komplexnú metodiku a postupy, vrátane príslušnej úpravy webovej
stránky.
Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. očakáva v budúcom kalendárnom roku 2016 udržanie
kladného hospodárskeho výsledku vo výške cca 111.914,- EUR. V roku 2016 predstavenstvo
takticky diverzifikuje riziká a zabezpečí maximálne možné zhodnotenie finančných
prostriedkov spoločnosti v bankách.

Cieľom predstavenstva spoločnosti je v roku 2016 zabezpečenie pokračovania
ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a budúcich
kladných výsledkov jej hospodárenia.
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V Bratislave dňa 10. marca 2016
Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 18.03.2016 a v dozornej rade spoločnosti dňa
30.03.2016.

